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 Foxtrot jako nástroj

Cílem článku není předložit výčet toho, 
co a jak lze v inteligentní budově automa-
tizovat, ale jaké nástroje využít pro to, co 
potřebuje a žádá investor. Záměrem je před-
stavit technické a softwarové prostředky, 
které jsou v systému Foxtrot k dispozici 
elektroinstalatérům, projektantům, archi-

tektům i technicky zaměřeným investorům, 
tedy nástroje, které v porovnání se systé-
my obdobného zaměření nejsou systémo-
vě omezeny. 

Systém Inels II, který vznikl ve spoluprá-
ci s firmou Elko EP, vychází ze stejné kon-
cepce, pouze se programuje v prostředí IDM, 

Foxtrot v centru inteligentní instalace

které formou dialogů nastavuje nejvíce pou-
žívané funkce v inteligentních domech. Ote-
vírá tak možnost poskytnout inteligentní in-
stalaci i neprogramátorům.

Foxtrot a centrální funkce

Foxtrot je programovatelný automat 
(PLC), navíc odpovídající požadavkům me-
zinárodní normy IEC 61131-3. Tato norma 
je esencí letitých zkušeností programátorů – 
technologů z celého světa. V programovacím 
prostředí Mosaic tak lze Foxtrot naprogra-
movat pro řízení jakýchkoliv vazeb a sekven-
cí v jednoduchých i velmi složitých průmys-
lových systémech. To se velmi dobře uplatní 
v automatizaci budov. Programovat je možné 
i za chodu, v místě nebo na dálku prostřednic-
tvím připojení přes internet. 

Veškeré vazby mezi senzory a akčními 
členy jsou nastaveny v centrálním modulu. 
Funkční bloky, jejich vícenásobné použití 
a široké spektrum knihovních funkcí urych-
lují přípravu aplikačního programu.

Zapojení Foxtrotu pomocí sběrnice CIB 
nebo bezdrátové sítě RFox

Instalace vypínačů a spotřebičů v budově 
je charakteristická svojí malou „hustotou“, 
velkou rozlehlostí, souběhy silové instala-
ce a montážními zvyklostmi v oboru. Jistě, 
vypínač lze připojit přímo na vstupy progra-
movatelného automatu, ale to většinou není 
praktické. 

Součástí Foxtrotu je proto univerzální  
dvouvodičová sběrnice CIB (Common In -
stal lation Bus). Přenáší jak informace, tak 
i napájení 24 V DC pro zařízení na ni připo-
jená. S touto sběrnicí lze dělat spoustu věcí, 
které by jiné sběrnice, jako RS-485 nebo 
CAN, „neunesly“. Především ji lze větvit 
podle potřeb konkrétní instalace. Stínění je 
doporučeno, ale v krajním případě lze pou-
žít i běžné instalační kabely nebo kroucený 
pár vodičů. Sběrnice je konstruována tak, 
aby byla odolná při souběhu se silovou in-
stalací. Délka nejdelší větve by neměla pře-
sahovat 400 m, konce není nutné ukončovat 
zakončovacími rezistory. Sběrnice je dost 
rychlá na to, aby povel z libovolného vypí-
nače k libovolnému spínači dospěl za dobu 

do 150 ms. To ještě není vnímáno jako zřej-
mé zpoždění. 

Jediné, co je nutné při instalaci sběrnice 
CIB dodržovat, je polarita. Dále je třeba 
dbát na to, aby nebyl uzavřen kruh.

Na veletrzích Amper 2010 a Hannover 
Messe 2010 představila společnost Teco novin-
ku – Foxtrot s integrovaným řídicím modulem 
(master) bezdrátové sítě RFox v bezlicenčním 
pásmu 868 MHz. Je to síť s obousměrným pře-
nosem s potvrzováním a s možností retransla-
cí (mesh) přes jednotlivé prvky sítě. Logika 

připojení a programování je stejná jako u mo-
dulů na sběrnici CIB. Liší se pouze instalace 
a přenosová cesta.

Sortiment periferií

K jednomu systému Foxtrot může být 
připojeno devět až deset větví sběrnice CIB 
a na každou je možné zapojit až 32 modulů. 
Moduly v praxi mají od jednoho do 32 vstu-
pů a výstupů. Dvojici větví CIB lze zaměnit 
za jednu bezdrátovou síť RFox s až 64 uzly. 

Pro sběrnici CIB jsou k dispozici tyto 
moduly:
– systémové vypínače na stěnu v interiéro-

vém provedení Elegant a Logus, moduly 
pro nastavení žádané teploty pro přímou 
instalaci na zeď,

– pod vypínače v libovolném provedení 
a do instalační krabice lze instalovat sní-
mače kontaktů, teploty, relé a stmívače,

– pro instalaci do klasických jističových 
rozváděčů jsou dodávány moduly na liš-
tu DIN s větším počtem vstupů od kon-
taktů, teploměrů a reléových výstupů 
a stmívačů.
Foxtrot „si rozumí“ jak s homologova-

nými zabezpečovacími ústřednami, které 
mají komunikační kanál, tak přímo se za-
bezpečovacími detektory, které se připoju-
jí prostřednictvím modulů CIB s vyvážený-
mi vstupy. Tak lze např. detektory pohybu 
nebo okenní kontakty využít i k řízení vy-
tápění nebo osvětlení.

Foxtrot je automat programovatelný v prostředí Mosaic a jeho verze Inels je paramet-
rizovatelná v prostředí IDM. Tyto produkty jsou však i typickými představiteli moderní 
centralizované koncepce komplexního řízení technických zařízení inteligentních budov. 
Mezi ně patří zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a stínění, zabezpečení, zavlažo-
vání, multimédia atd. Přitom centralizované jsou především jeho řídicí a komunikační 
funkce. Senzory a akční členy, vstupy a výstupy jsou distribuovány pomocí dvoudráto-
vé sběrnice nebo i bezdrátové sítě po celém objektu. Foxtrot s ethernetovým portem, 
integrovaným webovým serverem a vlastními webovými stránkami je plnohodnotným 
uzlem v sítích LAN a Internet.

Obr. 1. Systém Foxtrot a příslušenství umož-
ňují ovládat technická zařízení moderních 
budov

Obr. 2. Foxtrot integruje četné funkce pro 
systém správy inteligentních domů
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Školení systému 
FOXTROT/INELS

23-24. 6. 2010
Kolín

Teco, a. s., Havlíčkova 260

12 hodin postupů, návodů, 
užitečných a konkrétních informací

Pro projektanty, programátory, 
elektroinstalatéry

FOXTROT a INELS
Vám přináší

Podrobnosti nově na
www.tecomat.com

přihlášky na teco@tecomat.cz

Rychlý úvod 
do inteligentních instalací
spojený s produktovým školením osvětlovací techniky.

10. 6. 2010, Brno
ve spolupráci s LIGHTVISION světelné studio

Spielberk Offi  ce centre, Holandská 6 
 

3,5 hodiny zajímavých informací 
v příjemném prostředí s kávou Jacobs

 
Pro manažery, architekty

investory, projektanty

Foxtrot v sítích Ethernet a Internet

Vzhledem k přímému připojení do sítě 
Ethernet je Foxtrot plnohodnotným uzlem 
v lokální i internetové síti. Vlastní webové 
stránky, které může uživatel sestavit podle 
svých potřeb nebo podle požadavků zákaz-
níka, urychlí a zefektivní přístup prostřed-
nictvím libovolného webového prohlížeče 
nebo lokálního dotykového panelu.

Zároveň je uvedeným připojením řeše-
na dálková správa celého systému. Tím se 
výrazně snižují dopravní náklady a urych-
luje servisní zásah nebo se usnadňuje pře-
programování. Foxtrot může posílat SMS 

nebo zprávy elektronickou poštou. Sys-
tém je chráněn hesly proti neautorizova-
nému přístupu.

Díky integrované paměti lze systém vy užít 
zároveň jako úložiště dat s kapacitou až 32 GB. 
Tato možnost byla ještě nedávno vyhrazena 
pouze počítačům s pevnými disky. Ukládané 
soubory je možné bez úprav číst přímo v PC.

Multimédia a kamery

Integrovaný ethernetový port poskytuje 
nové možnosti, jak využívat moderní tech-
niku v současných domech. Začlenění obra-
zu z připojených IP kamer do webové strán-

ky a možnost ukládat obrázky do paměti jsou 
funkce, které umožňují videodohled. Příkla-
dem z oblasti multimédií je propojení Foxtro-
tu a profesionálních multimediálních systémů 
zámořské provenience Control4 a AMX pro-
střednictvím linky vysokorychlostního Ether-
netu a bezdrátové sítě WiFi. Pak je možné tla-
čítkovým ovladačem připojeným do sítě CIB 
ovládat hlasitost reproduktorů nebo volit roz-
hlasové stanice, naopak např. světlo lze zhas-
nout dálkovým ovladačem k televizi.

Více lze nalézt na nových webových strán-
kách www.tecomat.com.

Jaromír Klaban, Teco, a. s.
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y   Myslivna 2010 se 
věnovala zejména sběrnicím 
v prostředí s nebezpečím 
výbuchu

V brněnském hotelu Myslivna se ve 
dnech 26. a 27. května 2010 konal tradič-
ní seminář Myslivna 2010. Akci pořádá 
společnost D-Ex Instruments (www.dex.
cz) především pro své partnery a zákazní-
ky, ale i pro ostatní zájemce o automatizač-
ní techniku.

Letos byly hlavním tématem komu-
nikační sběrnice v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu: jiskrově bezpečný Ether-
net a koncept FISCO a Field+. Přednášeli 
o nich odborníci z firmy MTL (www.mtl-
inst.com), jež D-Ex Instruments na čes-
kém a slovenském trhu zastupuje. Pozor-
nost byla věnována též kybernetické bez-
pečnosti řídicích systémů a bezdrátovým 
přenosům dat. Účastnící byli seznáme-
ni také se základy jiskrové bezpečnosti 
(o nich přednášel Jarek Uher z D-Ex In-
struments) a s novinkami v legislativě sou-
visející s technikou do prostředí s nebez-
pečím výbuchu (v přednášce Lukáše Mar-
tináka z FTZÚ Radvanice, www.ftzu.cz).

O seminář byl mimořádný zájem, takže 
kapacita sálu byla naplněna již několik dní 
před akcí. Svědčí to o tom, že prezentovaná 
témata jsou pro odborníky skutečně aktuál-
ní. Dohodl jsem proto s přednášejícími, že 

některé přednášky zpracují i do podoby člán-
ků pro časopis Automa, aby se s nimi mohla 
seznámit širší odborná veřejnost. (Bk)

  Profil CANopen 
pro čerpadla CiA 450

Pracovní skupina organizace CAN in 
Automation (CiA, www.can-cia.org) pro 
čerpadla vydala verzi 1.0 profilu pro pro-
tokol CANopen pro tato zařízení. Profil 
s označením CiA 450 definuje rozhraní 
pro protokol CANopen pro čerpadla obec-
ně, jako kategorii zařízení, a pro čerpadla 
kapalin. Bude-li to třeba, budou definová-
na rozhraní pro protokol CANopen také pro 
provozní podtlaková čerpadla a turbovývě-
vy. Základem specifikace profilu CiA 450 je 
základní profil čerpadla nezávislý na sběr-
nici sestavený z iniciativy svazu německých 
výrobců strojů a strojních zařízení VDMA. 
Profil určuje konfigurační údaje čerpadla 
a řídicí a stavové informace a také veličiny 
měřené elektronikou čerpadla. V provozu 
je stroj řízen prostřednictvím definovaných 
stavových diagramů. O poruchách, výstra-
hách či nebezpečných situacích uživate-
le informují nouzové zprávy (Emergency 
Messages). Z jednoho rozhraní CANopen 
může být současně ovládáno několik čerpa-
del. Nový profil je v současnosti k dispozi-
ci členům CiA.
[Tisková zpráva CiA, 18. března 2010.] (sk)

  Seminář Technologie pro 
elektrárny a teplárny na tuhá 
paliva

Již třináctý ročník odborného semináře 
s názvem Technologie pro elektrárny a teplár-
ny na tuhá paliva se uskutečnil ve dnech 26. až 
27. května 2010 v Lázních Sedmihorky u Tur-
nova. Seminář pořádala skupina firem: TESPO 
engineering s. r. o., Weir Minerals Czech & 
Slovak, Rataj s. r. o., Ipesoft s. r. o., Eutit s. r. o. 
a Ing. Jan Moša. Organizaci měla na starosti 
agentura AD&M, Ing. Petra Adamová. Účast-
níci se seznámili s mnoha užitečnými produk-
ty a řešeními pro specifické prostředí elektrá-
ren a tepláren na tuhá paliva. Společnost Tespo 
Engineering uvedla nové měniče frekvence fir-
my Vonsch, bezosé spirálové dopravníky a ro-
tační snímač přítomnosti materiálu uvnitř šne-
kových dopravníků. Čerpadla Warman před-
stavila firma Weir Minerals Czech & Slovak 
a otěruvzdorné potrubí firma Eutit. S vázací-
mi prostředky seznámila posluchače společ-
nost 2TS. Společnost Ipesoft představila in-
formační systémy pro řízení obchodu a firma 
I&C Energo systém diagnostiky a optimaliza-
ce tepelného cyklu. Společnost Hennlich Engi-
neering uvedla řešení prašnosti při skládková-
ní sypkých materiálů a představitel firmy BPO 
pohovořil o skládkování a dopravě alternativ-
ních paliv. Ing. Jan Moša se podělil o své zku-
šenosti s řešením toku sypkých hmot.

Další informace jsou uvedeny na www.te-
spo-eng.cz. (ev)


