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notka s termistory PTC s certifikací ATEX 
a prostředky odpojující napájení motoru, 
které jsou rovněž certifikovány a se zajiště-
nou funkční bezpečností. Jestliže elektronic-
ká jednotka s ochrannými termistory komu-
nikuje s měničem prostřednictvím sběrnice 
Profibus, citelně se snižují náklady na rea-
lizaci slaboproudé kabeláže, vlastní instalaci 
i konstrukci potřebných rozhraní. Díky bez-
pečnému odpojení motoru od napájení, je-
hož se dosahuje redundantně odpojením na-
pájecího napětí na úrovni spouštěče s výko-
novými tranzistory (IGBT) a zablokováním 
spouštěcích impulzů z měniče, odpadá po-
třeba hlavního stykače, případného vazební-
ho relé a ochran obvodů ovládacího napětí, 
jež jinak bývají osazeny v rozváděči napájení. 
Jedinou komponentou, jež je v rozváděči za-
potřebí, je jistič, který plní funkci odpojova-
če napájecího napětí a ochrany připojovacích 

kabelů. Z pomocného napájecího zdroje sběr-
nice Profibus rovněž odebírá energii spouš-
těcí modulární jednotka s PTC. Signály jsou 
vyhodnocovány a pohon regulován výhradně 
prostřednictvím sběrnice Profibus. Není tedy 
zapotřebí slaboproudá kabeláž zajišťující mo-
nitorování stavu PTC a ovládání hlavního sty-
kače, klesají náklady na instalaci, zmenšuje 
se počet vstupních a výstupních modulů v ří-
dicím systému, dokonce i množství potřebné-
ho hardwaru. Z hlediska poruchovosti se díky 
kompaktnímu provedení značně zmenší po-
čet míst pravděpodobného výskytu poruchy, 
zůstává de facto pouze motor, zapojení sen-
zorů PTC a měnič frekvence.

Autonomní ochrana motoru

Společnost Danfoss ve spolupráci s firmou 
Ziehl vyvinula pro pohon VLT Automation-

Drive FC 302 modul termistorů MCB112. 
Tento modul má certifikaci od německého 
úřadu PTB. Jako takový může FC 302 v rám-
ci instalace zajišťovat autonomní ochranu 
elektromotoru v pevném závěru (Ex d). Ne-
jsou tak zapotřebí další výdaje a odpadají po-
žadavky na prostor pro vnější vypínací ochra-
ny s termistory a jejich napájecí zdroje. Mo-
dul je vhodný pro připojení k termistorům 
PTC ve vinutí motoru a k monitorování je-
jich stavu v souladu s normami DIN 44081 
a DIN 44082. Obvod senzorů je rovněž moni-
torován na případné zkraty či přerušení obvo-
du. S využitím funkce bezpečného odpojení 
momentu STO (Safe Torque Off), jež je sou-
částí řady měničů FC 302 a která splňuje po-
žadavky normy ČSN EN 61800-5-2 Systémy 
elektrických výkonových pohonů s nastavitel-
nou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní poža-
davky – Funkční pro úroveň funkční bezpeč-
nosti SIL 2, není pro odpojování střídavého 
napájení ze sítě zapotřebí stykač. Na displeji 
měniče se při vypnutí motoru funkcí ochra-
ny objeví příslušné hlášení. Modul může být 
i nadále využíván vnějšími monitorovacími 
komponentami. V měniči FC 302 je použita 
diagnostika umožňující stanovit příčinu záva-
dy, což zkracuje dobu potřebnou na opravy. 

Vnější stejnosměrný zdroj 24 V může být 
použit k napájení integrované vypínací ochra-
ny s termistory PTC, a to přímo v měniči. 
Tím odpadají náklady na další zapojení.

Jan Janeček, Danfoss s. r. o.

Obr. 2. Schéma zapojení termistorové ochrany s modulem MCB112 a postaru

zapojení s integrovaným MCB112 tradiční zapojení
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Na žádost amerického Národního úřadu 
pro normalizaci a techniku NIST (National 
Institute of Standards and Technology) se 
zástupci americké Federace pro automati-
zaci (Automation Federation) budou účast-
nit tvorby rámcových pravidel pro kyber-
netickou bezpečnost, jejichž vznik požadu-
je prezident USA Barack Obama. Cílem je 
lépe čelit rostoucímu nebezpečí kybernetic-
kých útoků na kritické prvky státní infra-
struktury. Tato pravidla, zvaná Cyber Secu-
rity Framework for Reducing Cyber Risks to 
Critical Infrastructure (nebo zkráceně Cy-
bersecurity Framework), budou zahrnovat 
normy, metody, procedury a procesy zo-
hledňující politické, obchodní a technic-
ké aspekty kybernetických rizik. Pravidla 
mají pomoci vlastníkům a operátorům kri-
tické infrastruktury identifikovat kybernetic-
ká rizika a omezovat je. Vedením prací na 
vytváření pravidel byl pověřen úřad NIST 

V USA vznikají rámcová pravidla 
pro kybernetickou bezpečnost

a Federace pro automatizaci je jedním z klí-
čových účastníků prací, protože, jak řekl na 
úvodní schůzce Eric Cosman, předseda pra-
covního výboru ISA99, „zabezpečit auto-
matizační a řídicí systémy před kybernetic-
kými útoky je jádrem obrany státní kritické 
infrastruktury“.

V rámci Federace pro automatizaci se 
bude prací účastnit také americká společ-
nost pro automatizaci ISA (International So-
ciety of Automation). ISA je tvůrcem mnoha 
norem, jež se přímo či nepřímo týkají také 
kybernetické bezpečnosti (ISA95, ISA88, 
ISA84). Pro své členy a další profesionály 
v oblasti automatizační techniky pořádá ISA 
semináře a školení zabývající se problemati-
kou kybernetické bezpečnosti. 

Cílem Federace pro automatizaci je koor-
dinovat vývoj a využití průmyslových standar-
dů, které mají chránit kritickou státní infra-
strukturu. Významnou součástí je v tom-

to ohledu soubor norem ISA99 Bezpečnost 
průmyslových automatizačních a řídicích 
systémů, vytvořený společností ISA. Normy 
ISA99 lze aplikovat ve všech klíčových obo-
rech průmyslu a infrastruktury. To je zvláš-
tě důležité v současné době, kdy jsou růz-
né počítačové a komunikační sítě navzájem 
propojovány – a to znamená, že jsou sdíle-
ny nejen informace, ale i bezpečnostní rizi-
ka. Proto musí být i bezpečnostní standar-
dy a pravidla používány napříč průmyslo-
vými odvětvími.

ISA zřídila úřad ISA Security Compliance 
Institute (ISCI), který se zabývá testováním 
a certifikací automatizačních a řídicích pro-
středků z hlediska standardů pro kybernetic-
kou bezpečnost. Federace pro automatizaci 
bude prosazovat, aby se činnost ISCI stala 
součástí rámcových pravidel pro kybernetic-
kou bezpečnost. 
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