
premyslené softvérové riešenia

Prezentácia 
spoločnosti



MIESTO PROJECKT POPIS RIADIACI
SYSTÉM HMI ZÁKAZNÍK

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Double Cold 
Reduction Mill 

revamping

•	SW	function	engineering
•	Testing

•	Commissioning
•	Final	tuning

ABB ACS600
ABB AC450 ABB AS500 ABB Industrie-technik 

Germany

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Water treat-
ment plant and 

Pump station

•	SW	function	engineering
•	FAT	Testing

•	Commissioning
ABB AC800F ABB Process 

Portal
ABB Elektro s.r.o. 

Slovakia

Handan Iron 
&	Steel	Group,	

China

HOT DIP 
GALVANIZING	

LINE

•	SW	function	engineering	
•	Testing	and	commissioning	

•	Final	tuning
Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware DANIELI, Italy

Shanghai Krupp 
Stainless, China

Cold rolling Mill 
No. 2, No. 3

•	SW	function			engineering
•	Commissioning

•	Final	tuning
ABB 800xA ABB 800xA ABB Process Industries 

Mannheim,	Germany

Shanghai Krupp 
Stainless, China

Continuous 
pickling and 

Annealing Line

•	SW	function	engineering
•	Testing

•	Commissioning
•	Final	tuning

ABB AC800 ABB Process 
Portal

ABB Process Industries 
Mannheim,	Germany

Arcelor Mittal, 
Senica, 
Slovakia

Cutting Line

•	SW	function	engineering
•	HW	engineering

•	Control	system	and	drives	
cabinets deliveries
•	commissioning

Siemens	S7-300 WinCC Arcelor Mittal, Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Steel shop 
converter 4/5 
reconstruction

•	PLC	SW	engineering
•	Commissioning Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware SIEMENS s.r.o. Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Electrolytic 
Tinning line 
II, Tin Plate 

Division

•	SW	function	engineering
•	FAT	Testing

•	Commissioning
Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware DANIELI, Italy

TKAST Terni Italy Continuous 
Annealing Line

•	SW	function	engineering
•	Commisioning

•	I/O	testing
ABB 800xA ABB 800xA ABB Italy

DRI Plant Iron Ore Direct 
Reduction Plant

•	SW	function	engineering
•	Commissioning

•	I/O	testing
•	FAT	test

•	Project	Management

ABB 800xA ABB 800xA ASM Automation 
GmbH

Arcelor Mittal 
Tailored 

Blanks, Senica, 
Slovakia

Laser Welding 
Line

•	HW	engineering	
•	Control	system	and	drives	

cabinets deliveries 
•	SW	function	engineering	

and commissioning 
•	Project	Management

Siemens	S7-300 WinCC Arcelor Mittal Tailored 
Blanks, Slovakia

Arcelor Mittal 
Tailored 

Blanks, Senica, 
Slovakia

BLO Line  (Press 
Line Fagor)

•SW	function	engineering
•	Commissioning

•	FAT	Testing
•	Final	tuning

•	Project	Management

Siemens	S7-400 WinCC Arcelor Mittal Tailored 
Blanks, Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Preparation 
Line No. 1 RE-

CONSTRUCTION 
OF AUTOMA-
TION SYSTEM

•	HW	design	
•	SW	function	engineering,	

•	Testing	and	commissioning,	
final tuning 

•	Project	Management

ABB Compact 
800xA (previous 
system AC110, 

AdvaSoft)

Intouch  
Wonderware

U.S. Steel Košice, 
Slovakia

MONDI SCP 
Ružomberok, 

Slovakia
Paper Mill No. 

17

•	HW	design	
•	SW	function	engineering	

•	Testing	and	commissioning
•	Final	tuning	

•	Project	Management

AC450, AC110 ABB 800xA MONDI SCP 
Ružomberok, Slovakia

SABIC/HADEED, 
Saudi Arabia

PPL (Push 
Pickling Line) 
PLC and HMI 
Upgradation

•	HW	design	
•	SW	function	engineering	

•	Testing	and	commissioning
•	Final	tuning	

•	Project	Management

ABB 800xA 
(previous 

systems AC450, 
AS500)

ABB 800xA
SABIC/HADEED Saudi 

Arabia
(ASM Automation 
GmbH	Germany)
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Založenie spoločnosti

Počet zamestnancov presiahol 10

Otvorenie pobočky v priemyselnom parku v 
Senici

Náš obrat presiahol 1 mil EUR

1998

2001

2006

2013

Zisk certifikátu Authorised Value Provider ABB2016
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O spoločnosti

Firma Datakon s.r.o. vznikla v  roku 1998 
ako softvérová spoločnosť zameraná  
na priemyselnú automatizáciu. 

Zamestnanci spoločnosti majú hlboké 
vedomosti a  skúsenosti súvisiace s  riadením 
zložitých technologických procesov, ktoré 
firma zúročila vo forme úspešnej realizácie 
rozsiahlych projektov nielen na Slovensku, ale aj 

v  zahraničí   (Nemecko, Čína, Poľsko, Saudská 
Arábia, India, USA a iné krajiny). 

V  súčasnosti pôsobí Datakon ako komplexná 
inžinierska spoločnosť, ktorá je schopná 
dodávať veľké funkčné celky v oblasti riadenia 
priemyselných technológií.

Spoločnosť Datakon s.r.o. patrí medzi popredné a stabilné spoločnosti na slovenskom 
trhu. Poskytuje komplexné inžinierske služby v  oblasti metalurgie, papierenského 
priemyslu, strojárenstva, energetiky a iných odvetviach priemyslu.

14

Ing. Dalibor Tóth
Diplomovaný inžinier elektrotechniky

Konateľ spoločnosti
Výkonný technický riaditeľ
Oblasť: Technický a projektový 
manažment

Predchádzajúce roky pôsobil vo firmách  ABB 
a v U.S. Steel Košice, s.r.o. 
V  roku 1998 bol zakladajúcim členom 
spoločnosti Datakon s.r.o. Má dlhoročné 
skúsenosti v oblasti riadenia inžinierskych tímov, 
finančného a  projektového manažmentu, 
systémového návrhu a  inštalácie procesných 
a  automatizačných systémov v  mnohých 
odvetviach priemyslu. Jeho cenné skúsenosti sú 
spojené s úspešným vyhľadávaním, realizáciou 
a  riadením rozsiahlych projektov v  Číne, 
Švédsku, Nemecku, Saudskej Arábii.

Vedenie spoločnosti

Ing. Marian Jirásek
Diplomovaný inžinier elektrotechniky

Konateľ spoločnosti
Výkonný obchodný riaditeľ
Oblasť: Projektový manažment 
a obchod

Predchádzajúce roky pôsobil v U.S. Steel Košice, 
s.r.o. 
Od roku 2002 sa stal riadiacim členom 
spoločnosti Datakon s.r.o. Dlhoročné skúsenosti 
nadobudol v  oblasti riadenia údržbárskych 
a  inžinierskych tímov, softvérového dizajnu, 
elektrických inštalácií, ako aj inštalácií 
technologických celkov, v oblasti projektového 
manažmentu procesov a  automatizačných 
systémov vo viacerých odvetviach priemyslu, 
pri uzatváraní zmlúv s  obchodnými partnermi, 
pri obchodných jednaniach s  americkými 
a európskymi oceliarenskými spoločnosťami.



Modernizácia riadiaceho systému a pohonov 
hladiaceho kvarta
2008 - 2009 | Hladiace kvarto Arcelor Mittal Steel Krakow, Poľsko

•	 Výmena analógového riadenia za riadiaci 
systém ABB 800xA, AC800PEC

•	 Počet grafických obrazoviek: 50
•	 Počet I/O signálov: 4.500
•	 Vývoj riadiaceho SW
•	 Regulácia všetkých pohonov valcovacej trate
•	 Riadenie pomocných mechanizmov
•	 Regulovaný výkon pohonov 3,6 MW riadený 

meničmi ABB DCS800
•	 Max. valcovacia rýchlosť 1.300 m/min.
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment

Modernizácia RS pre Skin-pass mill

2015	-	2017

•	 Výmena riadiaceho systému Skin pass MILL   
na Pozinkovacej linke

•	 Nový	riadiaci	systém	S7-400H
•	 Počet	I/O	signálov:	750
•	 Počet HMI obrazoviek: 30
•	 Výmena	 starých	 PLC	 CEGELEC,  	 PLC	 TSX,													

5	kusov	PLC	S7 300	
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Výroba a dodávka operátorských pultov
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment 
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Náš tím

Spoločnosť Datakon tvoria pracovné tímy, 
ktoré sú rozdelené podľa:

•	 pracovných skúseností - na  SENIOR 
a JUNIOR inžinierov,

•	 špecializácie - na SYSTÉMY, POHONY, 
VIZUALIZÁCIE. 

Naši zamestnanci sú školení špecialisti na 
systémy ABB, SIEMENS, InTouch Wonderware, 
ePLAN. 

Pracovné tímy riadia projektoví manažéri 
a manažéri stavby. Benefitom firmy je eliminácia 
rizika pomocou inžinierskych metód:

•	 testovanie a  ladenie nového SW 
v simulačnom režime v našom testovacom 
stredisku, 

•	 on-line „shadowing“ – porovnávanie 
výstupov pôvodných SW blokov a nových 
SW blokov v reálnom čase. 

Prioritou spoločnosti Datakon je nielen udržanie, ale hlavne zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb zákazníkom. Z tohto dôvodu absolvujú zamestnanci pravidelné 
školenia v  oblasti nových technológií a softvérových nástrojov, tímové konzultácie 
a v neposlednom rade aj samovzdelávanie.  

Tím profesionálov našej 
spoločnosti je tu pre Vás
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Služby a riešenia

Automatizácia 
technologických 

celkov

•	 dodávky riešení na kľúč 
HW a SW

•	 jednosmerné a striedavé       
pohony pre všetky          
aplikácie 

•	 DCS, PLC systém dizajn 
•	 HMI / SCADA systém dizajn
•	 modernizácie a rekonštruk-

cie výrobných liniek
•	 simulácie a testovanie 

formou shadowingu
•	 projektový manažment

Údržba                
a podpora   

výroby

•	 Dlhodobé sledovanie a 
vylepšovanie riadiaceho 
softvéru

•	 Vyhľadávanie úspor           
a možností optimalizácie 
riadenia výrobných liniek

•	 servisné zmluvy v automa-
tizácii (HW, SW)

•	 školenia zamestnancov 
údržby, výroby

•	 24h servis pre zákazníkov

Elektrický           
projektový         
inžiniering

•	 návrhy architektúry DCS 
riešení

•	 realizačná dokumentácia
•	 dokumentácia skutkového 

stavu
•	 zákaznícke riešenia
•	 projektovanie v systéme 

EPLAN
•	 koordinácia projektov 

a výstavby
•	 CE certifikácie výrobných 

liniek

Pre našich zákazníkov poskytujeme širokú škálu služieb vysokej kvality založených 
na dlhoročných skúsenostiach, osvedčených riešeniach a  našich originálnych 
postupoch ako je napríklad „softvérový shadowing“, ktorý zákazníkom prináša takmer 
nulové riziko pri nábehu výrobných zariadení.

Q15

Regulácia procesu priamej redukcie železnej rudy

2011 - 2015 | 4 projekty riadenia DRI pecí (Direct Reduction Iron)

•	 Dodávka a spustenie kompletného riadiaceho 
systému ABB 800xA

•	 Počet I/O signálov: 5.000 
•	 RS s redundantnými PLC AC800M
•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet HMI obrazoviek: 250
•	 Regulácia DRI – chemickej redukcie železnej 

rudy pomocou zemného plynu
•	 Riadenie dopravy železnej rudy do DRI 

a výstupného produktu z pece
•	 Systém vodného  hospodárstva, Odprašova-

nie, Briketovacia linka
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment

Modernizácia riadiaceho systému kotolne na biomasu

2010 - 2011 | Kotol K3 a K4, Bučina Zvolen

•	 Inštalácia nového riadiaceho systému ABB 
800xA, 2x AC800M

•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet grafických obrazoviek: 150
•	 Počet I/O signálov: 2.500
•	 Riadenie novej dopravy paliva a popolového 

hospodárstva
•	 Integrácia nového systému riadenia turbíny 

B&R
•	 Integrácia existujúcich PLC ABB 2x AC110, 4x 

AC31, 2x Simatic S5

12



Modernizácia pozdĺžnej deliacej linky STAMCO

2011	/	2014	/	2016	|	Arcelor	Mittal	Govarri,	Senica

•	 Výmena pôvodných 6 ks DC meničov za ABB 
DCS800

•	 Výmena	PLC	Simatic	S5	za	Simatic	S7-400
•	 Počet I/O signálov: 1.200, Výmena 

vzdialených I/O
•	 Nové HMI obrazovky
•	 Výmena pôvodného centrovania pásu za 

nový	systém	EMG	(odvíjačka	a deliace	nože)
•	 Nové riadenie ťahov a rýchlostí pásu
•	 Modernizácia v rámci 4 plánovaných 

odstávok
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba elektrických rozvádzačov a ich 

inštalácia
•	 Projektový manažment

Komplexná rekonštrukcia laserovej zváracej linky

2011 -2012 | Arcelor Mittal Tailored Blanks, Senica

•	 Nový	riadiaci	systém:	PLC	Simatic	S7-300
•	 Dodávka Servo-pohonov (SEW) 

a bezpečnostných okruhov (SICK)
•	 Kompletný návrh, inštalácia, zapojenie 

a oživenie rozvádzačov
•	 Vytvorenie aplikačného SW
•	 Integrácia diódového lasera Laserline 

a automatického systému kontroly kvality 
zvaru Temate® do riadiaceho systému

•	 Návrh a vytvorenie vizualizácie linky 
s ovládacími prvkami pre operátorov

•	 Oživenie a uvedenie linky do prevádzky
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment
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ABB Partner

Certifikovaná spoločnosť

ISO 9001:2008 Siemens



•	 Oceliarenské konvertory
•	 Kontinuálne odlievanie ocele
•	 Valcovanie trate za studena (hladiaca 

stolica, 4-stolicový tandem, 5-stolicový 
tandem)

•	 Procesné linky (moriace, pozinkovacie, 
pocínovacie, žíhacie, lakoplastovacie)

•	 Rovnačky plechov
•	 Deliace linky plechov pozdĺžne a priečne
•	 Riadenia ťahu v pásoch
•	 Papierenské stroje - riadenie pohonov
•	 Prevíjanie a delenie papiera 
•	 Výroba buničiny
•	 Pohonárske aplikácie
•	 Riadenie dopravníkov a baliace linky
•	 Sekvenčné riadenie procesov
•	 Riadenie potravinárskych strojov
•	 Vodné hospodárstvo a chladenie
•	 Pohyb toku materiálu v linkách  - material 

tracking
•	 Regulácia hladín, tlaku a prietoku
•	 Matematické modely procesov

7
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Skúsenosti a referencie
Datakon má dlhodobé a rozsiahle skúsenosti v  oblasti riadenia technologických 
procesov v metalurgii, strojárenstve, energetike, papierenskom priemysle, vodnom 
hospodárstve a v  ďalších. Ich úspešná aplikácia bola realizovaná v  nasledujúcich 
technológiách:

Pohony

ABB •	ACS600,	ACS800,	DCV700,	DCS600
Siemens	•	SIMOVERT,	MASTERDRIVE,	SINAMICS,	

MICROMASTER, SINAMICS DCM, 
SIMOTION 

SEW Eurodrive	•	MOVITRACK,	MOVIDRIVE
FANUC Robots, EMG iCON

HMI Vizualizácie

ABB •	Operate	IT,	800xA,	Process	portal,	Advant	
Station 500 

Siemens	•	WinCC, WinCC flexible, Operator’s 
panels

Wonderware •	Wonderware	InTouch	
GE Digital •	Cimplicity	Proficy

PLC & DCS Systémy

ABB •	800xA,	AC800M,	AC450,	AC110,	AC31,	
AC500,	AC160,	AC70,	APC,	PEC800,	
AC800F, Freelance, Operator’s panels 

Siemens	•	SIMATIC	S7-300,	S7-400,	SIMATIC	S5,	
S7-1200,	S7-1500,	SIEMENS	PCS7	

PILZ •	PSS3000,	PNOZ	Multi

Modernizácia riadiaceho systému pohonov ABB APC 
za AC800M
2012 - 2013 | Kontinuálna žíhacia linka, Slovensko

•	 Výmena PLC počas plánovaných 1 dňových 
odstávok bez možnosti ladenia pri spúšťaní

•	 Postupná výmena zastaraných ABB PLC APC 
za AC800M

•	 Počet riadených pohonov: 91
•	 Výmena	zastaraných	meničov	ACV701	za	

ACS800
•	 Shadowing - paralelné testovanie nových 

a starých PLC pred výmenou
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)

Výstavba a spustenie linky na výrobu OSB dosiek
so 16 etážovým lisom
2014 - 2015 | Kronospan Egorievsk, Rusko

•	 Riadiaci	systém:	Siemens	Simatic	S7	–	400,	
•	 Počet I/O signálov: 2.000
•	 Počet HMI obrazoviek: 100 (InTouch SW)
•	 Návrh umiestnenia snímačov na konštrukcii 

linky
•	 Oživovanie komunikácie ProfiBus a Ethernet
•	 Vývoj aplikačného SW
•	 Nastavovanie a ladenie frekvenčných 

meničov	Sinamics	S,	Sinamics	G
•	 Testovanie pohybov v manuálnom  móde     

a následné spúšťanie do automatického 
režimu

•	 Spustenie linky do automatického režimu       
a výroba 1. dosky

•	 Spustenie výroby, úprava a optimalizácia SW 
počas výroby na základe požiadaviek
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Modernizácia riadenia rovnačiek a bubnových nožníc

2014	-	2016	|	Arcelor	Mittal	Govarri,	Senica

•	 Regulácia rovnačiek linky STAM pomocou 
PLC	Simatic	S7-300

•	 Výmena riadenie bubnových nožníc za 
SIMOTION/Simatic	S7-300

•	 Kadencia bubnových nožníc: 120 strihov/min.
•	 Max. rýchlosť strihania 100m/min
•	 Max. hrúbka pásu 3 mm
•	 Vytvorenie nových regulačných blokov pre 

riadenie rovnačiek a bubnových nožníc
•	 Výmena HMI obrazoviek pre riadenie 

rovnačiek a nožníc 
•	 Uvedenie zariadenia do prevádzky 

a zabezpečenie	záručného	servisu	24/7
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail) na SW     

a elektro úrovni
•	 Výroba elektrických rozvádzačov a ich 

inštalácia
•	 Projektový manažment

Modernizácia vizualizácie, Papierenský stroj PM17

2015 | Mandi SCP, Ružomberok

•	 Výmena zastaraných operátorských staníc 
HMI AS500 za ABB 800xA

•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet grafických obrazoviek: 350
•	 Počet	zobrazených	I/O	signálov:	15.700
•	 Návrh nových grafických elementov
•	 Automatická konverzia grafických obrazoviek
•	 Doplnenie 5.100 textových polí v dvojjazyčnej 

mutácii SK/EN

9
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Modernizácia riadiaceho systému vodného 
hospodárstva
2015 - 2016 | Utilities  Hadeed, Saudská Arábia

•	 Výmena 5x PLC ABB AC450 a 2x PLC AC110 za 
5x PLC AC800M

•	 Počet I/O signálov: 10.000
•	 Počet	operátorských	staníc:	7
•	 Počet HMI obrazoviek: 300
•	 Regulácia chladiacej vody pre Kontiliatie, 

Studenú a Teplú valcovňu, Oceliareň
•	 Dodávka pitnej a požiarnej vody
•	 Výroba Demi vody, Rozvody plynov
•	 Čerpanie morskej vody a elektrolýza
•	 ČOV, Dekompozícia a neutralizácia emulzie
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment

Výroba elektrických rozvádzačov a PLC softvér pre 
novú bezchrómovú pasiváciu EC2
2015 - 2016 | Pocínovacia kontinuálna linka, Slovensko

•	 Zabudovanie novej technológie Bezchrómovej 
pasivácie do linky

•	 Regulácia novej chemickej časti
•	 PLC:	SIMATIC	S7-400F
•	 Nové	 pohony:	 7x	 SINAMICS	 G120-DP,	 25x	

SINAMICS S120-DP
•	 Počet I/O signálov: 550
•	 Počet HMI obrazoviek: 30
•	 Safety PLC 50 I/O, Profisafe
•	 Riadenie 4 externých PLC
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment
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Modernizácia riadenia rovnačiek a bubnových nožníc

2014	-	2016	|	Arcelor	Mittal	Govarri,	Senica

•	 Regulácia rovnačiek linky STAM pomocou 
PLC	Simatic	S7-300

•	 Výmena riadenie bubnových nožníc za 
SIMOTION/Simatic	S7-300

•	 Kadencia bubnových nožníc: 120 strihov/min.
•	 Max. rýchlosť strihania 100m/min
•	 Max. hrúbka pásu 3 mm
•	 Vytvorenie nových regulačných blokov pre 

riadenie rovnačiek a bubnových nožníc
•	 Výmena HMI obrazoviek pre riadenie 

rovnačiek a nožníc 
•	 Uvedenie zariadenia do prevádzky 

a zabezpečenie	záručného	servisu	24/7
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail) na SW     

a elektro úrovni
•	 Výroba elektrických rozvádzačov a ich 

inštalácia
•	 Projektový manažment

Modernizácia vizualizácie, Papierenský stroj PM17

2015 | Mandi SCP, Ružomberok

•	 Výmena zastaraných operátorských staníc 
HMI AS500 za ABB 800xA

•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet grafických obrazoviek: 350
•	 Počet	zobrazených	I/O	signálov:	15.700
•	 Návrh nových grafických elementov
•	 Automatická konverzia grafických obrazoviek
•	 Doplnenie 5.100 textových polí v dvojjazyčnej 

mutácii SK/EN
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Modernizácia riadiaceho systému vodného 
hospodárstva
2015 - 2016 | Utilities  Hadeed, Saudská Arábia

•	 Výmena 5x PLC ABB AC450 a 2x PLC AC110 za 
5x PLC AC800M

•	 Počet I/O signálov: 10.000
•	 Počet	operátorských	staníc:	7
•	 Počet HMI obrazoviek: 300
•	 Regulácia chladiacej vody pre Kontiliatie, 

Studenú a Teplú valcovňu, Oceliareň
•	 Dodávka pitnej a požiarnej vody
•	 Výroba Demi vody, Rozvody plynov
•	 Čerpanie morskej vody a elektrolýza
•	 ČOV, Dekompozícia a neutralizácia emulzie
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment

Výroba elektrických rozvádzačov a PLC softvér pre 
novú bezchrómovú pasiváciu EC2
2015 - 2016 | Pocínovacia kontinuálna linka, Slovensko

•	 Zabudovanie novej technológie Bezchrómovej 
pasivácie do linky

•	 Regulácia novej chemickej časti
•	 PLC:	SIMATIC	S7-400F
•	 Nové	 pohony:	 7x	 SINAMICS	 G120-DP,	 25x	

SINAMICS S120-DP
•	 Počet I/O signálov: 550
•	 Počet HMI obrazoviek: 30
•	 Safety PLC 50 I/O, Profisafe
•	 Riadenie 4 externých PLC
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment
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•	 Oceliarenské konvertory
•	 Kontinuálne odlievanie ocele
•	 Valcovanie trate za studena (hladiaca 

stolica, 4-stolicový tandem, 5-stolicový 
tandem)

•	 Procesné linky (moriace, pozinkovacie, 
pocínovacie, žíhacie, lakoplastovacie)

•	 Rovnačky plechov
•	 Deliace linky plechov pozdĺžne a priečne
•	 Riadenia ťahu v pásoch
•	 Papierenské stroje - riadenie pohonov
•	 Prevíjanie a delenie papiera 
•	 Výroba buničiny
•	 Pohonárske aplikácie
•	 Riadenie dopravníkov a baliace linky
•	 Sekvenčné riadenie procesov
•	 Riadenie potravinárskych strojov
•	 Vodné hospodárstvo a chladenie
•	 Pohyb toku materiálu v linkách  - material 

tracking
•	 Regulácia hladín, tlaku a prietoku
•	 Matematické modely procesov
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Skúsenosti a referencie
Datakon má dlhodobé a rozsiahle skúsenosti v  oblasti riadenia technologických 
procesov v metalurgii, strojárenstve, energetike, papierenskom priemysle, vodnom 
hospodárstve a v  ďalších. Ich úspešná aplikácia bola realizovaná v  nasledujúcich 
technológiách:

Pohony

ABB •	ACS600,	ACS800,	DCV700,	DCS600
Siemens	•	SIMOVERT,	MASTERDRIVE,	SINAMICS,	

MICROMASTER, SINAMICS DCM, 
SIMOTION 

SEW Eurodrive	•	MOVITRACK,	MOVIDRIVE
FANUC Robots, EMG iCON

HMI Vizualizácie

ABB •	Operate	IT,	800xA,	Process	portal,	Advant	
Station 500 

Siemens	•	WinCC, WinCC flexible, Operator’s 
panels

Wonderware •	Wonderware	InTouch	
GE Digital •	Cimplicity	Proficy

PLC & DCS Systémy

ABB •	800xA,	AC800M,	AC450,	AC110,	AC31,	
AC500,	AC160,	AC70,	APC,	PEC800,	
AC800F, Freelance, Operator’s panels 

Siemens	•	SIMATIC	S7-300,	S7-400,	SIMATIC	S5,	
S7-1200,	S7-1500,	SIEMENS	PCS7	

PILZ •	PSS3000,	PNOZ	Multi

Modernizácia riadiaceho systému pohonov ABB APC 
za AC800M
2012 - 2013 | Kontinuálna žíhacia linka, Slovensko

•	 Výmena PLC počas plánovaných 1 dňových 
odstávok bez možnosti ladenia pri spúšťaní

•	 Postupná výmena zastaraných ABB PLC APC 
za AC800M

•	 Počet riadených pohonov: 91
•	 Výmena	zastaraných	meničov	ACV701	za	

ACS800
•	 Shadowing - paralelné testovanie nových 

a starých PLC pred výmenou
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)

Výstavba a spustenie linky na výrobu OSB dosiek
so 16 etážovým lisom
2014 - 2015 | Kronospan Egorievsk, Rusko

•	 Riadiaci	systém:	Siemens	Simatic	S7	–	400,	
•	 Počet I/O signálov: 2.000
•	 Počet HMI obrazoviek: 100 (InTouch SW)
•	 Návrh umiestnenia snímačov na konštrukcii 

linky
•	 Oživovanie komunikácie ProfiBus a Ethernet
•	 Vývoj aplikačného SW
•	 Nastavovanie a ladenie frekvenčných 

meničov	Sinamics	S,	Sinamics	G
•	 Testovanie pohybov v manuálnom  móde     

a následné spúšťanie do automatického 
režimu

•	 Spustenie linky do automatického režimu       
a výroba 1. dosky

•	 Spustenie výroby, úprava a optimalizácia SW 
počas výroby na základe požiadaviek
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Modernizácia pozdĺžnej deliacej linky STAMCO

2011	/	2014	/	2016	|	Arcelor	Mittal	Govarri,	Senica

•	 Výmena pôvodných 6 ks DC meničov za ABB 
DCS800

•	 Výmena	PLC	Simatic	S5	za	Simatic	S7-400
•	 Počet I/O signálov: 1.200, Výmena 

vzdialených I/O
•	 Nové HMI obrazovky
•	 Výmena pôvodného centrovania pásu za 

nový	systém	EMG	(odvíjačka	a deliace	nože)
•	 Nové riadenie ťahov a rýchlostí pásu
•	 Modernizácia v rámci 4 plánovaných 

odstávok
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba elektrických rozvádzačov a ich 

inštalácia
•	 Projektový manažment

Komplexná rekonštrukcia laserovej zváracej linky

2011 -2012 | Arcelor Mittal Tailored Blanks, Senica

•	 Nový	riadiaci	systém:	PLC	Simatic	S7-300
•	 Dodávka Servo-pohonov (SEW) 

a bezpečnostných okruhov (SICK)
•	 Kompletný návrh, inštalácia, zapojenie 

a oživenie rozvádzačov
•	 Vytvorenie aplikačného SW
•	 Integrácia diódového lasera Laserline 

a automatického systému kontroly kvality 
zvaru Temate® do riadiaceho systému

•	 Návrh a vytvorenie vizualizácie linky 
s ovládacími prvkami pre operátorov

•	 Oživenie a uvedenie linky do prevádzky
•	 Hardvérový inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment
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6

ABB Partner

Certifikovaná spoločnosť

ISO 9001:2008 Siemens
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Služby a riešenia

Automatizácia 
technologických 

celkov

•	 dodávky riešení na kľúč 
HW a SW

•	 jednosmerné a striedavé       
pohony pre všetky          
aplikácie 

•	 DCS, PLC systém dizajn 
•	 HMI / SCADA systém dizajn
•	 modernizácie a rekonštruk-

cie výrobných liniek
•	 simulácie a testovanie 

formou shadowingu
•	 projektový manažment

Údržba                
a podpora   

výroby

•	 Dlhodobé sledovanie a 
vylepšovanie riadiaceho 
softvéru

•	 Vyhľadávanie úspor           
a možností optimalizácie 
riadenia výrobných liniek

•	 servisné zmluvy v automa-
tizácii (HW, SW)

•	 školenia zamestnancov 
údržby, výroby

•	 24h servis pre zákazníkov

Elektrický           
projektový         
inžiniering

•	 návrhy architektúry DCS 
riešení

•	 realizačná dokumentácia
•	 dokumentácia skutkového 

stavu
•	 zákaznícke riešenia
•	 projektovanie v systéme 

EPLAN
•	 koordinácia projektov 

a výstavby
•	 CE certifikácie výrobných 

liniek

Pre našich zákazníkov poskytujeme širokú škálu služieb vysokej kvality založených 
na dlhoročných skúsenostiach, osvedčených riešeniach a  našich originálnych 
postupoch ako je napríklad „softvérový shadowing“, ktorý zákazníkom prináša takmer 
nulové riziko pri nábehu výrobných zariadení.

Q15

Regulácia procesu priamej redukcie železnej rudy

2011 - 2015 | 4 projekty riadenia DRI pecí (Direct Reduction Iron)

•	 Dodávka a spustenie kompletného riadiaceho 
systému ABB 800xA

•	 Počet I/O signálov: 5.000 
•	 RS s redundantnými PLC AC800M
•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet HMI obrazoviek: 250
•	 Regulácia DRI – chemickej redukcie železnej 

rudy pomocou zemného plynu
•	 Riadenie dopravy železnej rudy do DRI 

a výstupného produktu z pece
•	 Systém vodného  hospodárstva, Odprašova-

nie, Briketovacia linka
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Výroba el. rozvádzačov
•	 Projektový manažment

Modernizácia riadiaceho systému kotolne na biomasu

2010 - 2011 | Kotol K3 a K4, Bučina Zvolen

•	 Inštalácia nového riadiaceho systému ABB 
800xA, 2x AC800M

•	 Počet operátorských staníc: 5
•	 Počet grafických obrazoviek: 150
•	 Počet I/O signálov: 2.500
•	 Riadenie novej dopravy paliva a popolového 

hospodárstva
•	 Integrácia nového systému riadenia turbíny 

B&R
•	 Integrácia existujúcich PLC ABB 2x AC110, 4x 

AC31, 2x Simatic S5
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Modernizácia riadiaceho systému a pohonov 
hladiaceho kvarta
2008 - 2009 | Hladiace kvarto Arcelor Mittal Steel Krakow, Poľsko

•	 Výmena analógového riadenia za riadiaci 
systém ABB 800xA, AC800PEC

•	 Počet grafických obrazoviek: 50
•	 Počet I/O signálov: 4.500
•	 Vývoj riadiaceho SW
•	 Regulácia všetkých pohonov valcovacej trate
•	 Riadenie pomocných mechanizmov
•	 Regulovaný výkon pohonov 3,6 MW riadený 

meničmi ABB DCS800
•	 Max. valcovacia rýchlosť 1.300 m/min.
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment

Modernizácia RS pre Skin-pass mill

2015	-	2017

•	 Výmena riadiaceho systému Skin pass MILL   
na Pozinkovacej linke

•	 Nový	riadiaci	systém	S7-400H
•	 Počet	I/O	signálov:	750
•	 Počet HMI obrazoviek: 30
•	 Výmena	 starých	 PLC	 CEGELEC,  	 PLC	 TSX,													

5	kusov	PLC	S7 300	
•	 Výroba a dodávka el. rozvádzačov
•	 Výroba a dodávka operátorských pultov
•	 HW inžiniering (Basic, Detail)
•	 Projektový manažment 
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Náš tím

Spoločnosť Datakon tvoria pracovné tímy, 
ktoré sú rozdelené podľa:

•	 pracovných skúseností - na  SENIOR 
a JUNIOR inžinierov,

•	 špecializácie - na SYSTÉMY, POHONY, 
VIZUALIZÁCIE. 

Naši zamestnanci sú školení špecialisti na 
systémy ABB, SIEMENS, InTouch Wonderware, 
ePLAN. 

Pracovné tímy riadia projektoví manažéri 
a manažéri stavby. Benefitom firmy je eliminácia 
rizika pomocou inžinierskych metód:

•	 testovanie a  ladenie nového SW 
v simulačnom režime v našom testovacom 
stredisku, 

•	 on-line „shadowing“ – porovnávanie 
výstupov pôvodných SW blokov a nových 
SW blokov v reálnom čase. 

Prioritou spoločnosti Datakon je nielen udržanie, ale hlavne zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb zákazníkom. Z tohto dôvodu absolvujú zamestnanci pravidelné 
školenia v  oblasti nových technológií a softvérových nástrojov, tímové konzultácie 
a v neposlednom rade aj samovzdelávanie.  

Tím profesionálov našej 
spoločnosti je tu pre Vás
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O spoločnosti

Firma Datakon s.r.o. vznikla v  roku 1998 
ako softvérová spoločnosť zameraná  
na priemyselnú automatizáciu. 

Zamestnanci spoločnosti majú hlboké 
vedomosti a  skúsenosti súvisiace s  riadením 
zložitých technologických procesov, ktoré 
firma zúročila vo forme úspešnej realizácie 
rozsiahlych projektov nielen na Slovensku, ale aj 

v  zahraničí   (Nemecko, Čína, Poľsko, Saudská 
Arábia, India, USA a iné krajiny). 

V  súčasnosti pôsobí Datakon ako komplexná 
inžinierska spoločnosť, ktorá je schopná 
dodávať veľké funkčné celky v oblasti riadenia 
priemyselných technológií.

Spoločnosť Datakon s.r.o. patrí medzi popredné a stabilné spoločnosti na slovenskom 
trhu. Poskytuje komplexné inžinierske služby v  oblasti metalurgie, papierenského 
priemyslu, strojárenstva, energetiky a iných odvetviach priemyslu.
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Ing. Dalibor Tóth
Diplomovaný inžinier elektrotechniky

Konateľ spoločnosti
Výkonný technický riaditeľ
Oblasť: Technický a projektový 
manažment

Predchádzajúce roky pôsobil vo firmách  ABB 
a v U.S. Steel Košice, s.r.o. 
V  roku 1998 bol zakladajúcim členom 
spoločnosti Datakon s.r.o. Má dlhoročné 
skúsenosti v oblasti riadenia inžinierskych tímov, 
finančného a  projektového manažmentu, 
systémového návrhu a  inštalácie procesných 
a  automatizačných systémov v  mnohých 
odvetviach priemyslu. Jeho cenné skúsenosti sú 
spojené s úspešným vyhľadávaním, realizáciou 
a  riadením rozsiahlych projektov v  Číne, 
Švédsku, Nemecku, Saudskej Arábii.

Vedenie spoločnosti

Ing. Marian Jirásek
Diplomovaný inžinier elektrotechniky

Konateľ spoločnosti
Výkonný obchodný riaditeľ
Oblasť: Projektový manažment 
a obchod

Predchádzajúce roky pôsobil v U.S. Steel Košice, 
s.r.o. 
Od roku 2002 sa stal riadiacim členom 
spoločnosti Datakon s.r.o. Dlhoročné skúsenosti 
nadobudol v  oblasti riadenia údržbárskych 
a  inžinierskych tímov, softvérového dizajnu, 
elektrických inštalácií, ako aj inštalácií 
technologických celkov, v oblasti projektového 
manažmentu procesov a  automatizačných 
systémov vo viacerých odvetviach priemyslu, 
pri uzatváraní zmlúv s  obchodnými partnermi, 
pri obchodných jednaniach s  americkými 
a európskymi oceliarenskými spoločnosťami.



MIESTO PROJECKT POPIS RIADIACI
SYSTÉM HMI ZÁKAZNÍK

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Double Cold 
Reduction Mill 

revamping

•	SW	function	engineering
•	Testing

•	Commissioning
•	Final	tuning

ABB ACS600
ABB AC450 ABB AS500 ABB Industrie-technik 

Germany

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Water treat-
ment plant and 

Pump station

•	SW	function	engineering
•	FAT	Testing

•	Commissioning
ABB AC800F ABB Process 

Portal
ABB Elektro s.r.o. 

Slovakia

Handan Iron 
&	Steel	Group,	

China

HOT DIP 
GALVANIZING	

LINE

•	SW	function	engineering	
•	Testing	and	commissioning	

•	Final	tuning
Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware DANIELI, Italy

Shanghai Krupp 
Stainless, China

Cold rolling Mill 
No. 2, No. 3

•	SW	function			engineering
•	Commissioning

•	Final	tuning
ABB 800xA ABB 800xA ABB Process Industries 

Mannheim,	Germany

Shanghai Krupp 
Stainless, China

Continuous 
pickling and 

Annealing Line

•	SW	function	engineering
•	Testing

•	Commissioning
•	Final	tuning

ABB AC800 ABB Process 
Portal

ABB Process Industries 
Mannheim,	Germany

Arcelor Mittal, 
Senica, 
Slovakia

Cutting Line

•	SW	function	engineering
•	HW	engineering

•	Control	system	and	drives	
cabinets deliveries
•	commissioning

Siemens	S7-300 WinCC Arcelor Mittal, Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Steel shop 
converter 4/5 
reconstruction

•	PLC	SW	engineering
•	Commissioning Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware SIEMENS s.r.o. Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Electrolytic 
Tinning line 
II, Tin Plate 

Division

•	SW	function	engineering
•	FAT	Testing

•	Commissioning
Siemens	S7-400 Intouch 

Wondreware DANIELI, Italy

TKAST Terni Italy Continuous 
Annealing Line

•	SW	function	engineering
•	Commisioning

•	I/O	testing
ABB 800xA ABB 800xA ABB Italy

DRI Plant Iron Ore Direct 
Reduction Plant

•	SW	function	engineering
•	Commissioning

•	I/O	testing
•	FAT	test

•	Project	Management

ABB 800xA ABB 800xA ASM Automation 
GmbH

Arcelor Mittal 
Tailored 

Blanks, Senica, 
Slovakia

Laser Welding 
Line

•	HW	engineering	
•	Control	system	and	drives	

cabinets deliveries 
•	SW	function	engineering	

and commissioning 
•	Project	Management

Siemens	S7-300 WinCC Arcelor Mittal Tailored 
Blanks, Slovakia

Arcelor Mittal 
Tailored 

Blanks, Senica, 
Slovakia

BLO Line  (Press 
Line Fagor)

•SW	function	engineering
•	Commissioning

•	FAT	Testing
•	Final	tuning

•	Project	Management

Siemens	S7-400 WinCC Arcelor Mittal Tailored 
Blanks, Slovakia

U.S. Steel 
Košice, Slovakia

Preparation 
Line No. 1 RE-

CONSTRUCTION 
OF AUTOMA-
TION SYSTEM

•	HW	design	
•	SW	function	engineering,	

•	Testing	and	commissioning,	
final tuning 

•	Project	Management

ABB Compact 
800xA (previous 
system AC110, 

AdvaSoft)

Intouch  
Wonderware

U.S. Steel Košice, 
Slovakia

MONDI SCP 
Ružomberok, 

Slovakia
Paper Mill No. 
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•	HW	design	
•	SW	function	engineering	

•	Testing	and	commissioning
•	Final	tuning	

•	Project	Management

AC450, AC110 ABB 800xA MONDI SCP 
Ružomberok, Slovakia

SABIC/HADEED, 
Saudi Arabia

PPL (Push 
Pickling Line) 
PLC and HMI 
Upgradation

•	HW	design	
•	SW	function	engineering	

•	Testing	and	commissioning
•	Final	tuning	

•	Project	Management

ABB 800xA 
(previous 

systems AC450, 
AS500)

ABB 800xA
SABIC/HADEED Saudi 

Arabia
(ASM Automation 
GmbH	Germany)
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Založenie spoločnosti

Počet zamestnancov presiahol 10

Otvorenie pobočky v priemyselnom parku v 
Senici

Náš obrat presiahol 1 mil EUR

1998

2001

2006

2013

Zisk certifikátu Authorised Value Provider ABB2016

PROJEKT



premyslené softvérové riešenia

Prezentácia 
spoločnosti


