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ZIMMER GROUP
DÔSLEDNÁ ORIENTÁCIA
NA ZÁKAZNÍKOV
PREPÁJAME TO NAJLEPŠIE ZO SVETA MECHATRONIKY S NAJNOVŠOU TECHNOLÓGIOU
INTERNETU VECÍ (IOT) S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV MAXIMÁLNU
DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV A OPTIMÁLNU PRODUKTIVITU, AKO AJ DODÁVAŤ ŠPIČKOVÚ
TECHNOLÓGIU NA SUPERRÝCHLU INTEGRÁCIU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY. PRE VÁŠ
ÚSPECH BEZ KOMPROMISOV.
Celosvetovo napreduje téma digitalizácie vo všetkých oblastiach života.
Mobilné telefóny sú plné aplikácií, z áut sú pojazdné počítače, chladničky informujú naše mobilné telefóny, kedy končia zásoby a svet bez
online nakupovania si už vôbec nevieme predstaviť. Ale digitalizácia sa
netýka len koncových spotrebiteľov – ale aj priemyslu.
Procesy sa zrýchľujú, sú bezpečnejšie, efektívnejšie, samostatnejšie.
Rastúca industrializácia spoločnosti a globálna prispôsobivosť trhov si
vyžaduje individuálne zákaznícke riešenia. Tieto stavajú výrobné
procesy pred nové výzvy. Výroba budúcnosti je flexibilnejšia, vysoko
efektívna a komunikatívna. Procesy sa rýchlo a nekomplikovane
prispôsobujú novým produktom a výrobným pracovným postupom.
Na tento účely sa stroje, komponenty, zariadenia a služby navzájom
prepájajú, komunikujú a reagujú v rámci samostatného systému, Smart
Factory.

Všetky informácie jedným kliknutím ◄ www.zimmer-group.sk
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ZIMMER GROUP
PRIEKOPNÍK DIGITALIZÁCIE
Krok vpred s Zimmer Group
Zimmer Group už dávno predpokladala tento prelom a
konzekventne razila vpred vývoj mechatronickej platformy
komponentov. V roku 2013 bolo so senzáciou predstavené
portfólio mechatronických komponentov. Od tohto času sa

ďalej pracovalo na tomto úspešnom príbehu, bola vyvinutá
vlastná riadiaca platforma „Advanced Control Modul“ a táto
mechatronická platforma bola doplnená „Digitálnymi
službami“.

Budúcnosť výroby strojov a zariadení
Našu budúcnosť budú určovať samoučiace stroje, samostatne sa reorganizujúce výrobné linky a komunikujúce komponenty. Digitalizácia je výzva a šanca zároveň. Výzva digitalizácie pozostáva z možnosti skoro neobmedzenej diferenciácie
strojov a zariadení a zo skutočnosti, že sa čoskoro uskutoční
prevratný prelom. Spoločnosti môžu už dnes využívať šance
digitalizácie, aby boli v budúcnosti úspešné. Digitalizácia
sľubuje nižšie náklady, vyššiu výrobnú kvalitu, flexibilitu a
efektivitu, kratšie reakčné časy podľa požiadaviek zákazníkov
a trhu. Zimmer Group ponúka už dnes široké portfólio
hardvérových a softvérových modulov pre digitálne spoločnosti, nezávisle od odvetvia alebo ich veľkosti. Digitalizácia

Koncept

výrobného priemyslu je celosvetová téma. Nové produkty sa
musia uvádzať na trh v čoraz kratších časových rámcoch.
Zákazníci vyžadujú produkty šité presne na mieru ich
špeciálnym potrebám. Rýchlo sa meniace trhové podmienky
si vyžadujú vysokú mieru flexibility a efektívneho nasadenia
zdrojov a energie. Samozrejme to všetko pri rovnakej – alebo
dokonca lepšej – kvalite. Digitálna spoločnosť umožňuje
kratšie reakčné časy podľa požiadaviek zákazníkov a trhu. To
súčasne otvára nové a inovatívne oblasti obchodných
činností a reťaze tvorby hodnôt. S komponentmi Zimmer
Group máte na svojej strane výhody digitalizácie.

Inžiniering
Uvedenie do prevádzky

Ponuka a
konfigurácia

Prevádzka

Nákup / výroba / montáž

Manažment dielov
Simulačné prostredie
Verzovania /
Manažment dokumentov
Fyzikálny popis

Funkčný
model

Mechanická konštrukcia /
CAD

Reálne uvedenie
do prevádzky
Plánovanie /
definícia /
programovanie /
test

Virtuálne uvedenie
do prevádzky

virtual
control
visual
cloud
support

= fázy životného cyklu zariadenia
= špecificky podľa zákazníka
= rozsah dodávky Zimmer Group
= digitalZ – digitálne služby
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Reálna prevádzka

Servis/
údržba

digitalZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
Digitálne služby pre váš úspech
Digitálne softvérové moduly digitalZ rozširujú rozsahom
svojích dodatočných funkcií primárne funkcie mechatronických komponentov a systémov Zimmer Group. Zameriavajú
sa na rozličné fázy životného cyklu produktu vášho zariadenia. Tieto moduly podporujú fungovanie vášho zariadenia od

projektovania a vývoja cez prevádzku až po servis a robia ho
tak ešte ergonomickejším, flexibilnejším, produktívnejším a
spoľahlivejším. Zimmer Group preukazuje s úplnosťou a
vynikajúcim rozsahom funkcií svoju nespornú top pozíciu na
trhu aj v oblasti digitálneho zosieťovania.

controlZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
controlZ – softvérové moduly pre vaše roboty a riadenia
Doteraz Zimmer Group ponúkala navyše k svojim mechatronickým produktom softvérové funkčné bloky a integrované
riešenia pre niektorých výrobcov robotov. Tieto možnosti sa
teraz rozhodujúcim spôsobom rozširujú a spájajú do controlZ: Nezávisle od práve použitého robotického výrobku
možno vytvoriť robotickú aplikáciu vrátane End-of-Arm Tools
s neutrálnymi programovacími nástrojmi, napr. Drag&Bot, a
uviesť ju do prevádzky. Aj tu podporuje Zimmer Group so
zodpovedajúcimi softvérovými integráciami vaše inteligentné

automatizačné komponenty. Výhodou takéhoto riešenia je
spôsob programovania nezávislý od platformy, vždy s
rovnakým vývojovým prostredím a s rovnakými osvedčenými
rozhraniami pre komponenty, teda neutrálny softvér pre riadenie robotov a zariadení. Okrem toho ponúka Zimmer Group
pod názvom controlZ aj funkčné moduly pre bežných
výrobcov PLC, čo zjednodušuje napojenie našich mechatronických komponentov rovnako ako aj sprístupňovanie údajov
cez OPC-UA.

guideZ – softvér na jednoduchú integráciu a
programovanie komponentov

Všetky informácie jedným kliknutím ◄ www.zimmer-group.sk
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virtualZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
Rýchlejšie projekty vďaka digitálnemu dvojčaťu
Digitálne dvojča virtualZ predstavuje prevrat v procesoch v
rámci celej reťaze tvorby hodnôt. Ako virtuálny obraz produktu, výroby alebo výkonu umožňuje plynulé prepojenie jednotlivých procesných krokov. To priebežne zvyšuje efektivitu,
minimalizuje podiel chýb, skracuje cykly vývoja a navyše
otvára nové obchodné modely. virtualZ ponúka kompletné
možnosti simulácie v reálnom čase ako softvér in the loop
alebo ako hardvér in the loop. virtualZ umožnilo v uplynulých
rokoch početným zákazníkom z našich odvetví systémovej

techniky a strojovej techniky presné plánovanie v najkratšom
čase a odhad nákladov od konštruktívnej integrácie až po
realizáciu projektu. Pomocou „virtualZ“ je možné vykonávať
úkony aj pri extrémne úzkom časovom okne, pretože všetky
fázy projektu sa môžu v prípravnom štádiu viackrát simulovať
a optimalizovať, aby sa čo najviac priblížili realite. Možnosti
nasadenia pritom nekončia uvedením do prevádzky, ale
„virtuálne dvojča“ môže paralelne, resp. s časovým posunom
vyrábať s fyzickým strojom/zariadením vo virtuálnom

Digitálne dvojča komponentu

Komponent

CADENAS

Human Machine Interface

Priebeh PLC/digitálne dvojča

TIA

Funkčné moduly

Fyzika/Data Mapping

SIMIT

Animácia

Obrobok

MCD

Uchopovacie čeľuste

priestore a ponúka funkcie, ktoré by pred niekoľkými rokmi
boli nemysliteľné. Virtuálny stroj môže predvídať optimalizácie
a prostredníctvom testovacích chodov vo virtuálnom svete
zistiť ich spoľahlivosť, môže ukázať opotrebovanie alebo
upozorniť a poukázať na jeho príčiny prostredníctvom
porovnávacích údajov. Môže znázorňovať aktualizácie v
reálnych podmienkach so spoľahlivými údajmi a tak vytvára
podklady pre realistický odhad na plánovanie prestavby.
Zimmer Group spojila svoje aktivity v spolupráci s viacerými

softvérovými platformami pod virtualZ. Rozličné softvérové
platformy umožňujú maximálnu flexibilitu rozhraní, pri výbere
simulačného prostredia a ďalšom spracovaní údajov.
Aktuálne sú k dispozícii rozpoznanie kolízií, pozorovania
časových cyklov, napojenie na PLC a virtuálne testy komponentov až po komplexné systémy, tak pre úvodné uvedenie
do prevádzky, ako aj na rozšírenie strojov a zariadení.

Digitálne dvojča zariadenia

ERP/MES

Human Machine Interface

Riadenie v reálnom čase vrátane
Priebeh PLC/digitálne dvojča
softvéru

TIA

Fyzika/Data
Mapping
Zariadenie

Virtuálny obrobok

Virtualizačný softvér

Funkčný model

SIMIT

MCD/VIRTUOS

Digitálne dvojča zariadenia na príklade
obrábacej bunky na drevo

visualZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
Vizualizácia pre komponenty
Zimmer Group ponúka pre mechatronické komponenty a
systémy pomocou „visualZ“ svoje vlastné špeciálne, pohodlné používateľské rozhranie HMI, optimálne pre používateľa,
aby sa zjednodušila inštalácia komponentov, napr. do
riadiaceho systému robota alebo tiež do komplexnejších
systémov. HMI poskytuje so svojím rýchlym a intuitívne
ovládateľným rozhraním používateľom maximálnu flexibilitu,
ukladanie a obnovovanie parametrov prístroja a podporuje

Používateľské rozhrania s jasným
členením a grafickým zobrazením
jednotlivých funkčných oblastí
zariadenia. Priamy prístup k
protokolu udalostí a správe zákaziek zlepšujú nielen komfort a
efektivitu, ale redukujú nesprávne
ovládanie a zvyšujú bezpečnosť
práce.

Všetky agregáty a stanice zabudované v zariadeniach sa môžu
parametrizovať a ovládať cez
HMI. Rozličné používateľské roly
umožňujú aj servisný prístup do
zariadenia.
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ich aj pri diagnostike a preventívnej údržbe. HMI poskytuje
používateľovi istotu (0 % chybovosť pri ovládaní) a maximálnu
možnú variabilitu pri vytváraní a správe používateľských
profilov. V oblasti strojovej techniky poskytuje Zimmer Group
HMI na báze osobného počítača s veľmi širokým rozsahom
funkcií, v oblasti systémovej techniky sa HMI opiera o HTML5
a je použiteľné na každom koncovom zariadení s pripojením
na internet.

cloudZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
Cloud
Zimmer Group prezentovala v roku 2018 kompletné servisné
riešenie v oblasti Cloud Computing – cloudZ. Zakladá sa na
sériovom komponente IO link v spojení s dodaným serverom
OPC-UA, ktorý beží na PLC ako služobný program a tým
umožňuje napojenie všetkých produktov IO linku Zimmer
Group na cloudZ. S viacerými poprednými poskytovateľmi
cloudu je možná vertikálna komunikácia z komponentu do
cloudu a z cloudu do komponentu.
Výhody spojenia s cloudZ sú tak mnohostranné , ako aj
zrejmé. Začínajúc od pohodlného a prehľadného načítania
identifikácií produktu a sériových čísiel, cez vizualizácie
parametrov stavu a procesov v reálnom čase v riadiacom

centre, až po optimalizáciu komponentov v jednotlivých
aplikáciách. Rozpätie siaha od prípravy stavových a procesných parametrov na vyhodnotenie až po vytvorenie štatistík,
či už „na mieste“ alebo tisíce kilometrov ďaleko. Výhody pre
používateľa ďaleko presahujú klasické digitálne služby a
podporujú používateľa úplne intuitívne pri flexibilnej integrácii
komponentov do aplikácie a jednoduchej optimalizácii
pomocou určitého vedenia používateľa a konkrétnych
návrhov na optimalizáciu. Používateľské rozhranie cloudZ
bolo vyvinuté pre rýchle, bezpečné a komfortné ovládanie a
je kompatibilné s každým počítačom, tabletom alebo smartfónom s internetovým pripojením a bežnými prehliadačmi.

Interaktívne
rozhranie/HMI

Predictive
Maintenance

KI

Data
Storage

IODD
Server

Compiler

HMI server

ERP

MES

Server

Condition
Monitoring

SCADA/HMI

Control Level

Device Level

Všetky informácie jedným kliknutím ◄ www.zimmer-group.sk
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supportZ
DIGITÁLNE SLUŽBY
SERVIS SPOLOČNOSTI ZIMMER GROUP – PROFESIONÁLNY, SPOĽAHLIVÝ A EFEKTÍVNY. S
NAŠOU PODPOROU MÔŽETE RÁTAŤ PO CELOM SVETE! POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO
CYKLU VÁŠHO SYSTÉMOVÉHO KOMPONENTU SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ NA NAŠE
ODBORNÉ SLUŽBY: OD UVEDENIA DO PREVÁDZKY CEZ ÚDRŽBU A OPRAVU AŽ PO
MODERNIZÁCIU.
V budúcom IoT bude počet prepojených strojov, zariadení a
robotov dramaticky stúpať. V súlade s tým výrazne narastie aj
kvantita komunikácie. Vytvoria sa nové obchodné modely,
tradičné trhy sa nanovo rozdelia a v globálnej konkurencii sa
bude bojovať silnejšie, ako kedykoľvek predtým. So supportZ
ponúka Zimmer Group funkcie, ktoré ďaleko presahujú
online podporu produktov a hotline. Prepojenie má rozmanité výhody počas celého životného cyklu produktu. supportZ
vás podporí nielen ako zákazníka pri implementácii a uvedení
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komponentov do prevádzky, supportZ vám umožní integrovať
aj udržiavanie a podporu vašich zariadení do úplne nových
obchodných modelov a pracovných postupov s vašim
zákazníkom a to nielen lokálne, ale aj celosvetovo. So
supportZ sa stanú témy Condition Monitoring a Predictive
Maintenance súčasťou vášho obchodného modelu – súčasťou vášho úspešného príbehu.

SMART COMMUNICATION MODULE
VSTUPENKA DO DIGITALIZÁCIE
End-of-Arm úplne inteligentné!
Zimmer Group ako priekopník odvetvia v oblasti digitalizácie
pokračuje v budovaní svojej produktovej stratégie. Už na
veľtrhu Motek 2017 predstavila Zimmer Group v spolupráci s
jedným výrobcom strojov svoje simulačné riešenie virtualZ s
kompletnými možnosťami simulácie v reálom čase. Potom
ako spoločnosť ponúkla svojim zákazníkom na jeseň v roku
2018 integrované riešenia, ktoré bolo možné implementovať
do ich softvérovej platformy, predstaví Zimmer Group teraz
znovu na veľtrhu Motek dva ďalšie digitálne moduly: Začiatok
tvorí Smart Communication Module, skrátene SCM.
SCM je master gateway, ktorý je vhodný pre všetky komponenty IO linku. SCM môže s obidvomi svojimi kanálmi ovládať
dve zariadenia a ponúka funkčne priamy prevod z digitálneho
zbernicového protokolu na IO link a naopak. Tak umožní
integrovať zariadenia IO linku do digitálnej infraštruktúry a
skoro v plnom rozsahu využiť rozšírený rozsah funkcií
komponentov IO linku. SCM je v ponuke v dvoch verziách,

ako zbernicová svorka na montáž montážnej lišty v skriňovom rozvádzači so štandardnou šírkou rastra 1 a ako adaptér
na priame zabudovanie na End-of-Arm-Tool. Verzia pre
montáž montážnej lišty má druh krytia IP20, model na
zabudovanie End-of-Arm je vyhotovený v IP54.
Ako druhú novinku na veľtrhu Motek predstaví Zimmer Group
softvérový nástroj guideZ. guideZ je softvérový nástroj na
rýchle a extrémne jednoduché uvedenie komponentov do
prevádzky. Umožňuje používateľom riadenú implementáciu a
uvedenie do prevádzky skutočne pre každého. Pritom je
možné prepínanie medzi režimom Wizard, resp. Začiatočník
a Expert. Údaje o parametroch tohto 7-krokového uvedenia
do prevádzky sa dajú jednoducho a nekomplikovane
prispôsobiť každému systému riadenia PLC alebo aj malým
systémom riadenia – proste Usability by THE KNOW-HOW
FACTORY!

Obj. č. MKT000073-06

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
AKO KNOW-HOW FACTORY PRACUJEME PRE KAŽDÉ ODVETVIE A DODÁVAME VŠETKO Z JEDNEJ RUKY.
NAŠE PORTFÓLIO JE VEĽMI ROZSIAHLE, DO ŠÍRKY AJ DO HĹBKY.
MÁTE PROBLÉM S VÝVOJOM? MY HO VYRIEŠIME! VYŽIADAJTE SI U NÁS VÝVOJ AJ VÝSKUM.
Z NÁŠHO PODNIKU POCHÁDZA MNOŽSTVO INOVÁCIÍ. MÁME NADŠENIE PRE NOVÉ VECI A MÁME PODNIKATEĽSKÉHO
PRIEKOPNÍCKEHO DUCHA.
BRAZÍLII, ARGENTÍNE, BOLÍVIA, CHILE,
EKVÁDOR, GUYANA, PARAGUAJ, PERU,
URUGUAJ, VENEZUELA:
ZIMMER GROUP SOUTH AMERICA
IMP. EXP. LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR 95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br
ČÍNA:
ZIMMER GROUP CHINA LTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn
FRANCÚZSKO:
ZIMMER GROUP FRANCE SARL
8, Rue Sophie Germain
FR 67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr
VEĽKÁ BRITÁNIA, ÍRSKO:
ZIMMER GROUP (UK) LTD.
Bretby Business Park
G05/G06 Repton House,
Ashby Road, Bretby
GB Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk
INDIA:
ZIMMER AUTOMATION LLP
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

TALIANSKO:
ZIMMER GROUP ITALIA S.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT 27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

ŠPANIELSKO, PORTUGALSKO:
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

CANADA:
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

JUŽNÁ KÓREA:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
KOREAN OFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,
KR 08513 Seoul
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

POĽSKO:
ZIMMER GROUP POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl
RAKÚSKO:
ZIMMER GROUP AUSTRIA GMBH
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at
ŠVAJČIARSKO, LICHTENŠTAJNSKO:
ZIMMER GMBH
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH 4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA:
ZIMMER GROUP SLOVENSKO S.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

ÚSTREDIE:
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE 77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de
Ďalších partnerov spoločnosti Zimmer Group po celom svete nájdete na
http://www.zimmer-group.de/sk/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

TAIWAN, SINGAPUR, BRUNEJ,
KAMBODŽA, INDONÉZIA, LAOS,
MALAJZIA, MJANMARSKO, FILIPÍNY,
THAJSKO, VIETNAM, AUSTRÁLIA,
NOVÝ ZÉLAND:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com
USA, KOLUMBIA, MEXIKO:
ZIMMER GROUP US INC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

