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komunikační systémy

níkům budov získávat data v reálném čase 
a používat je k dohledu nad spotřebou, k zá-
znamu a rozúčtování nájemníkům.

Moderní budovy nejsou jen z betonu, dře-
va nebo oceli, ale jejich významnou součástí 
je také digitální síť propojující dohromady sys-
témy pro chlazení, větrá-
ní, topení, rozvod vody, 
elektřiny, plynu atd. Běž-
ný problém, který musí 
integrátoři řešit, spočívá 
v tom, že ne každé zaří-
zení a ne každý systém 
jsou schopné komuniko-
vat se všemi ostatními. 
Příkladem mohou být 
teploměry, snímače pro 
vytápění, spotřebu vody 
a energie atd. 

To byl právě pro-
blém, který musela fir-
ma Processcomponent 
AB řešit, když instalo-
vala monitorovací systém v obytném domě 
v Göteborgu. Systém sbírá data ze 72 bytů 
a centrálního systému HVAC. V celé budově 
jsou umístěny snímače teploty a měřiče spo-
třeby vody a energie. Problémem je, že sen-
zory komunikují prostřednictvím sběrnice M-
-Bus a monitorovací systém, OptoEMU od 
Opto22, používá Modbus-TCP. Jako řešení 

Obr. 3. Komunikační brány Anybus umožňují začlenit roboty a jiná zařízení do většiny běžných 
průmyslových sběrnic a sítí průmyslového Ethernetu

Obr. 4. Komunikační brána Anybus M-Bus to Modbus-TCP 
v domovní automatizaci 

OptoEMU-DR2

komunikační 
brána Anybus 
M-Bus to 
Modbus-TCP

snímače 
M-Bus

tohoto problému byla vybrána komunikační 
brána Anybus M-Bus to Modbus-TCP. Tato 
brána dekóduje telegramy M-Bus a namapu-
je je přímo do registrů Modbus.

Brána se nastavuje prostřednictvím webo-
vého konfiguračního nástroje. Není třeba žád-

né programování. „Co se mi na komunikačních 
bránách Anybus M-Bus líbí nejvíce, je to, že se 
velmi snadno instalují a používají,“ říká Jonas 
Karlsson, technický ředitel firmy Processcom-
ponent. „Všechny snímače M-Bus jsou bránou 
automaticky detekovány bez toho, že by bylo 
třeba cokoliv konfigurovat. To šetří mnoho 
času, protože není třeba konfigurovat každý 

měřič zvlášť – všechno se vyplní automatic-
ky, včetně sériového čísla, jména a aktuálních 
hodnot. Jestliže máte elektroinstalatéra, který 
dokáže připojit kabel ze snímače do komuni-
kační brány, nepotřebujete dokonce ani vysílat 
technika na místo. Dříve trvalo i několik ho-
din, než se podařilo nakonfigurovat jen jediný 
snímač s výstupem M-Bus. Nyní ho můžeme 
nastavit za deset minut.“

Budova v Göteborgu je nyní vybavena ko-
munikačními bránami připojenými ke dvěma 
modulům OptoEMU-DR2. Měřené hodnoty 
se zaznamenávají do tabulky v excelu, kterou 
lze stahovat prostřednictvím FTP. Hodnoty 
mohou být také přímo odeslány do databáze 
SQL nebo prostřednictvím serveru OPC do 
systému SCADA.

„Komunikační brány Anybus nám a našim 
zákazníkům v každém případě usnadnily život,“ 
dodává Jonas Karlsson. „Vzhledem k tomu, že 
jsme schopni snadno a rychle přenášet údaje 
ze snímačů M-Bus, můžeme všechny hodno-
ty monitorovat bez zpoždění, v reálném čase, 
z čehož mají užitek všechny zúčastněné strany.“

Závěrem

Společnost HMS Industrial Networks do-
dává produkty pod těmito značkami:
– Anybus® – propojení různých sítí sběrnic 

a průmyslového Ethernetu,
– IXXAT® – produkty pro komunikaci po 

sběrnici CAN se zaměřením na bezpeč-
nostní úlohy a automobilový průmysl,

– eWON® – řešení pro přístup na dálku 
a správu průmyslových zařízení.
V České republice jsou produkty Anybus 

a IXAAT distribuovány společností FCC prů-
myslové systémy (www.fccps.cz) a produkty 
eWON společnostmi FCC průmyslové systé-
my a Foxon (www.foxon.cz).

Pro další informace mohou zájemci kon-
taktovat také vedoucího obchodu pro region 
CEE Yvana Rudzinského (yvru@hms.se).

(HMS Industrial Networks) 
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Secure-NOK pro switche 
Siemens Ruggedcom

Společnost Siemens podepsala smlouvu 
o partnerství s norskou společností Secure-
-NOK, zabývající se zabezpečením průmyslo-
vých sítí. Na základě této smlouvy budou do 
nabídky switchů Ruggedcom firmy Siemens 
integrovány systémy pro zajištění kybernetic-
ké bezpečnosti, která tak doplní nabídku ře-
šení Siemens Industrial Security. Kombinace 
širokých zkušeností firmy Siemens a vyspě-
lých systémů Secure-NOK umožňuje vytvořit 
flexibilní řešení vhodná zejména pro průmy-
slovou infrastrukturu, jako jsou produktovo-

dy, distribuční energetické sítě nebo podni-
ková logistika a doprava.

Secure-NOK nabízí SNOK™, distribuova-
ný systém pro lokální detekci malwaru, úni-
ku dat nebo sabotáží. SNOK je systém určený 
pro práci v průmyslovém prostředí a dokáže 
pracovat na hardwaru s omezeným výpočet-
ním výkonem.

Siemens a Secure-NOK společně nabíd-
nou tyto produkty:
– Detekční systém SNOK Network Intrusion 

Detection System (NIDS) na switchích Ru-
ggedcom RX1500 s aplikačním modulem 
Ruggedcom APE pro sledování narušení 
sítě. NIDS je dodáván v několika varian-
tách podle velikosti chráněné sítě. Rugged-
com APE je modul, který se připojí přímo 

k libovolnému ze switchů řady RX1500 
a umožňuje zde spouštět aplikace třetích 
stran – není tedy třeba externí průmyslo-
vý počítač.

– SNOK Cybersecurity Monitoring Sys-
tem (CMS), který monitoruje napade-
ní sítě i koncových zařízení. Dodáván je 
ve dvou velikostech podle velikosti sítě 
a počtu sledovaných koncových zařízení.

– SNOK Enterprise Solution pro monitoro-
vání několika provozů z jednoho řídicího 
střediska. Zahrnuje v sobě SNOK CSM.
Více informací o systémech Secure-

NOK zájemci získají na www.securenok.
com a o switchích Ruggedcom na www.si-
emens.com/ruggedcom.
[Tisková zpráva Siemens AG, 7. 3. 2018.] (Bk)


