
28 AUTOMA 5/2017

řídicí technika

Po solárním boomu a překotné výstav-
bě fotovoltaických elektráren přišlo obdo-
bí stabilizace a zájmu o zvýšení výtěžnosti 
elektráren – období změn majitelů a s nimi 
často i zvýšené technické péče o instalova-

ná zařízení. Jedním z takových případů jsou 
i aktivity firmy GEEN General Energy, kte-
rá postupně konsoliduje všechny své elek-
trárny a sdružuje je do jednotného monito-
rovacího a řídicího systému. Centrála firmy 
sídlí v komplexu Gity v Brně, kde se nachá-
zí i její monitorovací pracoviště. Vévodí mu 
stěna složená z osmi velkoplošných obrazo-
vek (obr. 1). Za nimi nepřetržitě pracuje ně-
kolik řídicích systémů Tecomat Foxtrot. Au-
torem implementace dohledového systému 
je Ing. Pavel Smílek z firmy Rameco. Polo-
žil jsem mu několik otázek.
Jaký koncept pro toto dispečerské praco-
viště jste zvolil? Proč a jaké výhody přiná-
ší toto řešení?

Řešení vychází z konceptu, který se nám 
osvědčil v jiném projektu, v dohledových sys-
témech záložních generátorů. Tam bylo nut-
né připojit stovky zařízení různých výrobců, 
které se lišily stářím i provedením datového 
výstupu. Nebylo snadné je připojit do jednot-
ného dohledového rozhraní. Programovatel-
ný automat Foxtrot se tenkrát ukázal být vý-
bornou volbou díky své výbavě, konektivitě, 
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škálovatelnosti a spolehlivosti. Nejinak tomu 
bylo i zde. Řídicí jednotky Foxtrot v jednot-
livých fotovoltaických elektrárnách (FVE) 
v různých lokalitách zajišťují jak datovou ko-
munikaci se střídači, tak i sběr hodnot dal-

ších veličin z okolního prostředí, např. alarmy 
a záznamy ze zabepečovacího systému, údaje 
z čidel osvitu, teploty a větru. Transformují 
data podle uživatelských požadavků (napří-
klad vyrovnání periodicity měření, „očištění 
dat“ a sjednocení datové základny od všech 
použitých zařízení) a zasílají je do dohledo-
vého centra. Zde zase další jednotky Foxtrot 
zajišťují zobrazení hodnot na operátorských 
panelech a správu (lokální či vzdálenou) na 
IT prostředcích techniků a managementu spo-
lečnosti. Kromě toho systémy Foxtrot zajiš-
ťují archivaci dat, odesílání reportů a alar-
mů, popřípadě slouží jako výstupní rozhraní 
pro další zpracování údajů o výkonu a výro-
bě jednotlivých FVE a malých vodních elek-
tráren (MVE).
Jaký instalovaný výkon a kolik elektráren 
je tady na obrazovkách vidět, respektive 
kolik je jich zde pod kontrolou? Uvažuje 
se o dalším rozšíření?

V současnosti je dohledovým systémem 
monitorována desítka FVE. Přitom některé 
z nich jsou dále rozděleny na logické části 
podle použité technologie či topologie zapo-

jení. Monitorovány jsou také dvě malé vodní 
elektrárny, z nichž každá je opět dvojicí sa-
mostatných elektrárenských provozů. Cel-
kový instalovaný výkon se pohybuje někde 
nad 10 MW. Ze strany investora bylo poža-
dováno řešení, jehož škálovatelnost zajistí do 
budoucna sdružit řízení ještě většího množ-
ství elektráren na různých místech. Máme 
se tedy i z technického hlediska na co těšit. 
Počítáme s rozšířením systému o SCADA/ 
/HMI Reliance.

Co je na této implementaci automatu 
Foxtrot standardní řešení a co je naopak 
řešeno nově nebo nadstandardně?

Standardní je použití systémů Foxtrot pro 
dohled a řízení průmyslové technologie. Nako-
nec za tímto účelem je Teco vyrábí již desítku 
let. Zajímavým aspektem této instalace je nut-
nost vypořádat se s širokým spektrem použi-
tých zařízení. Jde především o střídače a tra-

Článek pojednává o řešení dohledového centra firmy GEEN General Energy, které mo-
nitoruje stav souboru jejích fotovoltaických a malých vodních elektráren. K jeho realiza-
ci byly využity programovatelné automaty Tecomat Foxtrot, vyráběné v Teco a. s. Kolín 
(www.tecomat.cz). Na otázky Ing. Jaromíra Klabana ze společnosti Teco odpovídal ře-
šitel tohoto centra Ing. Pavel Smílek z firmy Rameco (www.rameco.cz). 

Obr. 1. Videostěnu dohledového centra tvoří osm velkoplošných obrazovek, o zobrazovanou grafiku a obsah se stará Foxtrot

Obr. 2. Firma GEEN General Energy postup-
ně konsoliduje fotovoltaické a malé vodní 
elektrárny s různým datem vzniku i s různým 
technickým vybavením a jejich řízení sdružuje 
pod jedno dohledové centrum
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ckery na jednotlivých elektrárnách (obr. 2). Je 
zde zastoupena desítka výrobců a od každého 
z nich je ještě instalována škála typů přístrojů, 
od současných až po ty velmi staré. Jejich do-
hled vyžadoval vývoj specifických protokolů 
a postupů. Bylo také nutné sjednotit a kalib-
rovat měření různých veličin. Zde mi pomoh-
la třeba kalibrovaná čidla dopadající energie, 
která má Teco ve stavebnici Foxtrotu jako stan-
dardní součást. Dále bylo třeba vytvořit rozhra-
ní k nejrůznějším zabezpečovacím systémům 
používaným na různých objektech, vypořádat 
se s proměnlivou kvalitou spojení s některými 
lokalitami a podobně.
Foxtrot je programovatelný automat – 
PLC. Je určený pro online řízení strojů 
a technologických procesů s připojenými 
vstupy a výstupy. Vy tady využíváte přede-
vším jeho grafické, vizualizační a komuni-
kační funkce, které obvykle jsou spíše do-
plňkem a mají i určitá omezení. Je tu na 
úrovni dispečinku implementována nějaká 
automatická řídicí funkce? Na jaké limity 
jste narazil a jak je řešíte?

Foxtrot má velmi kvalitní integrované vi-
zualizační rozhraní. To umožňuje využívat ho 
profesionálně i v tomto dohledovém centru. 
Některá omezení z minulosti (například po-
čty proměnných na jedné obrazovce) lze nyní 
řešit s využitím nových grafických knihoven 
s technologií takzvaného canvasu (kreslicího 
plátna – obr. 3). To mi (mimo jiné) umožňu-
je zkombinovat grafy výkonu několika FVE 
spolu se zobrazením stavu 400 střídačů a dal-
ších informací na jedné obrazovce. Kliknutím 
na kterýkoliv střídač (jehož stav či výkon lze 
v grafice snadno porovnat s ostatními) se lze 
přenést do tabulkového zobrazení parametrů 
tak, jak jsme zvyklí z běžných serverových 
aplikací. Automatické řídicí funkce prostřed-
nictvím PLC jsou realizovány spíše na úrovni 
FVE v jejich lokalitách. Jedná se například 
o řízení trackerů, ochrany a watchdogy růz-
ných zařízení. Na úrovni dispečinku je řeše-
na možnost zasahovat do řízení přepínáním 
režimu ručního a automatického řízení a růz-
né doplňkové funkce.

Obr. 3. Technologie Canvas používaná pro pokročilé grafické a interaktivní funkce na interních 
webových stránkách Foxtrotu umožnila v dohledovém centru umístit na plochu každé obrazovky 
skutečně velké množství základních informací i detailů

Provozujete zde i moduly Solar Monitor. 
Můžete popsat, k čemu slouží a s kolika 
různými typy měničů pomocí nich komu-
nikujete?

Moduly Solar Monitor zde slouží pro 
transformaci protokolů střídačů různých vý-
robců do jednotného datového stromu na bázi 
XML, který je dále zpracováván v systémech 
Foxtrot. V současnosti používáme na lokali-
tách tři řady modulů Solar Monitor s kapaci-
tou šest, třicet nebo sto střídačů na jednotku. 
Komunikujeme s pěti různými typy střídačů 
od výrobců ABB, Delta, Kaco, SMA a So-
lutronic. Na některých FVE využíváme i jed-
notky SM2-PC pro dispečerské řízení výko-
nu. Zkušenosti se všemi uvedenými jednot-
kami jsou zatím velice dobré.
Řídicí jednotky Foxtrot využíváte 
i v chytrých instalacích v budovách. Co 
mají takové instalace společného, a co na-
opak zásadně odlišného od realizace toho-
to dispečinku? Lze některé funkce toho-
to velkého dispečinku využít i „v malém“ 
k řízení například energetiky rodinné-
ho domu?

Společným znakem obou typů aplikací 
je dohled nad činností FVE, tedy nad množ-
stvím vyrobené energie, nad stavy střídačů. 
V obou případech je také podobná komuni-
kace s uživatelem. Zásadním rozdílem je ve-
likost instalovaného výkonu. Rozdíl je také 
v použitých řídicích a regulačních funkcích. 
V případě domácí FVE je Foxtrot nadřa-
zeným systémem pro všechny technologie 
v domácnosti. Optimalizuje ohřev teplé vody, 
chod klimatizace, provoz spotřebičů, jejichž 
činnost dokáže rozložit v čase, řídí ukládání 
energie do akumulátorů a podobně. Na rozdíl 
od použití Foxtrotu v domácnosti se z dispe-
činku FVE pouze monitoruje výroba energie. 
Podstatnou odlišností je, že doma má uživa-
tel kromě přehledu o výtěžnosti své investice 
do FVE i plnou kontrolu nad tím, jak je u něj 
vyrobená energie využívána.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám úspěch 
v dalších projektech.

Ing. Jaromír Klaban
(klaban@tecomat.cz), 

Ing. Pavel Smílek
(smilek@rameco.cz)
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