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Náklady na údržbu a servis jsou spolu 
s náklady na energie během celé doby pro-
vozu chladicího zařízení zpravidla výraz-
ně vyšší než původní investice do zaříze-
ní samotného. Optimalizace servisu a údrž-
by např. údržbou podle potřeby (prediktivní 

Klimatizace pro skříňový rozváděč –  
chlazení s cloudovým řešením

údržbou) může vést ke snížení pracnosti a tím 
také nákladů. Pro údržbu podle potřeby jsou 
nicméně vždy vyžadovány informace o jed-
notlivých chladicích zařízeních a okolních 
podmínkách. Typickým příkladem je výměna 
ventilátoru ještě před výskytem závady, která 
může způsobit výpadek nejen chladicího za-
řízení, ale v nejhorším případě 
dokonce celé linky nebo obrá-
běcího stroje. Jsou-li k dispo-
zici informace o době chodu, 
srovnání předpokládané a sku-
tečné rychlosti otáčení a úda-
je o příkonu ventilátoru v čase, 
lze odhalit blížící se závadu. 
To umožňuje včasnou výměnu 
kritických komponent a zvyšu-
je spolehlivost celého zařízení. 
Informace o energetické nároč-
nosti, stavu jednotlivých kom-
ponent, okolních podmínkách 
a např. stupni znečištění filtrač-
ní vložky dovolují využít po-
tenciál k optimalizaci údržby, 
oprav a energetické účinnosti.

V době průmyslu 4.0 na-
bývá na významu jednoduchá 
a plynulá výměna informací 

mezi různými systémy. Protože tyto infor-
mace jsou jednoduše a rychle dostupné všem 
oprávněným uživatelům, jsou doby, kdy údrž-
bář chodil s blokem a kuličkovým perem od 
zařízení k zařízení, aby si poznamenal vše 
potřebné, již minulostí.

Připojení k síti

Proto Rittal vybavil svá chladicí zaříze-
ní rozsáhlými komunikačními možnostmi. 
Prostřednictvím nového rozhraní IoT, které 
bylo poprvé představeno na veletrhu auto-

V oblasti chladicích zařízení pro rozváděče hraje stále důležitější úlohu uplatnění prin-
cipů průmyslu 4.0. Chladicí zařízení je možné vybavit rozsáhlými komunikačními mož-
nostmi. Kompletní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy oteví-
rá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení připravená na internet věcí (IoT), 
jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+.
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Obr. 1. S novým rozhraním IoT jsou chladicí 
jednotky a chillery Rittal připraveny na apli-
kace průmyslu 4.0

Obr. 2. Také chillery Blue e+ mohou komunikovat prostřed-
nictvím různých síťových protokolů rozhraní IoT
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matizace SPS IPC Drives 2017 v Norimber-
ku, mohou zařízení komunikovat také přímo 
mezi sebou, bez prostřednictví nadřazených 
systémů, a lze je propojit s dohledovým sys-
témem zákazníka i jeho systémem správy 
energie (obr. 1). Díky tomu je v nich mož-
né neustále vyhodnocovat údaje přenášené 
ze zařízení, jako např. vnitř-
ní a vnější teplotu skříňového 
rozváděče nebo teplotu kon-
denzátoru a výparníku. Stejně 
tak jsou snadno dostupné úda-
je o době provozu kompresoru, 
vnitřního a vnějšího ventiláto-
ru a také údaje o vytížení, hlá-
šení a nastavení zařízení. Pro-
vozovatelé zařízení díky tomu 
mohou včas identifikovat jejich 
nesprávné fungování a zvýšit 
tím spolehlivost provozu. Do-
stupnost aktuálních provozních 
údajů a stavů navíc zrychluje 
procesy údržby.

Podporovány jsou protoko-
ly OPC UA, Profinet, SNMP, Modbus TCP 
a CANopen. To umožňuje integrovat chladicí 
zařízení do aplikací IoT a otevírá cestu k no-
vým koncepcím řešení servisu. Informace ze 
zařízení lze rovněž použít pro rozsáhlou ana-
lýzu v cloudových systémech.

Prediktivní údržba a analýza dat

Jak mohou vypadat v budoucnu aplikace 
pro průmysl 4.0, jako např. prediktivní údrž-
ba a analýza dat, ukázala firma Rittal na le-
tošním veletrhu Hannover Messe. Prvním 
ukázkovým příkladem byla integrace zařízení 
Rittal, chladicích zařízení rozváděčů a chille-
rů (obr. 2), do systému Siemens MindSphere. 
S tímto cloudovým „operačním systémem“ 
pro IoT (Internet of Things) mohou uživa-
telé vyvíjet vlastní aplikace průmyslu 4.0. 

Dále lze pomocí něj škálovatelně zazname-
návat a analyzovat velká množství dat pro 
aplikace „smart factory“ v oblastech predik-
tivní údržby, správy energetické náročnosti 
nebo optimalizace zdrojů. Jako příklad byly 
představeny aplikace pro prediktivní údrž-
bu realizovanou pomocí analýzy dat. Údrž-

bou podle potřeby lze v porovnání s údržbou 
prováděnou v určitých intervalech snížit ná-
klady a zároveň zvýšit dostupnost zařízení. 
Součástí představeného řešení byla také op-
timalizace trasy pro provádění údržby, která 
je výhodná zejména v provozech s velkým 
počtem nainstalovaných chladicích zařízení. 
Zaměstnanec údržby se tak vyhne absolvová-
ní zbytečně dlouhých pochůzek. Jelikož jsou 
v platformě MindSphere neustále k dispozi-
ci aktuální data ze zařízení, může zaměstna-
nec při poruše též rovnou vzít na místo po-
třebný náhradní díl.

Druhým ukázkovým příkladem byla ana-
lýza dat v cloudové platformě IBM Watson 
IoT. Platforma Watson je navržena pro rych-
lé zpracování informací. Cílem je realizovat 
adaptivní systémy, které se dokážou přizpů-
sobovat měnícím se podmínkám. Používání 
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dat bylo ukázáno na příkladu stroje ve vý-
robním závodě firmy Rittal v Rittershausenu 
v Německu.

Pomocí takových aplikací pro analýzu dat 
lze dosáhnout efektivnější údržby a vyššího 
zabezpečení proti výpadkům. Výhodami pro 
zákazníka jsou mj. větší dostupnost zařízení 
a optimalizované náklady na údržbu. Jednou 
z možností, která se díky těmto aplikacím ote-
vírá, jsou také nové obchodní modely – jako 
např. smlouvy o „chytré“ údržbě.

Diagnostika a nastavení parametrů

Uživatel může získat informace z chladi-
cích zařízení a chladičů nejen prostřednictvím 
rozhraní IoT. Rozsáhlé možnosti nabízí také 
nová verze softwaru RiDiag III pro diagnos-
tiku a nastavení parametrů chladicích zaříze-
ní a chladičů (obr. 3), která představuje dů-
ležitý krok směrem k transparentní výměně 
informací. Kompletně přepracovaný software 

má četné nové funkce pro obsluhu a nasta-
vení parametrů a možnost analýzy dat, která 
byla do zařízení uložena v období uplynulých 
až dvou let, díky čemuž lze vytvořit přehled 
o historii provozu.

Obr. 3. V RiDiag III má uživatel přehled o nejdůležitějších 
funkcích svého chladicího zařízení – zobrazeny jsou např. ak-
tuální vnitřní a vnější teploty rozváděče nebo maximální 
a minimální teploty výparníku

Obr. 4. Základním prvkem ovládání na ob-
služném panelu chladicího zařízení Blue e+ 
i softwaru RiDiag III je kruhové „tacho“
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Vzhled nového softwaru připomíná ob-
služný panel chladicích jednotek a chille-
rů řady Blue e+. Uživatel má před sebou při 
práci se softwarem stejné ovládání a strukturu 
menu. Veškeré funkce, zobrazení a možnos-
ti obsluhy, které poskytuje dotykový displej 
na zařízení, jsou k dispozici analogicky také 
na obrazovce. Centrálním prvkem jak na do-
tykovém displeji, tak také v softwaru, je „ta-
cho“ (obr. 4). Pomocí něj má uživatel přístup 
ke všem důležitým funkcím a menu. Úvodní 
obrazovka ukazuje uživateli přehledně nej-
důležitější informace a stavová hlášení: ná-
zev přístroje, sériové číslo, aktuální teplotu, 
provozní hodiny a další parametry. Případně 
dostupné aktualizace firmwaru lze nahrát pří-
mo přes RiDiag III a nainstalovat je do řídicí 
jednotky chladicího zařízení.

Software běží pod OS Windows a dokáže 
komunikovat se zařízeními buď prostřednic-
tvím USB, nebo nového rozhraní IoT. Soft-
ware RiDiag III je možné použít pro všechna 
nová chladicí zařízení a chladiče řady Blue 
e+ a je k dispozici ke stažení na domovské 
stránce Rittal.

Efektivita údržby a servisu

RiDiag III podporuje rychlý a efektivní 
servis. Chybová hlášení jsou jasně formulová-
na – odpadá tak časově náročné hledání kódu 
poruchy v manuálu. Spolu se stavovým a sys-
témovým hlášením je implementována také 
funkce nápovědy. Zde byl rovněž kladen dů-
raz na vysoký stupeň uživatelské přívětivosti: 
jestliže uživatel najede myší na chybové hlá-
šení, software ihned zobrazí text nápovědy in-
formující o tom, zda a jak lze závadu odstra-
nit. Současně se závadou jsou zobrazeny též 
další důležité parametry – jako přesný oka-
mžik vzniku, maximální teplota okolí, mini-
mální teplota ve skříni rozváděče a také doba 

zapnutí a vytížení chladicího zařízení. Díky 
tomu lze odhalit příčinu poruchy a zajistit 
její nápravu. Kromě podrobného technického 
schématu regulace chlazení je uloženo i sché-
ma elektrického zapojení. Při závadě software 
ihned zobrazí, na které komponentě se záva-
da nachází. V případě potřeby může uživatel 
také nahlédnout do manuálu, který je v pro-
gramu k dispozici rovněž off-line.

Kdyby závadu nemohl opravit přímo uži-
vatel nebo údržbář, umožňuje software pří-
mo kontaktovat servis Rittal. S pomocí for-
muláře může uživatel vytvořit žádost o pro-
vedení servisu, která je poté online předána 
příslušnému servisnímu týmu. Je-li v konfi-
guraci chladicího zařízení uvedeno rovněž 
jeho umístění, může RiDiag III předat žá-
dost místní servisní pobočce Rittal. Servisní 
technik obdrží podrobné diagnostické úda-
je z chladicího zařízení, aby mohl případně 
ihned na místo dopravit potřebné náhradní 
díly. Tato funkce softwaru přispívá nejen ke 
snadnějšímu a rychlejšímu vyřízení servisní-
ho případu, ale také k větší dostupnosti chla-
dicích zařízení – a tím též celkového zaříze-
ní či výrobní linky.

Kokpit pro vizualizaci dat

Uvedením chladicích zařízení řady Blue 
e+ nastavil Rittal novou laťku energetické 
účinnosti klimatizace skříňových rozvádě-
čů. Použitím diagnostického softwaru může 
uživatel jít ještě o krok dál tím, že ušetří 
energii díky optimálnímu provozu svých 
chladicích zařízení. Rovněž zde je podstat-

ným předpokladem roz-
sáhlé „zásobování“ in-
formacemi. Nový dato-
vý kokpit v RiDiag III 
(obr. 5) v tomto ohledu 
poskytuje vše, co uživa-
tel potřebuje. Údaje, kte-
ré zaznamenávají četné 
snímače v chladicím za-
řízení, lze přehledně vi-
zualizovat a vyhodnotit. 
Kromě teplot je možné 
zobrazit vstupní napětí 
a proud motoru kompre-
soru. Mimořádně důleži-
té pro energeticky účinný 

provoz je zobrazení EER (Energy Efficien-
cy Ratio). Zde uživatel pozná, s jakou ener-
getickou účinností chladicí zařízení pracu-
je při určitých okolních podmínkách a na-
staveních. Analýzou dat lze parametry dále 
optimalizovat, zvyšovat efektivitu a tím také 
snižovat náklady.

Oběma příklady používání rozhraní IoT 
a možnostmi analýzy pomocí RiDiag III dává 
Rittal nahlédnout do budoucnosti aplikací 
průmyslu 4.0. Celý potenciál přínosů pro zá-
kazníka vyplývá z bezproblémového přenosu 
dat ze snímačů v chladicích jednotkách a chi-
llerech do cloudu.

Verena Schneiderová  
a Hans-Robert Koch, Rittal

Obr. 5. V přístrojovém kokpitu je kromě chladicího okruhu zobra-
zeno také schéma elektrického zapojení a při poruše se zde přímo 
zobrazí, která komponenta chybové hlášení vygenerovala
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y   Mezinárodní vědecká 
konference kateder 
dopravních, manipulačních, 
stavebních a zemědělských 
strojů

Ve dnech 11. a 12. září 2018 se v hote-
lu Kurdějov uskutečnil 44. ročník meziná-
rodní vědecké konference kateder doprav-
ních, manipulačních, stavebních a země-
dělských strojů. Letošním pořadatelem byl 
ústav automobilního a dopravního inženýr-
ství (ÚADI) Fakulty strojního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně. Garan-
tem setkání byl doc. Ing. Miroslav Škopán, 
CSc., vedoucí odboru transportních a sta-
vebních strojů ÚADI. Této konference se 
již tradičně zúčastnili vedoucí příslušných 

kateder českých a slovenských univerzit, stej-
ně jako jejich odborní asistenti a doktorandi.

Program konference umožnil účastníkům 
seznámit se se současným stavem a perspek-
tivami výuky, výzkumu a vývoje v oblasti 
dopravních, manipulačních, stavebních a ze-
mědělských strojů. Součástí programu byla 
kromě bloků celkem dvaceti osmi odborných 
přednášek od vědeckých pracovníků a dokto-
randů zúčastněných kateder také odborná ex-
kurze do společnosti Agrotec v Hustopečích.

Návštěvníkům se předvedla stavební a ze-
mědělská technika (mimo jiné pásový trak-
tor Case 540 CVX Quadrac), přičemž ovlá-
dání vybraných strojů si zájemci mohli pod 
dohledem vyzkoušet. Prostor byl také k na-
vázání nových vztahů napříč vědeckými pra-
covišti s potenciálem budoucí spolupráce. 
Jako každý rok, i letos se konference rov-

něž zúčastnili zástupci průmyslových pod-
niků, mimo jiné Škoda Auto. 

V odborných přednáškách byly prezento-
vány nejnovější poznatky z výzkumu, vývoje 
a konstrukce v oboru dopravních strojů a za-
řízení získané na pracovištích podobného za-
měření. K těmto odborným přednáškám byla 
organizována diskuse vytvářející prostor pro 
vzájemnou výměnu informací, nejnovějších 
poznatků a zkušeností v oboru. Konference 
se zúčastnili zástupci Západočeské univer-
zity v Plzni, Českého vysokého učení tech-
nického v Praze, Vysokého učení technic-
kého v Brně, Technické univerzity Ostrava, 
Technické univerzity v Liberci, Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě, Technic-
ké univerzity ve Zvolenu a Technické uni-
verzity v Košicích. (JH)




