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oznámila letos v říjnu. Při dodávkách do ja-
derné energetiky firma standardně poskytu-
je zákazníkům dvacetiletou technickou pod-
poru a servis. 

Řídicí systém SandRA je výsledkem tech-
nického rozvoje, do něhož firma ročně inves-
tuje 1,5 milionu eur. ZAT má vlastní oddělení 
vývoje, konstrukce, výroby, instalací i servi-
su řídicích systémů a jejich komponent. Na 
vývoji řídicích systémů firma spolupracuje 
s technickými vysokými školami (ZČU v Plz-
ni, ČVUT v Praze, TU Liberec) a s výzkum-
ným ústavem ÚJV Řež. Odborníci ZAT se 
také podílejí na výzkumném projektu Centra 
pokročilých jaderných technologií CANUT. 
ZAT může díky vlastnímu výzkumu, vývoji 
a výrobě nabídnout i splnění speciálních po-
žadavků, např. dopracování nestandardních 
komunikačních protokolů, napojení nestan-

dardních snímačů nebo realizaci speciálních 
výpočetních funkcí.

Dodavatel moderní techniky

Společnost ZAT je dodavatelem systémů 
automatizace v oblastech energetiky, těžby 
nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává vlastní 
i cizí řídicí systémy pro náročné technologie 
s dlouhým životním cyklem a velkými poža-
davky na spolehlivost a bezpečnost. 

Silnou stránkou firmy jsou návrhy a reali-
zace řídicích systémů pro různé stupně bez-
pečnosti. První generace vlastního, tehdy re-
léového řídicího systému přišla na svět už 
v roce 1965. ZAT je nyní jednou ze čtyř fi-
rem v Evropské unii, které vyvíjejí, vyrábě-
jí, projektují a dodávají vlastní řídicí systémy 
do jaderných elektráren. ZAT dodává systémy 

převážně do jaderných elektráren s reaktory 
VVER. V dřívějším Československu se ZAT 
podílel na výstavbě všech jaderných elektrá-
ren a v současné době realizuje tyto zakázky 
i v zahraničí, např. na Slovensku, ve Francii 
či na Ukrajině. 

Pro nejaderné odvětví energetiky ZAT na-
bízí a dodává řídicí systémy energetických vý-
robních bloků i pomocných provozů na plat-
formě DCS. U těchto zakázek používá převáž-
ně vlastní řídicí systém SandRA, ale i systémy 
dalších renomovaných výrobců. Produkty 
a služby společnosti nalezly uplatnění v roz-
ličných oborech takřka po celém světě. Zakáz-
ky průmyslové automatizace firma realizuje již 
od 70. let minulého století např. ve Švédsku, 
Finsku, Pákistánu, Íránu, Iráku, Rumunsku, Al-
žírsku, Sýrii, Argentině a na Kubě.

(ZAT)

Obr. 1. Příklad konfigurace systému DIRIS Digiware
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Francouzská společnost Socomec je 
dlouholetý výrobce tradičních panelových 
multimetrů a analyzátorů sítí typu DIRIS. 
Svůj první DIRIS (typu Ap) vyrobila již 
v roce 2000. V červnu roku 2014 představi-
la zcela nový patentovaný konstrukční kon-
cept, kdy jsou fyzicky odděleny jednotlivé 
moduly pro měření napětí, moduly pro mě-
ření proudu a moduly komunikačních roz-
hraní, které data s naměřenými hodnotami 
poskytují dále na sběrnici. Cílem tohoto 
článku je nové zařízení popsat a poukázat 
na jeho odlišnosti od tradičních panelových 
měřicích přístrojů.

Charakteristiky systému DIRIS Digiware

Všechny moduly, jak pro měření napětí 
a proudu, tak komunikačního rozhraní, tedy 
podstatná část měřicího systému, jsou umís-
těny na liště DIN. 

Třída přesnosti systému jako celku je 0,5. 
Pro srovnání: sestava panelového analyzátoru 
DIRIS A40 s proudovými transformátory tří-
dy přesnosti 0,5 má jako celek třídu přesnos-
ti 1. Systém DIRIS Digiware navíc má třídu 
přesnosti 0,5 při zátěži rovné 2 až 120 % jme-
novitého proudu proudového transformátoru.

Systém se obejde bez displeje – použije 
ho jen ten, kdo ho vyžaduje, ostatní použijí 
modul komunikačního rozhraní pro odeslání 
naměřených hodnot do nadřazeného systé-
mu. Jestliže však je displej použit a instalo-
ván ve dveřích rozváděče, nevedou k němu 
silové přívody, nýbrž jen kabely s bezpečným 

napětím; konkrétně je to komunikační sběr-
nice Digiware-bus, propojující jednotlivé sta-
nice, tedy všechny moduly a popř. displej. 

K jednomu modulu komunikačního roz-
hraní (či displeji) lze připojit až 32 modulů 
pro měření napětí a proudu, se dvěma opako-
vači (repeater) maximálně 96 modulů. Jeden 

DIRIS Digiware – nový koncept multifunkčního 
měření elektřiny a analýzy distribučních sítí

modul pro měření proudu umí zpracovat sig-
nály až ze šesti proudových transformátorů. 
Příklad konfigurace měřicího systému DIRIS 
Digiware je na obr. 1.

Proudové transformátory (obr. 2) mají 
výstup do 100 mV, který nemusí být zatí-
žen. Nevznikají tedy potíže s nutností zkra-



22 AUTOMA  10/2014

téma
el

ek
tr

ár
ny

, t
ep

lá
rn

y,
 e

ne
rg

et
ik

a

tovat nezatížené sekundární vinutí klasických 
proudových transformátorů s výstupem 0 až 
5 A, popř. 0 až 1 A. Proudové transformá-
tory jsou připojeny k příslušnému modulu 
kabelem s konektory RJ-12. Tyto kabely se 
po užívají v telekomuni-
kacích a jejich konekto-
ry lze snadno krimpo-
vat kleštěmi. Jsou-li již 
kabely vyrobeny nebo 
dodány firmou Soco-
mec v potřebných dél-
kách (max. 10 m) jako 
celek, výrazně se zkra-
cuje doba potřebná k in-
stalaci měřicího zaříze-
ní, a to až na čtvrtinu 
doby nutné k instalaci 
klasického panelového 
měřicího zařízení. 

Díky použitému sys-
tému barevného znače-
ní kabelů propojujících 
proudové transformátory a příslušný mo-
dul lze snadno vizuálně identifikovat skupi-
ny zátěží podle fází či jiného vybraného hle-
diska. Příslušný modul pro měření proudu 
sám identifikuje převodní poměr proudové-
ho transformátoru. Proto není možná chyba 
v jeho nastavení.

Moduly se kromě počtu vstupů liší i tím, 
jaké údaje poskytují. Ty jednodušší z modu-
lů měří např. jen napětí a frekvenci, jiné mo-
duly ale i celkové harmonické zkreslení THD 
(Total Harmonic Distortion), zjišťují hodnoty 
jednotlivých harmonických složek či umož-
ňují nastavit alarmy pro sledování kvality sítě 
podle ČSN EN 50160 Charakteristiky napě-
tí elektrické energie dodávané z veřejné dis-
tribuční sítě.

Každý modul je opatřen konektorem pro 
nastavení konfigurace z počítače. Modul se 
k PC připojuje běžným kabelem s konek-
tory micro-B USB a USB-A; konfigurace 
se nastavuje prostřednictvím volně šířeného 

a uživatelsky přívětivého softwaru EasyCon-
fig (jeho česká verze bude k dispozici zhruba 
v říjnu 2014). Není tedy třeba kupovat žád-
né komponenty navíc, mimo uvedený kabel.

Jednotlivé moduly (popř. displeje) jsou 
v rámci sběrnice Digiware-bus propoje-
ny klasickými kabely UTP patch. Socomec 
standardně dodává kabely kat. 5e, izolované 
do 300 V a určené pro rozsah teplot –20 až 
+70 °C.

Po sběrnici Digiware-bus je přenášeno na-
pájení pro měřicí moduly (moduly komuni-
kačního rozhraní a displeje mají vlastní externí 
napájení), datagramy protokolu Modbus RTU 
a digitální vzorky naměřených hodnot napě-
tí a proudu se vzorkovací frekvencí 10 kHz. 
Díky tomu je možné získávat aktuální hodnoty 

elektrických veličin, přičemž periodu aktuali-
zace lze nastavit v rozmezí od 20 ms do 60 s. 

Pro sběrnici Digiware-bus platí stejné pra-
vidlo pro maximální délku jako pro struktu-
rovanou kabeláž: maximální délka sběrnice 
mezi stanicemi (zpravidla moduly) je 100 m 
bez opakovače (repeater). Celkový počet sta-
nic na sběrnici Digiware-bus nevychází jen 
z pravidel protokolu Modbus, ale i ze sku-
tečnosti, že jsou z ní napájeny měřicí modu-
ly, takže po každých 32 měřicích modulech 
je třeba použít opakovač, přičemž opakova-
če mohou být v celém systému nanejvýš dva. 
Při této maximální konfiguraci je příkon ko-
munikační sběrnice do 81 W.

Při použití  multimetrů typu DIRIS B a ko-
munikačních bran typu DIRIS G lze na vzdá-
lenost do 300 m přenášet data i bezdrátově 
(868 MHz) a připojovat rozšiřující moduly: 
digitální i analogové vstupy a výstupy, pře-
vodník signálu ze snímačů teploty Pt100, 
modul pro sběrnici RS-485 (protokol Mod-
bus RTU), modul pro BACnet IP či BACnet 
MS/TP. Příklad konfigurace s komunikačními 
branami typu DIRIS G je na obr. 3.

Závěr

Měřicí systém DIRIS Digiware je velmi va-
riabilní, a tím pádem dobře použitelný v mno-
ha oblastech měření elektrických veličin, ze-
jména tam, kde je třeba sledovat větší po-
čet větví rozvodu, např. v datových centrech. 
Díky existenci modulů s různými počty vstu-
pů z proudových transformátorů a možnos-
ti moduly rychle a s minimálními omezeními 
přidávat do sběrnice Digiware-bus je snadné 
zpracovat proměnlivý počet zátěží na různém 
počtu fází. Za podstatnou autor článku pova-
žuje i skutečnost, že systém DIRIS Digiware 
je pravým opakem uzavřeného zařízení s funk-
cemi, které zákazník nevyužije.

Tento článek nemohl vzhledem ke svému 
rozsahu a počtu novinek v sortimentu spo-
lečnosti Socomec poskytnout více informací 
např. o možnostech kombinovat DIRIS Di-
giware s dalšími komponentami. Celý tým 
společnosti OEM Automatic, která společ-
nost Socomec zastupuje v ČR a SR, je při-
praven zodpovědět případné dotazy čtenářů 
nebo pomoci v jakémkoliv bodě od konzul-
tace prvotního záměru až po nastavení hoto-
vého zařízení. 

Tomáš Kocanda, 
OEM Automatic, spol. s r. o.
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Obr. 2. Různé typy měřicích transformátorů proudu  

Obr. 3. Příklad konfigurace systému DIRIS Digiware s různými komunikačními branami typu 
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