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IWZ INDUSTRIEBEDARF WILHELM ZASTERA GMBH 

je již od roku 1976 

VAŠÍM spolehlivým  

partnerem v oblasti regulační a automatizační techniky 
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IWZ Vision PTM Control 

Regulace 

teploty, tlaku, průtoku, plnění, sčítání  

 Na první pohled: 

 Nejmodernější regulace několika zón  
 Flexibilní řešení problémů 
 Z praxe a pro praxi 
 Modulární konstrukce 
 Dotekové zadávání veličin 
 Jednoduchá obsluha 
 Samovysvětlující funkce plnění a sčítání 
 Zobrazení hodnot jako 

- teplota 

- tlak 

- objem 

- počet kusů 

- hmotnost 

Specifikace:   

Výchozí situace:  

Průmyslové podniky používají decentralizovaně mnoho různých regulačních systémů. 

Uživatelé jsou potom nuceni se vyrovnávat s nejrůznějšími návody na obsluhu. Registrační 

systémy jsou přitom nekompatibilní vzhledem k standardním počítačovým aplikacím. 

Přitom se nezohledňují různé hodnoty měření a časové průběhy. Implementace 

automatizovaných řešení trvá dlouho a vyžaduje náročný management rizik. 

 

IWZ Vision – vývoj pro Vás:  

 IWZ Vision  byla vyvinuta proto, aby uživatelům usnadnila vstup do automatizace svých 
výrobních procesů. 
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 IWZ Vision  je odpovědí na otázku: „Dodatečné rozšíření ano, ale jak přitom postupovat?“ 
– Modulární konstrukce je tou správnou odpovědí. 

 IWZ Vision  byla vyvinuta na základě standardizovaných systémů tak, aby se dosáhlo co 
největší hardwarové nezávislosti. 

 IWZ Vision  je ověřené řešení MSR, které je možno s plnou funkčností začlenit do 
stávajících procesů. 

 IWZ Vision  představuje spolehlivé řešení regulace několika zón. Modulární konstrukce 
umožňuje uživatelům snadnou kontrolu všech hodnot a flexibilní řízení až 24 zón pro 
teplotu, tlak, průtok, plnění a sčítání. Uživatelé IWZ Vision  mohou jednoduše pomocí 
dotekového tlačítka zóny měnit a přitom kontrolovat teploty, tlaky a množství v každé 
jednotlivé zóně. Intuitivní dotykové ovládání zaručuje snadnou obsluhu programu. Tento 
přístroj dokáže ovládat každý uživatel bez delšího zaškolení. Díky kontextové struktuře 
systému nedochází k chybným zadáním. Na displeji jsou hned na první pohled vidět 
všechny důležité informace o dané zóně. Skutečnou vymožeností je bezdrátová 
komunikace. Tímto způsobem je možno zaznamenaná data přenášet pomocí WiFi do 
jiných stanic nebo na síť. Náročný manuální sběr dat se tak stává zastaralou záležitostí. 
 

Nepřekonatelnou výhodou je možnost slučitelnosti prostředí IWZ VISION, na jejímž 

základě může uživatel současně regulovat teplotu, průtok a tlak na jednom panelu.  

Ve spojení s vysoce kvalitními snímači, dodávanými IWZ, splňuje IWZ VISION nároky na 

nejvyšší kvalitu.  

Aplikační oblasti:  

 Průmysl zpracování umělých hmot  

 Hydraulika 

 Lisovací technika  

 Potravinářský průmysl  

 Farmaceutický průmysl 

 Strojírenství 

 Chemická výroba  

 Energetika 

 Stavební průmysl  

 atd. 
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Aplikační oblast 1: 

Zadání úkolu:   

 Zaznamenávání jednotlivých teplot stroje s několika zónami při vstřikování plastů 

 Regulace teploty pomocí dostupné studené podzemní vody   

Realizace:  

 Regulace teploty na základě obvodu s magnetickými ventily, které zapínají nebo vypínají 
přívod studené vody 

 24 hodinový záznam dat všech zón za účelem kontroly a řízení kvality 

 Změna barvy zobrazení teploty při překročení nebo nedosažení zadané hodnoty tolerance 

 Zobrazení pomocí LED diod za účelem vizualizace stavu zapojení ventilů  
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Aplikační oblast 2: 

Zadání úkolu:  

 Zjišťování množství různých kapalin  

 Zjišťování průtočných rychlostí  

 Možnost zadání požadovaného plnicího množství na zónu  

 Regulace postavení ventilu (procentuálně 0 – 100 %) 

 Oblast přesnosti 1/100 % jak pro malá, tak velká množství  

 Zaznamenávání zjištěných a zobrazování součtu jednotlivých plnění  

 Souhrnná hodnota s možností nulování   

 Zobrazení souhrnu množství na zónu  

Realizace:  

 V oblasti potravinářského průmyslu je do IWZ VISION zabudován rozvaděč z ušlechtilé 
oceli. 

 Průtočné množství a průtočná rychlost se zjišťují pomocí čítačů pulzů.   
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Aplikační oblast 3: 

Zadání úkolu:  

 Záznam požadovaných a skutečných hodnot temperačních přístrojů 

 Centrální zadávání požadovaných hodnot z ovládacího panelu  

 Sledování směny bez operátorů vzhledem k prostojům za účelem zpětného sledování 
šarží 

Realizace:  

 Temperační zařízení seskupená na stojanu jsou propojena pomocí analogové signální 
trasy k IWZ VISION PTM Control   

 Skutečné hodnoty se nepřetržitě zobrazují na 16“ dotykové obrazovce  

 Při překročení nebo nedosažení teploty dochází k optické signalizaci změnou barvy 
naměřené hodnoty 

 Zadané hodnoty je možno zadávat z numerické klávesnice 

 Všechny naměřené a zadané hodnoty se zobrazují a mohou být exportovány stisknutím 
tlačítka Export do systémového okna jako soubor CSV. Hodnoty se historicky uchovávají 
Velkokapacitní paměť SSD zabudovaná v PC umožňuje záznam po mnoho měsíců i déle 

Kromě toho existuje možnost analogového měření teploty pomocí snímačů (např. přímo na 

formě) a požadovaná teplota lze v závislosti na nich regulovat  
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Aplikační oblast 4: 

Jiný podnik vyrábí jako dodavatel zařízení do automobilů komponenty z umělé hmoty jako 

známý OEM partner.  

Výrobkové portfolio je rozšířeno o rotační zařízení pro výrobu dílů z plastové pěny, které jako 

směs několika komponent odlévá robot do forem, ve kterých se pěna cyklicky vytvrzuje. 

  

 Rozhodující pro kvalitu dílů je optimální nastavení teploty a její stabilita při procesu 
vytvrzování. 

  

 To je zajištěno využitím programu IWZ VISION, který umožňuje centrální regulaci teploty 
pro všech 8 horních a 8 spodních forem, přičemž potřebná data jsou předávána do stroje 
pomocí připojení Profibus.  

 

Veškeré průběhy teplot jsou pomocí IWZ VISION zaznamenávány a graficky vizualizovány, 

čímž se dosahuje optimálního a sledovatelného řízení kvality. 
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Snímek obrazovky 2: Výběr oblasti 

 

Snímek obrazovky 1: Start obrazovka IWZ Vision 

 Poskytuje přehled o aktivovaných volbách (kontrola teploty, tlaku, průtoku, plnění a 

sčítání). 

 Umožnuje výběr jak jazyka, tak uživatele (obsluhy). 

 V případě rychlé změny uživatele lze uživatelskou úroveň (údržba, administrátor) 

přímo přepnout na každé stránce. 

 

mailto:office@iwz.at
http://www.iwz.at/


office@iwz.at 
 

www.iwz.at 
 

  
 Strana | 8 

 

 
   

 

 

  

 Zobrazení všech skutečných a požadovaných teplot pro každou definovanou zónu. 

 Barevné pozadí zón ukazuje směr odchylky od požadované teploty. 

 Zóny s červenou šipkou označují aktivní ohřev. Zóny s modrou šipkou jsou aktivně 

chlazeny. Zóny, u kterých se nevyskytuje žádná šipka, ukazují nastavené 

požadované hodnoty připojeného temperačního zařízení. Hodnoty lze pouze 

odečítat, nastavení teploty nelze provádět. Teplota může být obsluhou nastavena 

přímo na temperačním přístroji. 

 

Snímek obrazovky 3: Přehled zón různých forem 
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Snímek obrazovky 4: Výběr požadovaných zón dotknutím se obrazovky 

 

Snímek obrazovky 5: Detail zóny – teplota ve formě 2 
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Podrobný přehled: 

 

 Zvětšené zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. 

 Rovněž zobrazení průběhu během posledních 24 hodin. 

 Možnost zapnutí/vypnutí příslušného kanálu. 

 Analogové teploty mohou být snímány pomocí externích snímačů (např. přímo na 
formě) a požadovaná teplota lze v závislosti na nich regulovat. 

 Nastavení zadání může být provedeno na detailní stránce pomocí numerické 
klávesnice. 

 Kromě toho reguluje řídící jednotka IWZ Vision skutečnou hodnotu pomocí akčních 
veličin. 

 Zakřížkováním „Externí nastavení“ lze mezi nastaveními (externí nebo manuální) 
přepnout hodnotu teploty. 

 V případě externího nastavení se objeví písmeno 'E' vedle čísla zóny v příslušné zóně, 
v případě manuálního nastavení zůstane toto políčko prázdné. 

Snímek obrazovky 6: Změna nastavené teploty 
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Snímek obrazovky 7: Změna nastavené teploty přímo na obrazovce 

 

Snímek obrazovky 8: řádkový indikátor průběhu (viz šipka) usnadňuje přehled 

o kolísání a odchylkách. 

mailto:office@iwz.at
http://www.iwz.at/


office@iwz.at 
 

www.iwz.at 
 

  
 Strana | 12 

 

 
   

 

 

Scény: 

 Pro rychlé přepínání všech kanálů mohou být všechny nastavené hodnoty a okénka 

uloženy jako „Scény“. 

 

 Počínaje „individuálními scénami“, ve kterých může odpovědná obsluha měnit, resp. 

upravit všechny hodnoty, je možné uložit všechny nastavené zóny a kanály pod 

jedním jménem a kdykoliv v budoucnu tato data znovu vyvolat. 

 

 Scény lze vybrat, resp. uložit poklepáním na Drop-Down-Menu vpravo nahoře. 

 

 

 Jak změnu, resp. přizpůsobení zón, tak ukládání a vybírání scén může provádět 

pouze údržba nebo administrátor. 

 

 Scény, které se již nepoužívají, mohou být smazány tlačítkem „Scény“ na obrazovce 

Start. 

  

Snímek obrazovky 9: Výběr scény 
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Snímek obrazovky 10: Poklepnutím na tlačítko Info se uživatel dostane na obrazovku Start. 

 

Snímek obrazovky 11: Zabezpečené přihlášení. 
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Porovnání se standardními řešeními: 

 

Funkce:  „Standard“    IWZ-Vision 
Typ regulátoru Různé typy Jeden systém pro 

více úkolů 

 

Kanaly 

 

 

Malé množství na 
jedno zařízení 

Až 24 kanálů pro 
celou oblast 



Oblasti 

 

Žádné Až 3 oblasti 



Závislost kanálů a možnost 
kombinací  

 

neuvedeno Individuální 
přizpůsobení zón



Algoritmus regulace 

 

Přednastaven Lze přizpůsobit 

Sčítací funkce 

 

neuvedeno K dispozici 

Záznam měření neuvedeno Záznam pro 
kontrolu a zajištění 
kvality  

 

Obsluha:  „Standard“  IWZ-Vision 
Zobrazení Jednotlivé hodnoty  Přehledné 

zobrazení všech 
hodnot 

 

Průběh Žádná historie Zobrazení trendu 
během posledních 
24 hodin 

 

Zadávání dat Namáhavé zadávaní 
pomocí tlačítek 
nahoru/dolů 

Zadávání hodnot 
pomocí klávesnice 
na obrazovce 

 

Komentář  neuvedeno Rozlišení pomocí 
barev 

 

 

 Silné 

 

 

Lehké 

Střední 
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Softwarové řešení: 

Vývoj software tvoří jádro koncepce IWZ-VISION. Tato koncepce umožňuje modulární řešení. 

Jednotlivé oblasti je možno rozšiřovat na základě licence pro další zóny. Základní konstrukce 

zůstává vždy stejná a umožňuje tak cenově výhodné a přehledné systémové uspořádání. 

 

Přitom však zbývá dostatek místa pro řešení šitá na míru. Další požadavky se upřesňují v 

diskusích o projektu. V rámci koncepce řešení je možno modifikovat např. symboly, jazyk 

menu atd. Odpovídající funkce se implementují podle požadavků. Doba zpracování projektu 

je přitom efektivně krátká. 

Konstrukce:  „Standard“  IWZ-Vision 
 Napevno ve 

skříňovém rozvaděči 
Ovládací a regulační 

části jsou odděleny 



Vzdálenost obsluhovací části 
od regulační  

 

Napevno vestavěno Až 25 metrů 

Typy snímačů  Zadáno výrobcem Podle potřeby 
zákazníka 



Design 

 

 

Standardní forma Volitelný ovládací 
panel

Dálkové ovládání neuvedeno K dispozici



Aktualisace 

 
neuvedeno Aktualizace přímo 

na místě 

 

Připojení k jiným systémům neuvedeno Možnost připojení 
do místního 
systému 
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Na přístupových právech se v každém případě dohodneme s uživatelem a podle jeho přání 

nastavíme. 

Dodatečné funkce, které nejsou zahrnuty ve standardní dodávce, mohou být individuálně 

naprogramovány. K tomuto slouží specifikace projektových požadavků a její možné rozšíření. 

V cenové nabídce se tato položka neobjeví, aby nešlo k narušení přehledu výdajů a aby byla 

zajištěna plná transparentnost. 

Hardwarové komponenty:  

 IWZ VISION si pro dodávky všech komponent vybírá spolehlivé partnery. Ze zkušeností  

ve vývojové fázi známe situaci, když dodavatel komponent ukončí výrobkovou řadu, zastaví 

vývoj a určitý typ výrobku vyřadí z výroby. O tom Vám mohou podat informace právě uživatelé 

standardního kancelářského softwaru. Dlouhodobé zajištění disponibility provádíme na 

základě volby našich partnerů. 

 

 

Náhled: Řídící jednotka se zapojenými temperačními přístroji a WiFi routerem. 
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IWZ VISION sází na vývojové platformy. Tím se také rozšiřuje spektrum používaných 

hardwarových systémů. Koncepčně používáme vždy počítače s nejvyššími nároky na kvalitu. 

Jelikož je možné použít náš Software na bázi vyhledávače, jsou k dispozici i aplikace pro 

panely a Smartphony. 

IWZ VISION používá tisíckrát prakticky ověřenou senzoriku. Toto spojení z nás činí dodavatele 

na klíč - „turn-key“. Uživatelé kladou požadavky, senzorika zajišťuje maximální možnou 

přesnost měření, vizualizace zobrazuje procesy, displej s dotykovou obrazovkou umožňuje 

přesná zadání, příp. rychlou reakci na konkrétní krok, řízení reguluje požadované hodnoty a 

akční jednotky propojují odpovídající cesty. 

Kompaktní realizace na přání - hliníkový profil: 

Turn-key také znamená, že IWZ VISION může být dodána včetně rámu a hliníkového stojanu. 

Zcela podle přání můžeme společně definovat, zda uživatel požaduje pevnou panelovou 

montáž nebo mobilní stojan. 

Provedení s panelem, možnost krytí IP 65 a robustnost vzhledem k vibracím a otřesům díky 

systému Flash/SSD (žádné otáčející se komponenty pro zápis a čtení) nabízíme na přání 

zákazníka.  

Záznam dat + výkaznictví: 

IWZ VISION zaznamenává veškerá data, která je možno v závislosti na kapacitě paměti 

dlouhodobě archivovat a kdykoli je vyvolat. 

IWZ VISION poskytuje uživatelům různé možnosti archivace dat na interních paměťových 

zařízeních, na USB disku nebo přes FTP na stanovém serveru. 

IWZ VISION může být vybaven i WiFi, který umožňuje bezdrátový přístup k uloženým datům. 

Další výhodou WiFi je to, že při zvýšení počtu otáček stroje není třeba instalovat kabel proto, 

aby byl zajištěn přístup k datovému archivu. 

Data je možno importovat ve formátu CSV do Microsoft Excel®. Tato funkce umožňuje 

provádět přesnou analýzu dat a řízení kvality.  

Velkokapacitní paměť použitých panelů umožňuje záznam ca. 2 milionů hodnot.  
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Technické provedení:  

 Hlavní složky  Řídící jednotka pro vstup a výstup 

    např. 16“ na počítači jako zobrazovací jednotka 

 Kapacity   Nastavení např. až 16 temperačních přístrojů   

    od firmy Tool-Temp 

 Dostupné zóny 24 zón pro oblast, při individuálním provedení až 120 zón 

 Dostupné oblasti  

 teplota 

 tlak 

 průtok 

 plnění 

 sčítání 

 

 Senzorika průtok Počitadla s oválným ozubeným kolem 

    Počitadla s oběžným kolem 

    Ultrazvuk  

    Plováky  

    atd. (v závislosti na zadání) 

 Sensorika teplota Termočlánek FeKo 

    Termočlánek NiCrNi 

    Pt100 

    Pt500 

    Pt1000 

    atd. 

 Oblasti měření  Teplota do max. 360 °C při řízení ventilem 

          1200 °C při měření teploty   

 

    Průtok a plnění do max. 1200 l/min. 

    Tlak max. 8 barů  
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Poznámky: 
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Poznámky:  
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