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I na letošním veletrhu Amper 2014 budou 
stánku Teco a. s. dominovat programovatelné 
automaty Tecomat řady TC700 (velká modu-
lární PLC) a Foxtrot (malá modulárně rozši-
řitelná PLC). Oba jsou určeny především pro 
řízení průmyslových zařízení, Tecomat Foxtrot 
je navíc rozšířen o sběrnici CIB – Common In-
stallation Bus®, a stal se tak univerzální cen-
trálou i pro techniku budov a pro její chytré 
(integrované) řízení. K dosavadním deseti ty-
pům centrálních modulů letos přibyl jedenác-
tý s označením CP-1001 se zdvojnásobenou 
pamětí programu a s trojnásobným počtem 
uživatelských registrů. To je vhodné pro pro-
gramátory, kteří zvládli tvorbu webových strá-
nek ve Foxtrotu a píšou v nich pokročilé dia-
logy pro konfiguraci PLC pro konkrétní dům. 
Z novinek pro sběrnici CIB uveďme stmívač 
pro všechny typy 230V kompaktních zářivek, 
LED žárovek a obyčejných žárovek. Doplně-
no bylo řízení osvětlení protokolem DSI. No-
vinkami jsou i dva moduly se specializovaný-
mi žaluziovými akčními členy. Nové externí 
sériové porty zvyšují celkový počet připoji-
telných kanálů na deset. Prostřednictvím mo-
dulu SolarMonitor lze nyní k PLC Foxtrot při-
pojit v podstatě libovolný fotovoltaický měnič.

Na sklonku roku 2013 byla spuštěna serve-
rová služba TecoRoute. Ta zjednodušuje spo-
jení se systémy Tecomat přes internet. Zajišťu-
je trvalé spojení s PLC bez nutnosti přidělovat 
veřejnou adresu IP (ať statickou, nebo dyna-
mickou). Služba funguje bez jakéhokoliv dal-
šího hardwaru obvyklého pro VPN a jeho na-

TecoRoute – novinka pro vzdálenou správu PLC 
Tecomat i řízených zařízení

Obr. 1. Schematické znázornění nové služby TecoRoute
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stavování. Spojení je odolné i proti změnám 
na straně připojení k internetu i v případě, že 
bude router v cetě vyměněn nebo modernizo-
ván. To je výhodné, jestliže Tecomat se zaříze-
ním putuje do zahraničí, mění majitele, stěhu-

je se apod. Dodavatelská firma jej stále „vidí“ 
pod jeho unikátním jménem a heslem. V polo-
vině února bylo trvale připojeno již 230 PLC 
Tecomat. Ohlasy jsou velmi příznivé.

(Teco a. s.)
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  FDT Group partnerem ISA 
při propagaci

Organizace ISA (International Society of Au-
tomation), zájmové, vzdělávací a normotvorné 
sdružení zájemců o automatizaci se 33 000 čle-
nů po celém světě, přijala FDT Group AISBL 
za svého partnera v oblasti propagace (ISA Pro-
motional Partner). Nezávislé neziskové sdruže-
ní firem a institucí FDT Group je předním hy-
batelem při standardizaci v oboru komunikace 
s provozními přístroji v automatizačních systé-
mech. Obě organizace tak na nové úrovni nava-
zují na dosavadní dlouhodobou vzájemnou spo-
lupráci při vývoji metody FDT (Field Device 
Tool), celosvětově akceptované v normách IEC 
62453, ANSI/ISA103 a čínské GB/T 29618.

Jako partner ISA v oblasti propagace bude 
FDT Group členům automatizační komunity 
zajišťovat skrz mediální kanály ISA i metoda-
mi přímého marketingu přístup k současným 
i novým strategiím v oblasti správy a údrž-

by provozních přístrojů nezávisle na dodava-
teli, typu a komunikačním protokolu přístro-
je. Spolupráce s FDT Group bude zahrnovat 
webové semináře, webové články a příspěvky 
ve formátu RSS šířené do sociálních sítí kaná-
ly ISA, rozesílání tematických e-mailů a zařa-
zování textů typu white paper do elektronické 
verze časopisu ISA InTech. Další informace 
lze nalézt na www.isa.org a www.fdtgroup.org.
[Tiskové zprávy FDT Group a ISA, 23. ledna 2014.]
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  Schneider Electric převzal 
firmu Invensys

Společnost Schneider Electric oznámila, že 
k 17. lednu 2014 dokončila převzetí firmy In-
vensys plc, globálního dodavatele průmyslové 
automatizační techniky s rozsáhlou základnou 
instalovaných zařízení a výkonným, široce vy-
žívaným softwarem. Schneider Electric prove-
denou akvizicí významně posiluje svou pozici 
dodavatele kompletních systémů integrujících 

elektrotechniku a automatizační techniku. 
Spojený podnik má šanci dosáhnout unikát-
ního postavení uspokojováním celkových 
potřeb konečných uživatelů ve výrobní sféře 
i v oblasti infrastruktury.

Vrcholní představitelé společností Schnei-
der Electric i Ivensys jsou pevně přesvědčeni 
o budoucích všestranných přínosech uskuteč-
něné akvizice pro zákazníky, akcionáře i za-
městnance. Schneider Electric připojením 
společnosti Invensys dále rozšíří svou nabíd-
ku v oboru průmyslové automatizace, posílí 
pozice v hlavních segmentech energetiky a 
rozšíří a zkvalitní nabídku softwaru. Osvěd-
čené prostředky a know-how v oboru řízení 
spojitých technologických procesů, které do 
svazku přináší Invensys, právě doplňují akti-
vity útvaru Schneider Electric Industry. Zá-
kazníci tak mohu očekávat unikátní nabíd-
ku co do znalosti problematiky jednotlivých 
odvětví, techniky i geografické dostupnosti. 
[Tisková zpráva Schneider Electric, 17. ledna 2014.]
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