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Pod názvem PERSPECTO nabízí firma WAGO kompletní rodinu zařízení HMI: od 
přímo připojitelného dotykového monitoru přes webový panel až po programovatel-
ný ovládací panel. Zařízení s obrazovkami o velikosti od 3,5" do 15" jsou dokonale 
přizpůsobena automatizačním systémům WAGO a usnadňují obsluhu a sledování pro-
vozních dat strojů a zařízení.
Panely Perspecto TM se připojují pomocí rozhraní DVI-D nebo USB k WAGO-I/O-IPC. 
Pro procesorové moduly WAGO s vlastním webovým serverem je k dispozici webový 
panel Perspecto WP. Ještě výkonnější je vizualizační panel Perspecto VP, který obsa-
huje samostatné prostředí HMI-Runtime a integrované prostředí CoDeSys-Runtime. 
WAGO Elektro spol. s r. o.
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., Rozvodova 36, 143 00 Praha 4
tel.: 261 090 142, fax: 261 090 144, mobil: 737 215 302
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz

Technická zařízení budov
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Cílem vlastníků budov je minimalizovat 
investiční i provozní náklady 
a dosahovat co nejvyšších zisků. U tzv. 
inteligentních budov, které využívají 
ucelené integrované systémy, se 
všeobecně předpokládá, že investiční 
náklady budou vyšší než v případě 
použití samostatných systémů pro 
řízení technických zařízení budov. 
V dnešní době to již neplatí a ucelené 
integrované řešení vyjde mnohdy 
cenově stejně, nebo dokonce levněji 
než samostatné systémy.
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V současné době je na trhu již velmi široká a pestrá paleta 
modulů I/O, které lze rozdělit do skupin podle několika 
hledisek. Vyznat se v nabídce I/O modulů není určitě 
jednoduché. Jedním parametrů je instalace modulů,  
tj. požadavek na jejich krytí. Z tohoto hlediska se rozlišují 
moduly pro montáž do rozváděče s krytím IP20 a moduly 
s instalací do provozu s krytím IP67 a vyšším. Dalšími 
parametry jsou modularita těchto systémů, možnost 
připojení na průmyslové sběrnice atd. V článku jsou 
uvedena jen některá z mnoha hledisek, podle nichž se 
projektanti a konstruktéři při použití modulů I/O rozhodují.
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časopis pro automatizační techniku

Vážení čtenáři,
jedinečné kouzlo letošní 
zimy, kdy byla krajina téměř 
dva měsíce prozářena sně-
hem, ukončila obleva. Pod 
sněhem se schovalo leccos 
nevábného a teď, když kouz-
lo pominulo, musely vyrazit 

do ulic úklidové čety. Podobně jako tající sníh 
ukázal nepořádek v ulicích, loňský hospodářský 
pokles odkryl nepořádek v hospodaření našeho 
státu. Žádné kouzlo nemohlo zabránit tomu, aby 
se ekonomické trable nerozšířily z podnikatelské-
ho prostředí do veřejných financí. Zle zkoušené 
firmy samozřejmě neodvedly do státního rozpoč-
tu na daních tolik, aby to pokrylo státní výdaje, 
a tak se nebezpečně prohloubil schodek v hospo-
daření. Teď jen napjatě čekáme, zda jarní úklid 
ve státní pokladně půjde cestou úspor nebo zvy-
šování daní.
Tématem tohoto vydání je automatizace technic-
kých zařízení budov. Není divu, že se po mrazivé 
zimě články soustředí především na zásobování 
teplem či elektrickou energií. A tak se na straně 
28 můžete dočíst o provozu prediktoru tepelné 
energie v soustavě centrálního zásobování tep-
lem. Na straně 10 najdete článek o souboru no-
rem IEC 61850, které specifikují nové metody 
komunikace a komunikační protokoly pro oblast 
energetiky a elektrizačních soustav. Tyto metody 
umožňují soustavy dlouhodobě rozšiřovat a také 
v nich kombinovat a zaměňovat zařízení od růz-
ných dodavatelů. Zdá se, že už se konečně „hnu-
ly ledy“ a sto let staré distribuční sítě v Evropě 
se začínají přizpůsobovat požadavkům na při-
pojení lokálních zdrojů energie, jako jsou solár-
ní elektrárny, elektrárny na biomasu či větrné 
turbíny. Ty nemají stabilní výkon, a komplikují 
tak poměry v distribuční síti. Rozvodné sítě, kte-
ré počítají s připojením mnoha distribuovaných 
zdrojů, již mají svůj název – „chytré sítě“ neboli 
smart grids. Jejich funkce se již zkoušejí v někte-
rých regionech v zahraničí a elektrárenská spo-
lečnost ČEZ se chystá ověřit tento koncept v ob-
lasti Vrchlabí. Tento zkušební projekt ponese pří-
zvisko Smart Region a má být postupně rozšířen 
i na ostatní území České republiky. Některé dal-
ší aktivity ve prospěch chytrých sítí jsou v tomto 
vydání popsány na straně 8. 
S chytrými sítěmi je spojeno ještě mnoho tech-
nických, komunikačních a legislativních otázek. 
Odpověď na ně bude hledat konference Energie 
pro budoucnost, kterou naše nakladatelství FCC 
Public pořádá společně s Veletrhy Brno a Česko-
moravskou elektrotechnickou asociací ELA dne 
14. dubna v Brně v rámci doprovodného progra-
mu Stavebních veletrhů. Na alternativní zdro-
je energie se zaměří druhá konference s názvem 
Elegantní energie, kterou naše nakladatelství po-
řádá 15. dubna na veletrhu Amper. Přijměte, milí 
čtenáři, pozvání na obě tyto konference.

Závěrem vám přeji, aby vám jaro ukázalo všech-
na svá kouzla.

Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora
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