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Společnost ABB instaluje průmyslové řídi-
cí systémy již několik desetiletí a vybudovala 
tak rozsáhlou uživatelskou základnu v širokém 
spektru odvětví po celém světě. Kromě tech-
nické složitosti řídicího systému, která odpo-
vídá konkrétnímu výrobnímu procesu, se uži-
vatelé často musí potýkat také s jeho neméně 
obtížnou správou a náročnou podporou. Řídi-
cí systém většinou vyžaduje softwarové licen-
ce, aktualizace ochrany proti malwaru, nástroje 
pro vlastní diagnostiku a údržbu, školicí modu-
ly, protokoly monitorování bezpečnosti a dal-
ší náležitosti. Aby uživatel získal ucelený pře-
hled, byl až dosud nucen hledat informace na 
mnoha různých místech. Nová webová aplika-
ce My Control System společnosti ABB teď ale 
uživatelům poskytuje jednoduchý a pohodlný 
nástroj, s jehož pomocí mohou sledovat mno-
ho informací o svém systému na jednom místě.

Společnost ABB svým zákazníkům nabí-
zí podporu po celý životní cyklus zařízení, 
a to i tehdy, změní-li se požadavky na jeho 
provoz. Zákazníci mají k dispozici ucelené 
spektrum služeb, od preventivní údržby přes 
vzdálené monitorování až po pomoc při zvy-
šování výkonu zařízení. Tato podpora zvyšuje 
produktivitu závodu, snižuje výrobní náklady 
a prodlužuje životnost instalovaných zařízení.

Program Automation Sentinel 
společnosti ABB

Automation Sentinel je program pro sprá-
vu a podporu řídicích systémů ABB po celou 
dobu životního cyklu. Uživatelé mohou po-
mocí tohoto programu udržovat svůj řídicí 
systém v aktualizovaném stavu a pružně ho 
přizpůsobovat novým požadavkům.

Program nabízí základní podporu pro za-
chování funkčnosti a maximalizaci doby ži-
votního cyklu řídicích systémů ABB.

Nová verze tohoto programu přináší roz-
šíření v podobě nových užitečných služeb, 
mezi které patří i nedávno spuštěná webová 
aplikace My Control System.

My Control System

My Control System je zabezpečená webo-
vá aplikace, která uživateli poskytuje podrob-
né informace o řídicím systému ABB, jejž 
uživatel ve svém závodě využívá, a také o do-
stupných službách. Uživatel, který se na inter-
netové stránce www.abb.com přihlásí pomocí 
hesla do zabezpečené sekce, jednoduše získá 
přístup k podrobným informacím o svém sys-
tému. Tyto údaje může zobrazit v libovolném 
prohlížeči na téměř každém zařízení, jako je 
PC, tablet nebo chytrý telefon.

Sledujte svůj řídicí systém prostřednictvím webové 
aplikace My Control System společnosti ABB

My Control System má podobu řídicího 
panelu a obsahuje důležité informace o systé-
mu a softwarových licencích, tedy o obsahu, 
datu platnosti, nástrojích a stažených licenč-
ních klíčích. Ke každému z těchto údajů se 
uživatel dostane několika kliknutími. Pro větší 
pohodlí je na úvodní stránce uveden kontakt 
na místní servis ABB (obr. 1). S použitím ap-
likace My Control System si uživatelé budou 

moci stahovat dokumentaci a softwarové aktu-
alizace pro své řídicí systémy, sledovat on-line 
školicí videozáznamy, procházet protokoly 
měření výkonnosti systému a rovněž získají 
přístup ke všem bezpečnostním protokolům, 
výstrahám a dokumentům, které s příslušným 
systémem souvisejí. Jednou z hlavních výhod 
aplikace My Control System je rychlá identifi-
kace problémů prostřednictvím přístupu k ří-
dicímu panelu v reálném čase.

Zabezpečení informací

Malware dnes cílí také přímo na řídicí 
systémy, a proto je zabezpečení informací 
i v procesním průmyslu důležitější než kdy-
koliv předtím. Mnoho vlád navíc v současné 
době připravuje legislativu, která má regu-
lovat obranný postoj státních i soukromých 
podniků při kybernetických útocích. V pro-
gramu My Control System má uživatel k dis-

pozici protokol o stavu instalovaného softwa-
ru, a může tudíž přijmout opatření, která po-
sílí zabezpečení systému.

Služby Benchmark a Fingerprint

My Control System disponuje i dalšími 
nástroji, které uživateli pomohou s provo-
zem a údržbou řídicího systému ABB. Zdra-

votní stav řídicího systému si lze zkontrolo-
vat ve zprávě Benchmark, která nabízí i mož-
nosti optimalizace. Zpráva Fingerprint zase 
informuje o stavu nejdůležitějších ukazatelů 
výkonnosti (KPI), pokud jde o návratnost in-
vestic (ROI) do řídicího systému, a navrhu-
je kroky, které by měl zákazník podniknout, 
aby překlenul výkyvy ve výkonu.

Školení

My Control System pomáhá zákazníkům 
ABB optimalizovat údržbu instalovaných ří-
dicích systémů, ale také asistuje při pláno-
vání školení pro operátory řídicích systémů.

Web Coach je řada tréninkových modulů 
týkajících se údržby různých řídicích systémů 
ABB, doplněná živými diskusemi, jejichž cí-
lem je poskytnout uživatelům nákladově efek-
tivní a snadno dostupné školení i cenný zdroj 
technických informací.

Obr. 1. My Control System – úvodní strana
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800xA. Jediné prostředí pro plnou integraci
elektrické, bezpečnostní a informační části.

System 800xA odstraňuje překážky tradičních distribuovaných řídicích systémů
a nabízí komplexní průmyslové procesní řízení včetně plné integrace elektrické, 
bezpečnostní a informační části v jediném operačním prostředí.
System 800xA představuje platformu potřebnou pro spolupráci různých
organizací a oddělení, díky níž dosáhnete provozní dokonalosti v reálném čase.
Pro více informací o řídicích systémech ABB navštivte: 
 
www.abb.cz/800xA
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Pokročilí uživatelé se mohou zúčastnit čet-
ných webových seminářů Web Tech Talks. Tyto 
semináře moderují odborníci na produkty ABB 
a pojednávají o aktuálních technických téma-
tech a problémech. Uživatelé řídicích systémů 
tak mohou držet krok s nejnovějším technic-
kým vývojem a s trendy v oboru řídicích sys-
témů ABB a získávat důležité rady pro praxi. 
Termíny seminářů Web Coach, Web Tech Talk 
a dalších školení on-line, které ABB nabízí, 
jsou dostupné v programu My Control System.

Samoobslužná podpora

S programem My Control System uživate-
lé získávají přístup k předem vytříděným in-
formacím určeným speciálně pro jejich řídicí 
systém; mohou tak snížit celkové náklady na 
podporu a zároveň omezit nutnou telefonickou 
podporu nebo servis po pracovní době. Hledání 
informací už nemusí věnovat tolik času a úsilí.

My Control System má připraveny od-
povědi na často kladené dotazy, a informa-
ce tedy není třeba složitě hledat. Uživatelé si 
mohou také stáhnout servisní balíčky a ak-
tualizace, které lze okamžitě instalovat, což 
zkracuje dobu dodání softwaru.

Prostřednictvím portálu My Control Sys-
tem budou mít přístup k aktuálním informa-
cím též obchodní a servisní zástupci společ-
nosti ABB, kteří touto cestou budou moci 
lépe sledovat řídicí systém zákazníka. Servis-

ní technici tak dokážou aktivněji reagovat na 
potřeby zákazníků a optimalizovat proces po-
skytování podpory.

Funkce My Control System

Všem zákazníkům využívajícím řídicí sys-
témy ABB jsou dostupné tyto funkce:
– úvodní stránka,
– stránka s podrobnostmi o systému,
– bezpečnostní protokoly a výstrahy pro jed-

notlivé produkty,
– přehled o školeních,
– kontaktní údaje lokálního servisu ABB,
– kontaktní údaje správce zákazníkova sys-

tému,
– přehled softwaru a licencí,
– jazyková lokalizace.

Pouze zákazníkům s licencí programu Au-
tomation Sentinel jsou dostupné tyto doplň-
kové funkce:
– dokumentace k produktům zákazníka (uži-

vatelské manuály, hlášení o validaci bez-
pečnostních aktualizací společnosti Micro-
soft, protokoly o certifikaci hardwaru Sys-
tem 800xA),

– přehled o softwaru (stažený software, pří-
stup k záplatám, servisním balíčkům, no-
vým verzím softwaru),

– protokol Benchmark: kontrola výkonnosti 
a zdravotního stavu řídicího systému a va-
lidace softwaru,

– protokol Fingerprint: pokročilá diagnostika 
výkonnosti řídicího systému, která umož-
ňuje rychle vyrovnat výkyvy ve výkonu,

– semináře Web Coach a Web Tech Talks.

Rozsah aplikace My Control System

Vývoj aplikace My Control System začal 
v červnu 2011. Práce na programu postupo-
valy rychle a nyní je k dispozici všem uživa-
telům řídicích systémů ABB. Software se do-
čkal nadšených reakcí: aplikace My Control 
System byla v roce 2012 s úspěchem před-
stavena také na Hannover Messe a na výsta-
vě Automation and Power World v Housto-
nu v Texasu.

Díky My Control System mají zákaz-
níci i společnost ABB přehled o zakoupe-
ných (nebo nezakoupených) softwarových 
licencích a servisních produktech pro řídicí 
systémy a informace o jejich platnosti, a to 
i pro rozsáhlé instalace. My Control System 
je navíc výborný zdroj technických informa-
cí, osvědčených postupů a odborných zna-
lostí. My Control System sbližuje zákazní-
ka s ABB a ABB se zákazníkem, což vede 
k dlouhodobé a vzájemně výhodné obchod-
ní spolupráci.

Další informace o produktech a službách 
viz www.abb.cz/controlsystems.

(ABB s. r. o.)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y    Simatic S7-1200  
k dostání od společnosti  
RS Components

Společnost RS Components, obchodní spo-
lečnost zastřešovaná společností Electrocom-
ponents plc, oznámila, že od října 2014 zasta-
vila dodávky programovatelného logického au-
tomatu (PLC) Simatic S7-200 od společnosti 
Siemens a nahradila je dodávkami nové gene-
race řídicí jednotky Simatic S7-1200.

Kompaktní PLC Simatic S7-1200 má na 
výběr pět typů CPU s různými výkonnost-
ními specifikacemi a modulární uspořádá-
ní. Velikost systému lze přizpůsobit instalací 
přídavných desek přímo na CPU, díky čemuž 
je možné přidat několik digitálních a analo-
gových kanálů a snížit požadavky na mís-
to v rozváděči. Vstupy a výstupy CPU jsou 
vhodné také pro úlohy řízení pohybu.

Programovatelné automaty Simatic S7-1200 
se programují softwarem Step 7 Basic Engi-
neering v prostředí TIA Portal. Znamená to, 
že uživatelé mají přístup ke standardizovanému 
inženýrskému nástroji pro programování PLC, 
zařízení HMI a konfiguraci komunikačních sítí 
pomocí jednoho sdíleného editoru. Celá navi-
gace, všechny symboly a nabídky jsou ve všech 
ohledech standardizovány, což usnadňuje za-
školení a použití softwaru.

Řídicí jednotka S7-1200 je vybavena roz-
hraním Profinet s dvouportovým přepínačem 
(switch) (u výkonnějších konfigurací). To je 
obzvláště užitečné, když řídicí jednotka pra-
cuje v síťově propojeném systému nebo když 
je nutné připojit několik zařízení HMI. Pro 
komunikaci v síti Profibus jsou k dostání sa-
mostatné rozšiřující moduly.

Modul GPRS podporuje vzdálený přístup 
z téměř jakéhokoliv místa na světě. To je uži-
tečné během servisu zařízení, kdy je možné 
některé závady opravit na dálku nebo předem 
získat informace z vysílané diagnostiky a ob-
jednat hardwarové součástky před výjezdem 
servisního pracovníka.

Programovatelné logické automaty Sie-
mens Simatic S7-1200 jsou celosvětově do-
stupné k nákupu přímo ze skladu společnos-
ti RS (viz inzerát na str. 5).

(RS Components)

  Uživatelská konference 
Wonderware 2014

V Hradci Králové v konferenčním cent-
ru Aldis se 22. a 23. října konala již dvacátá 
uživatelská konference Wonderware ČR/SR. 
Hlavními tématy byly letos Wonderware Sys-
tem Platform 2014 R2 s rozšířenou knihov-
nou objektů pro situační povědomí, vylepše-

nou správou alarmů, podporou pro OPC UA 
a možností postupně aktualizovat pár redun-
dantních AOS bez přerušení provozu; Won-
derware InTouch 2014 R2 s grafickými prv-
ky Archestra přístupnými přímo z editoru 
WindowMaker (bez IDE), novými grafický-
mi prvky a konverzí oken InTouch do grafiky 
Archestra; Wonderware Historian 2014 R2 
s přepracovaným systémem ukládání alarmů 
a událostí a dynamickými statistikami v gra-
fice Archestra; Wonderware Recipe Manager 
Plus, zcela nová samostatná webová aplikace 
nebo doplněk pro WW System Platform pro 
nastavení a správu receptur, jejich nahrávání 
do koncových zařízení, dodržování správné 
výrobní praxe a dokladování výrobních po-
stupů a Wonderware InTouch Machine Edi-
tion, vizualizační software pro menší projek-
ty (100 až 1 000 proměnných), vhodný pro 
výrobce strojů a zařízení.

Pořadatelská firma Pantek (CS), která 
v ČR a SR zastupuje firmu Wonderware, 
také ocenila integrátory systémů: za nej-
větší objem prodaných licencí to byly firmy 
Real Controls v ČR a Procesná automatizá-
cia Košice v SR. Zvláštní ceny za pokroči-
lé instalace obdržely firmy Eldat (na kon-
ferenci představila případovou studii systé-
mu řízení a kontroly tepelného zpracování 
železničního dvojkolí ve firmě Bonatrans), 
Siemens, Termoreg a ZAT. (Bk) 


