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vzdialenosti	 znamenajú	 nižšiu	 spotrebu	 paliva,	 pričom	 spoloč-
nosť	 odhaduje,	 že	 tento	 potenciál	 úspor	 bude	 v	 rozmedzí	 10	%.	
Takéto	 zvýšenie	 účinnosti	 by	 znížilo	 ročné	 emisie	 Aitiku	 približne	
o	9	400	ton	oxidu	uhličitého	(výpočty	a	predpoklady	sú	podrobnej-
šie	opísané	v	dokumente	spoločnosti	Ericsson	k	udržateľnosti	číslo	
1/GFTB-18:	001328	Uen).	Ďalšou	 výhodou	 z	 hľadiska	 udržateľ-
nosti	je	znížený	počet	súprav	a	strojov.

Príležitosti aj pre poskytovateľov  
mobilných telekomunikačných služieb

Okrem	súčasného	trhu	predplatného	by	do	roku	2026	mohla	príle-
žitosť	v	priemyselných	aplikáciách,	ako	je	ťažba,	generovať	až	36	%	
dodatočných	príjmov	pre	poskytovateľov	telekomunikačných	služieb	
(správa	spoločnosti	Ericsson:	Obchodný	potenciál	5G	–	digitalizácia	
priemyslu	a	nevyužitá	príležitosť	operátorov,	2017).	Aby	sa	 tento	
potenciál	naplnil,	treba	zvládnuť	niekoľko	výziev:
•	Trh	sa	rýchlo	rozvíja.	Mnoho	komunikačných	technológií	sa	snaží	

vyhovieť	priemyselným	potrebám.	K	dispozícii	je	už	Wi-Fi,	pričom	
v	niekoľkých	baniach	je	v	prevádzke	pre	určité	typy	menej	nároč-
ných	aplikácií.	Aj	keď	Wi-Fi	v	súčasnosti	nemôže	splniť	všetko,	čo	
sľubuje	5G,	neznamená	to,	že	to	tak	zostane	navždy.

•	Vyžaduje	 sa	 interakcia	 so	 zákazníkmi.	 Pochopenie	 potrieb	 zá-
kazníkov	z	priemyslu	v	ich	hlavných	prevádzkach	môže	byť	naj-
väčšou	 výzvou.	 Kritické	 prevádzky	 sa	 tradične	 riadia	 miestne,	
aby	sa	predišlo	spoliehaniu	sa	na	dodávateľov	pri	odstraňovaní	
závažných	porúch,	ktoré	zastavujú	výrobu,	takže	poskytovatelia	
telekomunikačných	služieb	musia	posilňovať	dôveru	zákazníkov	
a	dávať	im	pocit	istoty.

•	Modely	 doručovania	 sa	 presúvajú	 z	 výkonu	 kolektívnej	 siete	
na	 výkon	 konkrétneho	 zariadenia.	 Poskytovatelia	 telekomuni-
kačných	služieb	sa	musia	vyrovnať	s	 toleranciou	nulovej	chyby	
pre	každého	zákazníka	a	niekedy	pre	každé	zariadenie.	Dôsledky	
pre	súčasný	spôsob	práce	poskytovateľa	telekomunikačných	slu-
žieb	budú	významné,	ak	nie	prelomové.

Hoci	dnešné	riešenia	mobilnej	komunikácie	už	môžu	slúžiť	vo	väč-
šine	súčasných	prípadov	použitia,	5G	umožní	realizovať	najnároč-
nejšie	 aplikácie	 diaľkového	 ovládania.	 Pre	 poskytovateľov	 teleko-
munikačných	 služieb	 bude	 získanie	 opory	 v	 segmente	 priemyslu	
znamenať	prispôsobenie	sa	zákazníkom,	ktorí	sú	novými	v	mobilnej	
komunikácii	 a	 majú	 osobitné	 požiadavky.	 Zákazníci	 budú	 hľadať	
lokálne	 riešenia	 integrity	dát,	 spoľahlivosti	nezávislého	mobilného	
pokrytia,	 bezpečnosti	 a	 špičkového	 výkonu	 (napríklad	 z	 pohľadu	
oneskorenia).

Poskytovatelia	telekomunikačných	služieb	budú	musieť	spĺňať	prís-
ne	 a	 náročné	 SLA,	 niekedy	 aj	 pre	 jednotlivé	 zariadenia.	 Existuje	
veľa	potenciálnych	obchodných	modelov,	ale	model	prepojiteľnosti	
ako	služba	by	bol	vzhľadom	na	vysokú	spoľahlivosť,	širokú	dostup-
nosť	a	 relatívnu	zložitosť	mobilných	komunikácií	 logickou	voľbou.	
Pravdepodobne	 bude	 dopyt	 po	 iných	 modeloch,	 v	 neposlednom	
rade	preto,	že	Wi-Fi	učí	zákazníkov	kúpiť	si	systém	a	okamžite	ho	
aj	prevádzkovať.	Licencované	spektrum	je	konkurenčnou	výhodou	
a	nesmie	sa	podceňovať.	Poskytovatelia	telekomunikačných	služieb	
môžu	nasadením	5G	riešení	do	ťažobného	priemyslu	získať	hmata-
teľné	výhody.

Zdroj:	 5G	 business	 value.	 A	 case	 study	 on	 automation	 in	 mi-
ning,	Ericsson	AB.	[online].	Publikované	jún	2018.	Dostupné	na:	
https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/
consumer-insights/reports/a-case-study-on-automation-in-mining.
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9 400 ton
Odhadovaná desaťpercentná úspora spotreby 
paliva zodpovedá zníženiu 9 400 ton emisií CO2 
vyprodukovaných v rámci procesov v bani Aitik.

ethernetové  
PRePíNAče tURCK

Spoločnosť	Turck	predstavila	nové	10-portové	kompaktné	prepí-
nače	 so	 stupňom	 krytia	 IP67.	 Odolné	 TBEN-L-SE-2	 umožňujú	
vďaka	svojej	vysokej	prenosovej	rýchlosti	1	Gbit/s	značne	zrýchliť	
aplikácie,	akými	je	napr.	výmena	nástrojov.

Prepínače	sú	zvlášť	vhodné	pre	decentralizované	inštalácie	pria-
mo	na	stroji,	čím	redukujú	požiadavky	na	vedenie	káblov	medzi	
rozvádzačom	a	ethernetovými	stanicami	na	stroji.	Manažovateľné	
prepínače	ponúkajú	niekoľko	funkcií	na	bezpečnú	a	efektívnu	or-
ganizáciu	priemyselných	ethernetových	sietí.	Integrovaný	firewall	
poskytuje	obojsmernú	ochranu	proti	neautorizovanému	prístupu.	
Funkcia	NAT	smerovača	umožňuje	staniciam,	aby	boli	v	sieťach	
vyššej	 úrovne	 zastúpené	 pod	 alternatívnymi	 adresami.	 Portovo	
založené	priradenie	IP	adresy	umožňuje	nastavenie	adresy	pros-
tredníctvom	webového	rozhrania.

Prepínač	 môže	 zvýšiť	 dostupnosť	 liniek	 pomocou	 redundancie	
médií	 (RSTP).	 Nastavením	 virtuálnych	 sietí	 (VLAN)	 možno	 od-
deliť	siete	výroby	od	 iných	sietí	alebo	priradiť	 individuálnu	šírku	
pásma	každej	VLAN,	a	tak	chrániť	sieť	proti	preťaženiu.	Funkcia	
sledovania	vyťaženia	každého	portu	poskytuje	nepretržitý	prehľad	
o	využití	šírky	pásma	v	sieti.

Okrem	 použitia	 na	 výrobných	 linkách	 a	 v	 automobilovom	 prie-
mysle	možno	prepínače	využiť	vo	vnútropodnikových	logistických	
aplikáciách	alebo	v	poľnohospodárskych	strojoch.

www.marpex.sk

ODOlNý ANDROiD tABlet  
RUGGON SOl PA501B
Tablet	 je	 osadený	 procesorom	
Qualcomm™	Snapdragon™	660,	3	GB	
operačnou	 pamäťou	 a	 úložiskom	
s	 kapacitou	 32	 GB.	 Ako	 operačný	
systém	 je	použitý	Android™	9	Pie.	
Obrazovka	 tabletu	 SOL	
PA501B	 je	 vybavená	
10,1“	 displejom	 TFT	
Gorilla	Glass™	s	rozlíše-
ním	1	920	 x	1	200	pixelov,	
má	jas	1	000	nitov	a	podporu	stmie-
vania.	 Desaťbodový	 dotykový	 kapacitný	 displej	 možno	 ovládať		
i	 v	 daždi	 alebo	 v	 pracovných	 rukaviciach.	Režim	Stealth	 inteli-
gentne	 vypne	 displej	 a	 všetky	 LED	 svetlá,	 interné	 reproduktory	
a	 komunikáciu,	 čo	 okolitým	 používateľom	 zabráni	 odhaliť	 vašu	
polohu	počas	kritických	misií.

Tablet	RuggON	SOL	PA501B	disponuje	batériou	s	dlhou	výdržou,	
ktorá	poskytne	nepretržitú	činnosť	až	13	hodín	a	je	vymeniteľná	
za	chodu.	Tablet	 je	certifikovaný	podľa	štandardov	 IP65	a	MIL-
STD-810G	a	 je	odolný	voči	pádom	z	výšky	1,5	metra.	Je	urče-
ný	do	náročných	pracovných	podmienok	a	 znesie	 široký	 rozsah	
prevádzkovej	 teploty	 od	 –20	 °C	do	60	 °C.	Konektivitu	RuggON	
SOL	PA501	zaisťuje	Bluetooth	5.0,	Wi-Fi	802.11	2x2	MU-MIMO,	
podpora	4G	LTE	siete	a	GPS	navigácia,	prípadne	voliteľne	zabu-
dované	NFC.	Podpora	dual-SIM	technológie	a	hot-swap	dizajn	za-
ručujú	bezproblémové	4G	pripojenie	počas	celej	pracovnej	zmeny.

V	prípade	záujmu	vám	radi	poskytneme	viac	informácií.

www.elvac.sk
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