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Komputery panelowe ESA i zdalny serwis na bazie routerów Ubiquity  

w maszynach i instalacjach firmy IKA Technik 

 
 

Firma IKA Technik specjalizuje się systemach automatyki i sterowania dla przemysłu 

farmaceutycznego. Firma wytwarza, modernizuje i remontuje maszyny przeznaczone do produkcji 

spożywczej i farmaceutycznej. Świadczy także usługi związane z walidacją, prowadzi serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystkie systemy sterowania pochodzące z IKA Technik są zgodne  

z wytycznymi GAMP 5, CFR 21 part 11 i innymi uregulowaniami stosowanymi w branży 

farmaceutycznej. 

 

 

 

Do lokalnego sterowania w nowych maszynach firma IKA Technik wykorzystuje przemysłowe 

komputery panelowe firmy ESA serii XS7 wyposażone w całkowicie płaskie ekrany True Flat 

i zabezpieczone obudową ze stali nierdzewnej. Decyzję producenta o wyborze tych urządzeń 

podyktowały zgodność z wytycznymi normy FDA 21/PN-EN 1672-2+A1 i możliwość zastosowania w 

strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat ATEX strefa 2/22, kategoria 3 G/D). 

Podczas fazy uruchomienia i rozruchu instalacji IKA Technik stosuje zdalny dostęp serwisowy 

realizowany w oparciu o routery Ubiquity RK11 firmy ASEM. Ubiquity ułatwia konfigurację i 

modyfikację ustawień maszyn i instalacji automatyki, nie wymagając obecności ekipy technicznej na 

obiekcie, a routery RK11 zapewniają wszystkie funkcje zdalnego dostępu serwisowego urządzeniom 

automatyki dowolnych producentów (w tym przypadku routery są podłączone do sterowników PLC). 

RK11 są wyposażone w modem GSM 2G/3G/3G + EDGE/HSPA, umożliwiający dostęp do systemu 
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automatyki bez użycia przewodowego połączenia internetowego. 

Po uruchomieniu i odbiorze instalacji routery Ubiquity są przenoszone i wykorzystywane na kolejnym 

obiekcie.  

 

Korzyści z zastosowania zdalnego dostępu serwisowego Ubiquity 

 Minimalizacja konieczności wyjazdów serwisowych podczas fazy uruchomień i odbiorów 

instalacji 

 Szybki, bezpieczny zdalny serwis i diagnostyka instalacji automatyki 

 Korzyści ekonomiczne:  

- zmniejszenie kosztów obsługi technicznej w fazie uruchomienia instalacji, 

- możliwość przeniesienia i wykorzystania routerów na kolejnych obiektach, 

- brak opłat abonamentowych za użytkowanie systemu. 

 

   

 

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia  

 komputery panelowe ESA XS7 15”, True Flat, obudowa INOX 

 routery Ubiquity RK11 firmy ASEM 

 domena ASEM Ubiquity Single Entity, Single Access. 


