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Chytré zásuvky od českého výrobce pře-
kvapí profesionálním provedením, spoleh-
livostí a možností jednoduché integrace do 
stávajících systémů. Nejenže poskytují velmi 
přesná data o měření spotřeby, ale jsou také 
akčním prvkem pro dálkové ovládání napá-
jení připojených zařízení.

Od výpočetní techniky k internetu věcí

Česká společnost NETIO products, a. s., 
vyrábí chytré elektrické zásuvky (PDU – Po-
wer Distribution Unit), nejčastěji využívané 
k monitorování a řízení napá-
jení v rozváděčích pro výpo-
četní techniku nebo v oblasti 
digital signage k dálkovému 
ovládání výstupů. Historie 
produktů pro trh výpočet-
ní techniky sahá až do roku 
2009. Na Linuxu postavené 
„chytré zásuvky“ typu NE-
TIO 4x (obr. 1, obr. 2) pod-
porují otevřenou komunikaci 
prostřednictvím rozhraní API 
(Application Programming 
Interface) pro M2M a do 
sítě je lze připojit prostřed-
nictvím sítí LAN a WiFi a. 
Specialitou některých mode-
lů je podpora zákaznických 
skriptů v jazyce Lua, které 
rozšiřují vestavěné funkce.

Univerzálnost a rozsah 
otevřeného API jsou jedně-
mi z unikátních vlastnos-
tí těchto částečně průmys-
lových „chytrých zásuvek“. 
Čtenáře Automy možná pře-
kvapí např. podpora protoko-
lu Modbus TCP. Jde o jeden 
z nejrozšířenějších protokolů 
pro průmyslovou komunika-
ci, ale uplatňuje se i v oblas-
ti chytrých domů a řízení napájení. Díky pro-
tokolu Modbus TCP mohou správci systémů 
inteligentní zásuvky NETIO ovládat a moni-
torovat na dálku.

Od levných řešení z Asie se tyto zásuvky 
odlišují podporou otevřeného API a celko-
vou spolehlivostí. Zásuvky NETIO lze pou-
žít v prostředí s provozní teplotou od –20 do 
+75 °C. Dalšími důležitými parametry jsou 
přesnost měření elektrických veličin (od-
chylka do 1 %), zpětná kompatibilita a dal-

Využití chytrých zásuvek v průmyslu

ší podpůrné funkce, jako např. Independent 
Power Control, Power Up State nebo Zero 
Current Switching (spínání v proudové nule, 
které chrání jak samotnou zásuvku, tak i při-
pojené zařízení).

Skupina produktů PowerCable

PowerCable xxx je nová řada napájecích 
kabelů s WiFi, které měří spotřebu připoje-
ného zařízení a jejichž výstup lze dálkově 
ovládat. Skupina produktů PowerCable xxx 
je určena pro profesionální použití. Jednotli-

vé produkty se liší podporou různých proto-
kolů M2M a tím se také profilují do různých 
oblastí využití.

Cloudová verze PowerCable MQTT

Pro připojení do cloudové aplikace (např. 
v platformě MS Azure) je určena verze Po-
wer Cable MQTT. Protokol MQTT (Me-
ssage Queuing Telemetry Transport) se pro 
připojení do cloudových služeb pomalu stává 

standardem. Podporuje ho většina aplikací 
a je dobře zabezpečen. PowerCable MQTT 
podporuje ale také další protokoly používa-
né v těchto aplikacích, např. HTTP(S) push 
ve formátu XML/JSON.

Průmyslová verze PowerCable Modbus

Modbus TCP je stále jeden z nejpopulár-
nějších protokolů v průmyslu. Potřebuje-li 
uživatel z PLC ovládat nejen ventil, ale také 
elektrickou zásuvku umístěnou někde v bu-
dově na stejné síti, zvolí PowerCable Mod-

bus (obr. 3). Je to levnější řešení než použít 
reléový výstup a dodatečně osazovat drátové 
připojení do rozváděče.

Průmyslová verze rovněž podporuje proto-
kol Telnet, oblíbený v jednoduchých úlohách 
a v AV technice.

PowerCable REST pro aplikace v oblasti IT

Označení REST (Representational Sta-
te Transfer) zahrnuje několik protokolů na 
bázi HTTP nebo HTTPS, které se používají 
ve vnitřní síti LAN ke čtení, editování nebo 
mazání informací ze serveru pomocí jedno-
duchých volání HTTP. Výhodou HTTP je 
kompatibilita ve firemních sítích a dlouhodo-
bá stabilita. Čtenáři časopisu Automa ocení 
snadné připojení a příklady použití v prostře-
dí Node-RED (Node-RED je programovací 
nástroj a editor pro propojování hardwaro-
vých zařízení, API a online služeb).

Verze PowerCable IQRF

Zákazníci v některých projektech nedůvěřují 
kvalitě pokrytí a dostupnosti WiFi v místě insta-
lace měřených zásuvek. Nahrazení nedostupné-
ho ethernetového připojení a nespolehlivé sítě 
WiFi sítí IQRF, která funguje na 868 MHz, je 

V době průmyslu 4.0 a IIoT se do popředí zájmu dostává spolehlivé získávání dat. Ve vý-
robních podnicích se pro optimalizaci a zefektivňování jejich činnosti čím dál více vyu-
žívají nástroje z oboru informatiky. K získávání informací o zařízeních je možné využít 
tzv. chytré zásuvky.

Obr. 3. Napájecí kabel PowerCable Modbus

Obr. 1. Inteligentní zásuvka NETIO PowerPDU 4C – pohled ze 
strany napájecích konektorů

Obr. 2. Inteligentní zásuvka NETIO PowerPDU 4C – pohled ze 
strany komunikačních rozhraní
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Budoucnost automatizace 
logistiky právě přichází

Představujeme vám autonomní transportní roboty značky MiR. 
Jedná se o novou generaci pokročilých mobilních robotů s rychlou 
návratností investic - často kratší než jeden rok.

Benefity:
• rychlé a snadné zapojení do vašeho provozu,
• doplňkové moduly pro zvládnutí více typů úloh,
• intuitivní ovládání a jednoduché programování,
• automatizovaná manipulace s materiálem a vnitřní 

logistika,
• bezpečný a efektivní pohyb kolem lidí a překážek,
• zvýšená produktivita,
• rychlá návratnost investic.
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vítanou alternativou např. v obchodních cen-
trech. Český ekosystém bezdrátové sítě mesh 
IQRF je podporován sdružením IQRF Aliance.

Proč využívat chytré zásuvky 
v průmyslu?

V průmyslu jsou odvětví, která mají velký 
potenciál v úsporách energie. Zásuvky NE-
TIO podnikům pomáhají se zefektivněním 
využití jejich energetických zdrojů na základě 
měření spotřeby energie. Uživatel může vzít 
energetické údaje, dát je do kontextu své or-
ganizace a výroby a přijmout tak strategická 
rozhodnutí, která vedou k efektivnějšímu vy-
užití elektrické energie.

Dalším využitím chytrých zásuvek v prů-
myslu je prediktivní údržba (predictive 

maintenance), jejímž cílem je nejprve před-
povědět, kdy by mohlo nastat selhání za-
řízení, a poté selhání předejít provedením 
údržby zařízení. Zásuvky NETIO v tomto 
hrají podstatnou roli tím, že dodávají vel-
mi přesná data o spotřebě daného zařízení 
a dalších elektrických veličinách (proud, 
výkon, energie, celkový skutečný účiník 
TPF, fázový posun a další), s jejichž po-
mocí lze posoudit stav provozovaného za-
řízení.

Příklady z praxe jsou velmi individuální, 
jednoduchým příkladem pro ilustraci může 
být např. čerpadlo vody s ucpaným filtrem – 
roste-li spotřeba a klesá-li výkon, je třeba fil-
tr vyčistit. Pravidelný servis zařízení nemu-
sí být vždy ekonomický a prováděním údrž-
by pouze v momentě, kdy je skutečně třeba, 

mohou podniky ušetřit své zdroje a využít je 
efektivněji v jiné oblasti činnosti.

Shrnutí

Skupina napájecích kabelů PowerCable 
xxx není určena jen pro domácí použití a malé 
kanceláře (SOHO – Small Office, Home Offi-
ce), jako většina podobných produktů. Měře-
ní spotřeby a vývoj TPF jednoho zařízení dává 
smysl i pro mnoho úloh v průmyslu.

Český výrobce NETIO products ohlásil, 
že kromě dosavadních verzí inteligentních 
zásuvek do 19" rozváděče uvede na trh do 
konce roku softwarově kompatibilní produk-
ty také v provedení na lištu DIN.

(NETIO products, a. s.)

Přes 700 vystavovatelů představí novinky 
v oboru kybernetické bezpečnosti na největ-
ším veletrhu této branže: it-sa 2019. Veletrh 
se bude konat v Norimberku od 8. do 10. říj-
na 2019 a poskytne návštěvníkům přehled 
o současných prostředcích pro zabezpeče-
ní informační techniky včetně cloudů a také 
o systémech mobilní bezpečnosti, šifrovacích 
nástrojích a přístupových systémech. Bude 
rovněž prezentovat systémy pro zabezpeče-
ní průmyslových sítí a systémů 
SCADA a nástroje antivirové 
ochrany. Odborníci z České re-
publiky se mohou vydat na ten-
to veletrh autobusem vyprave-
ným společností PROveletrhy, 
která je výhradním zástupcem 
společnosti NürnbergMesse 
Group v České republice. Jed-
nodenní zájezd na veletrh it-sa 
se uskuteční ve druhý veletržní 
den, ve středu 9. října 2019. Zá-
jemci mohou nastoupit v Praze 
nebo v Plzni. V rámci zájez-
du bude bezplatně poskytnuta 
vstupenka na veletrh a drobné 
občerstvení. V případě zájmu 
bude uspořádána také organizovaná prohlíd-
ka. Příspěvek na dopravu činí symbolických 
399 korun. Registrační formulář a detaily 
k zájezdu lze nalézt zde: www.proveletrhy.
cz/zajezdy/.

Počet účastníků je omezen kapacitou auto-
busu. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se zá-
jezdu se mohou zájemci obrátit na společnost 

Na veletrh it-sa 2019 se zájezdem společnosti 
PROveletrhy

PRO veletrhy na telefonním čísle 775 663 700 
nebo na e-mailové adrese info@proveletrhy.cz.

České firmy na veletrhu it-sa 2019

Veletrh proběhne v halách 9, 10, 10.1 
a 11. Pět zemí bude mít na veletrhu svůj ofi-
ciální společný stánek: Nizozemsko, Rakous-
ko, Baskicko, Česká republika a Bádensko-
-Württembersko.

Ve společném stánku České republiky 
v hale 10.1, č. 408 budou vystavovat firmy
– GreyCortex,
– Novicom,
– Digital Resources,
– Privacy Experts,
– ThreatMark,
– CzechTrade.

Samostatnou expozici bude mít česká fir-
ma Flowmon Networks, a. s., v hale 10.1, 
stánek č. 127.

Konference a přednášková fóra

Témata, jako je kybernetická odolnost, 
ochrana osobních údajů nebo zabezpečení 
SAP, budou předmětem přednášek na kon-
ferenci Congress@it-sa, která začíná už den 
před veletrhem, v pondělí 7. října. Zajímavá 
bude prezentace společnosti Cirotec o „mýtu 
AI“, tedy o tom, zda využívání umělé inte-
ligence způsobí revoluci v zabezpečení IT.

Přímo na výstavní ploše bude možné na-
vštívit celkem pět otevřených přednáškových 
fór. Experti se v nich podělí o své znalosti 
v panelových diskusích a individuálních pří-
spěvcích bez propagace konkrétních produk-
tů. Sdružení BVMW nastolí téma zabezpeče-
ní IT zejména pro malé a střední podniky. Pa-
nelová diskuse v první den veletrhu se zaměří 
na témata, jako je člověk coby rizikový faktor 
nebo typické scénáře útoku jako sociál ní in-
ženýrství. Klíčová přednáška Pojďme si hrát 
od Deutsche Post DHL Group slibuje hmata-
telné zkušenosti s gamifikací pro zvýšení po-
vědomí zaměstnanců. Další prezentace budou 
věnovány občanskoprávní odpovědnosti za 
incidenty v oblasti kybernetické bezpečnos-
ti, otázkám ochrany soukromí při používání 
umělé inteligence, aplikacím IoT a big data 
nebo automatizaci a vizualizaci pro forenzní 
analýzu a monitorování.

(ev)

Obr. 1. Dobře připravená přednášková fóra na veletrhu it-sa 
přilákají vždy velké množství posluchačů


