Profil
společnosti

O společnosti
„Kvalita především“
Naší vizí je dodávat společnostem kvalitní specializované inženýrské služby šité na míru, založené na odbornosti a důvěře. Vážíme si dlouhodobé
spolupráce budované na principech otevřenosti, hledání řešení, férového obchodního jednání
a mlčenlivosti. Naše filozofie se projevuje i směrem
k vlastním zaměstnancům.
Specializované inženýrské služby pro Vás nabízíme od roku 2007. Navazujeme na 30ti leté zkušenosti a tradici původní německé společnosti.
Konplan s. r. o. má sídlo v Plzni, ale naši odborníci
jsou schopni pracovat po celém světě.

Zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí, prostor pro kreativitu a odborný profesní růst. Naši zaměstnanci se tak stávají experty
v oboru konstrukce, plánování, projektování a programování a nalézají vždy ta nejlepší řešení.
Jsme stabilní inženýrská kancelář s transparentní hierarchií, vnímavým vedením a jasným cílem.
To definuje naši firemní kulturu.
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Služby

Formy spolupráce

Naše inženýrské služby se uplatňují v oborech:

Specializované služby nabízíme podle požadavků zákazníka:
Out-sourcing
Zpracování projektů v prostorách konplan s.r.o..
Takové řešení nabízí rozšíření týmu o odborníky
bez nutnosti navýšení prostor pro zaměstnance.
Veškerou specializovanou práci na zakázce vytvoříme my.

Externí projektové inženýrství
Spolupráce na základě integrace našich zaměstnanců do týmu zákazníka.

IT

Strojírenství

Elektrotechnika
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Zakázkové projektové inženýrství
Zpracování jednotlivých projektů na základě
smlouvy o spolupráci.

Automatizační technika
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Strojírenství

Elektrotechnika

Specializujeme se na strojírenské konstrukce v potravinářském, energetickém a automobilovém průmyslu.
Zpracováváme projekty na míru od zpracování konstrukčního návrhu, studie vyrobitelnosti až po detailní
3D konstrukci a výrobní dokumentaci. Na zakázku pro Vás řešíme kompletní projekt nebo jednotlivé konstrukční
úkoly.

Specializujeme se na projektovou činnost v oboru průmyslové automatizace, elektroprojektování domů,
budov a veřejného osvětlení.

Naši specializovaní konstruktéři pro Vás zpracují projekt:
•
•
•

balící, plnící, manipulační, dopravní
a skladovací techniky,

•

konstrukce turbín,

•

nástrojů a automatizovaných strojů,

propojení jednotlivých technologických
pracovišť potrubními systémy,

•

svařovacích, montážních a kontrolních
přípravků,

ISOMETRIE - výrobních podkladů pro
automatizovanou výrobu potrubních systémů

•

konstrukce dopravních prostředků.

Nabízíme:

Realizace:

• komplexní navrhování a projektování
automatizace,

• změnová řízení el. plánů,

• kompletní projektovou dokumentaci
automatizovaných linek nebo samostatných
strojů včetně programového vybavení,

• napájecí, řídící a bezpečnostní systémy
jednoúčelových strojů,

• tvorbu el. plánů speciálních strojů,
• oživení a konfiguraci navrženého zařízení,

• plány osazení rozvodných skříní,

• plány elektrických rozvodů domů a budov,
• plány veřejného osvětlení atd.

• tvorbu el. plánů domů a budov,
• tvorbu projektu veřejného osvětlení,

Ostatní techniku konstruujeme a plánujeme dle poptávky zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat.

• autorský dozor a koordinaci s ostatními
profesemi,
• realizaci dodávky,
• technologické know-how.
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Automatizační technika

IT

V oddělení automatizace pracují naši PLC programátoři s řídícími systémy Siemens, Rockwell a dalšími.
Programují řízení strojů, vytváří podklady pro HW sestavu a uvádění zařízení do provozu.

Naši IT specialisté pracují především na IT projektech v oblasti automatizovaných výrobních linek. Součásti
těchto projektů je programování strojních zařízení, sběr dat, vizualizace a reporting. Kromě toho uvádějí naši
specialisté systémy u koncových zákazníků do provozu a zaškolují obsluhu. Pracoviště opouštějí v okamžiku,
kdy vše funguje. Rozsah naší odborné činnosti zahrnuje programování, např. v Visual Studio, vytváření databází,
jako MSSQL server, i aplikování vizualizačních systémů, jako jsou WinCC, InTouch Wonderware nebo Zenon.

Připravujeme specializované projekty pro:
Nabízíme:

• PLC programování výrobních linek,
• PLC programování jednoúčelových strojů,
• PLC programování dopravníků.

• konfigurace a uvedení do provozu systémů pro
sběr dat z výrobních zařízení,
• konfigurace a uvedení do provozu systémů pro
řízení procesů,

• nastavení reportingu,
• načtení dat z řídících systémů prostřednictvím
různých rozhraní.

• tvorba vizualizace,

Pomůžeme Vám i v jiných oblastech, kontaktujte nás s Vašimi požadavky.
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W#16#10
LB [AR1,P#0.0]
W#16#5
LB [AR1,P#1.0]
18
LW [AR1,P#2.0]
#I_B0901_Data_HMI_PLC
DBNO
LW [AR1,P#4.0]
#I_Data_HMI_PLC_Offset
4

//~Syntax ID laden

3
B#16#84
24

//~In Pointerformat umwandeln
//~Kennung Speicherbereich DB laden
//~Kennung ins High Byte des Zeigers schreiben
//~Kennung und Startadresse verknüpfen

LD [AR1,P#6.0]

//~Type INT laden
//~18 Worte sind zu übertragen
//~DB-Nr Touch SPS als Ziel-DB laden des Zeigers
//~Ab DBW in Ziel-DB schreiben
//~auf die ersten beiden Wörter nicht transferieren (Taster usw.)
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Kontakt

Konplan s.r.o.

Kolláro

va

Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň
Fax: +420 377 918 139
E-mail: pilsen@konplan.cz

K
Hus
ova
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Kop

GPS: 49°44‘47.202“N, 13°22‘6.729“E

ernik

ová

Telefon: +420 377 918 109

www.konplan.cz

