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notek.aplikačních.dat.v.přenosových.rám-
cích,

–. IEC.60870-5-4.Definice a kódování apli-
kačních informačních prvků.–.pravidla.pro.
definování.informačních.prvků,.zvláště.di-
gitálních. a. analogových. procesních. pro-
měnných,.často.používaných.v.systémech.
dálkového.řízení,

–. IEC.60870-5-5.Základní aplikační funkce.
–.standardy.pro.zajištění. interoperability.
různých.zařízení.elektrizační.soustavy.
Část.IEC.60870-5-101.je.Společná norma 

pro základní úkoly dálkového ovládání..Cílem.
je.umožnit.funkční.interoperabilitu.mezi.kom-
patibilními.zařízeními.dálkového.řízení..Byla.
publikována..v.roce.1995.a.doplněna.v.roce.
1998,.aby.definovala.také.přenos.úplné.časové.
značky.události..Poslední.změna.byla.vydána.
nedávno;.množství.změn.a.úprav.svědčí.o.ros-
toucím.zájmu.o.tuto.část.normy..Část.-101.také.
popisuje.mechanismy,.které.byly.krátce.popsá-
ny.v.předchozích.odstavcích..

Části.IEC.60870-5-102.a.-103.specifiku-
jí.další.společné.standardy,.první.pro.přenos 
integrovaných součtových hodnot v elektri-
začních soustavách.(to.zajímá.jen.odborníky.
v.tomto.oboru).a.druhá.pro.informační roz-
hraní ochran (zajišťuje.interoperabilitu.mezi.
ochranami.a.zařízeními.řídicího.systému.pod-
řízené.stanice).

A.nakonec.IEC.60870-5-104.s.názvem.Sí-
ťový přístup pro IEC 60870-5-101 používají-
cí normalizované transportní profily..Zjedno-
dušeně.řečeno,.zatímco.část.-101.specifikuje.
mechanismy.přenosu.dat,.část.-104.stanovu-
je.(nebo.v.některých.případech.jen.doporu-
čuje). jejich. použití. v. běžných. komunikač-
ních.sítích;.z.nich.nejpopulárnější. je.Ether-
net.s.TCP/IP.

Část. 6. skupiny. standardů. IEC.60780. se.
týká. protokolů. pro. dálkové. ovládání. kom-
patibilních. se. standardy. ISO.a.doporučení-
mi.ITU-T..Od.části.5.se.liší.zejména.tím,.že.
vychází.z.modelu.klient-server.a.je.využívá-
na.pro.větší.systémy.zpracování.dat.a.počí-
tačové.sítě..Jde.především.o.přenos.informa-
cí.mezi.jednotlivými.dispečinky.elektrizační.
soustavy.navzájem.a.mezi.nimi.a.dispečin-
ky.elektráren.

Příklady použití

Je.samozřejmé,.že.norma.IEC.60870-5.na-
chází.uplatnění.především.v.elektroenergeti-
ce,.i.když.její.použití.jinde.vůbec.není.vylou-
čené..Jiný,.podobný.protokol.se.nazývá.DNP.
3.0.(Distributed Network Protocol)..Byl.vy-
tvořen.v.roce.1990.v.reakci.na.rostoucí.po-
žadavky.severoamerického.trhu..DNP.3.0.se.
v.současné.době.používá.v.mnoha.oblastech.

procesního.průmyslu:.v.petrochemii,.farma-
cii,.potravinářství.nebo.vodárenských.sousta-
vách,.a.to.po.celém.světě..

870, nebo 60870?

Poznámka.na.konec.o.správném.značení.
těchto. norem.. Standardizační. proces. začal,.
jak.už.bylo.uvedeno,.v.roce.1988.v.Evropě.
v.rámci.organizace.IEC..V.té.době.byly.nor-
my.označeny.IEC.870..Ovšem.před.třemi.lety.
se.dvě.velká.sdružení.pro.normalizaci,.IEC.
a.ISO.(International Standard Organization,.
která. je.větší.než.IEC).rozhodly.sdílet.stej-
ný.identifikační.systém.norem..Podle.tohoto.
systému.mají.normy.navržené.ISO.počáteč-
ní.číslice.00.až.59.a.normy.navržené.IEC.60.
až.99..Proto.je.správné.onačení.nových.no-
rem. ISO/IEC. 60870-X-Y.. Do. českého. sys-
tému.norem.jsou.tyto.normy.zavedeny.jako.
ČSN.EN.60870-X-Y.
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Společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert, s. r. o., která dodává přístroje pro 
měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty, 
představuje novou jednotku plicsmobi-
le pro bezdrátovou komunikaci. Tato jed-
notka rozšiřuje prodejní nabídku zahrnu-
jící nejrůznější typy hladinoměrů, limitních 
spínačů a převodníků tlaku pro široký roz-
sah úloh v různorodých oblastech nejrůz-
nějších průmyslových odvětví.

Vysílací.a.přijímací. jednotka.plicsmobi-
le.je.vybavena.standardní.kartou.SIM.a.za-
sílá.měřené.hodnoty.prostřednictvím.služby.
GSM/GPRS..Čtyřpásmové.provedení.jednot-
ky.GSM.dovoluje.modul.použít.kdekoliv.na.
světě.a.poskytuje.volnost.při.výběru.nejvhod-
nějšího.operátora.mobilní.sítě..Pomocí.tohoto.
modulu.je.možné.nejen.přenášet.data,.ale.také.
velmi.snadno.vykonávat.vzdálenou.diagnosti-
ku.nebo.servis.z.kteréhokoliv.místa.na.světě..

Modul.plicsmobile.může.být.instalován.do.
dvoukomorového.pouzdra.elektroniky.všech.
snímačů.série.plicsplus.(obr. 1).nebo.je.mož-
né.jej.připojit.odděleně.k.jakémukoliv.sníma-

Přenos provozních hodnot prostřednictvím 
GSM/GPRS

či.plicsplus.nebo.plics..Je.vybaven.integro-
vaným.systémem.řízení.spotřeby.energie.při.
provozu.jednotky.a.v.pohotovostním.režimu.
(standby)..Přenos.dat.je.řízen.podle.nastave-
ného.času.nebo.podle.událostí..Snímač.je.na-
pájen.prostřednictvím.jednotky.plicsmobile..
Provozní.napětí.pro.modul.i.pro.snímač.za-
jišťuje. vestavěná. nebo. externí. baterie.. Mo-
dul.může.být.napájen.také.z.externího.zdroje.

Modul.plicsmobile.se.nastavuje.prostřed-
nictvím.PC.se.softwarem.PACTware.a.DTM..
Tento.způsob.umožňuje.komplexní.nastave-
ní.a.vzdálený.přístup.ke.snímačům.za.použití.
protokolu.HART.a.sběrnic.Profibus-PA.nebo.
Foundation.Fieldbus...

Jednotku.plicsmobile.lze.použít.tam,.kde.
nastává.problém.s.kabeláží..Jde.např..o.mo-
bilní.sila,.hluboké.jímky,.vysoké.nádrže,.mě-
ření. stavu. vody. v. řece. nebo. při. použití. na.
moři..Data.ze.snímače.je.možné.zaslat.pro-
střednictvím.internetové.služby.Web-VV.(Vi-
sual.Vega).nebo.elektronickou.poštou.či.jako.
zprávu.SMS.

(Level Instruments CZ – 
Level Expert, s. r. o.)

Obr. 1. Snadný vzdálený přístup pomocí 
jednotky plicsmobile: modul je integrován 
včetně karty SIM do dvoukomorového pouz-
dra elektroniky a zasílá naměřené hodnoty 
prostřednictvím GSM/GPRS 


