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výzkum, vývoj, vzdělávání

Společnost Teco rozšiřuje nabídku vý-
ukových prostředků o reálný automati-
zační systém na bázi PLC Tecomat řady 
Foxtrot.

Společnost Teco, a. s., je tradiční vý-
robce programovatelných automatů (PLC) 
dodávaných pod názvem Te-
comat (www.tecomat.cz). Je-
jich použití je mnohostranné – 
od průmyslových oborů až po 
techniku „chytrých“ domů. Je 
nepochybné, že realizace au-
tomatizační úlohy s použitím 
PLC vyžaduje širokou kvali-
fikaci – nejenom v oboru pro-
gramovatelných automatů, je-
jich programování a projekto-
vání automatizačních systémů, 
ale nutné jsou i znalosti říze-
ných technologických zařízení 
a procesů a také určitý rozhled 
v oboru automatizace. Spo-
lečnost Teco se za účelem co 
možná nejvíce zvýšit úroveň 
vzdělanosti v oboru PLC vedle 
vývoje a výroby produktů in-
tenzivně věnuje jak vzdělává-
ní praktiků, tak výuce studen-
tů ve spolupráci s odbornými 
školami všech stupňů (učiliš-
ti, středními a vyššími školami 
a technickými univerzitami). 
Na webových stránkách společnosti jsou 
pravidelně avizovány kurzy a semináře pro 
profesionály i pro učitele a aktivní studenty.

PLC Tecomat ve výuce: přes simulaci 
k reálnému zařízení

V laboratořích škol se lze často setkat 
s programovatelnými automaty Tecomat, ob-
vykle řady Foxtrot. Jsou malé, stavebnicové 
a dodávané za výhodnou cenu. Programu-
jí se ve vývojovém prostředí Mosaic podle 
mezinárodní normy IEC EN 61131-3. Tento 
standard se stal „esperantem programátorů 
PLC“. Software Mosaic „mluví česky“, tak-
že není třeba překonávat jazykovou bariéru. 
Je volně k dispozici na webu a pro malé se-
stavy jej lze provozovat bezplatně. Vytvoře-
né programy je možné díky vestavěnému si-
mulátoru spouštět a do detailů ladit ve „vir-
tuálním PLC“ na běžném PC. Jde o způsob 
umožňující řešit nejen domácí úkoly, přípra-
vy strudentů na laboratorní cvičení apod., ale 
i složité projekty.

Simulovaný programovatelný automat 
má mnoho předností, ale kontakt s reál-
ným systémem je přesto nenahraditelný. 

Tecomat Foxtrot a výuka automatizace

K usnadnění výuky ve školách (ale i pro 
školení profesionálů) společnost Teco vy-
vinula tzv. výukový kufřík (dále jen kufr – 
obr. 1). Při sestavování jeho obsahu byl kla-
den důraz na názornost a reálnost vybavení 
a na pestrou nabídku možných úloh, které 
lze realizovat – od jednoduchých cvičných 

úloh až po složitější a atraktivní výukové 
projekty. Veškerý obsah kufru je namonto-
ván na pevné základové desce, kterou lze 
v případě potřeby vyjmout a ušetřit tak mís-
to na pracovním stole.

Výukový kufr Tecomat Foxtrot

Jádro kufru představujíí moduly běžně 
instalovatelné do rozváděče na přístrojovou 
lištu DIN – především základní řídicí modul 
Foxtrot CP-1000 (master) s ovladači dvou 
sběrnic CIB (Common Installation Bus®) 
a řídicí modul rádiové sítě RFox. Kombi-
novaný přídavný modul C-HM-0308M ob-
sahuje tři univerzální vstupy pro analogové 
nebo binární signály, šest reléových výstupů 
(pro zátěže do 5 A) a dva analogové výstupy. 
Modul C-DM-0006M-ULED je určen pro 
stmívání až šesti kanálů pásků světelných 
diod (LED) ve třech sekcích, umístěných 
v horní části kufru. Řadu modulů na liště 
DIN zakončují dva napájecí zdroje a jistič 
– ten jistí, ale může být použit i jako hlav-
ní vypínač kufru.

Zbývající prostor v kufru je obsazen pří-
stroji používanými v „chytré instalaci“ domů – 

jejich funkci není třeba složitě vysvětlovat, 
použití je jednoduché a názorné.

Prostřední řada je ukázkou modulů v interié-
rovém provedení, připojených na sběrnci CIB 
– dvojice „dvouklapkových vypínačů“ s krát-
kocestnými (mžikovými) tlačítky, dvoubarev-
nými signalizačními LED a vestavěnými čidly 

teploty. „Digitální termostat“ ob-
sahuje kombinované čidlo teploty, 
vlhkosti a velký maticový displej. 
Zbývající dvě pole v pětirámeč-
ku jsou volná a na zakázku je lze 
osadit dalšími moduly, např. hla-
sovým modulem s reproduktorem 
(pro hlasová hlášení, tóny zvuko-
vých výstražných signálů či bu-
díků) nebo rotačním prvkem pro 
plynulé ovládání stmívačů, barev 
nebo řízení hlasitosti. Další prvky 
jsou umístěny pod pětirámečkem. 
Radiátorový ventil je ovládán hla-
vicí připojenou ke sběrnici CIB. 
Vodoměr s pulzním výstupem je 
roztáčen proudem vzduchu od 
malého ventilátorku, v jehož ces-
tě je řízený ventil. Modul C-OR- 
-0202 B má dva reléové výstupy 
se zatížitelností do 16 A a dvěma 
univerzálními vstupy. Do jedno-
ho z nich je připojen termistor na 
kabelu, který lze přiložit na růz-
ná měřená místa, např. k soused-
ní halogenové žárovce, spínané 

jedním ze dvou relé modulu. Druhé relé ovlá-
dá zásuvku, k níž je možné připojit externí zá-
těž (např. varnou konvici). Tím se otevírá ši-
roký okruh úloh tepelné techniky a regulace.

Vybavení kufru završuje vestavěný mo-
dul WiFi. K centrálnímu modulu Foxtrot se 
tak lze snadno připojit nejen notebookem 
(se spuštěným vývojovým softwarem Mo-
saic), ale i mobilním telefonem. Tak je mož-
né procvičovat možnosti nástroje Web Maker 
při tvorbě webových stránek pro vizualizaci 
a ovládání. Lze jít ještě dále a mobilní telefon 
proměnit v přístupový bod připojený k inter-
netu. Takto lze k internetu připojit celý kufr 
a procvičit ovládání systému Foxtrot odkud-
koliv z mobilního zařízení.

Nabídka sdílené aktivní účasti

Podrobnější popis výukového kufříku lze 
nalézt na stránkách www.tecomat.cz, kde bu-
dou postupně zveřejňovány osvědčené úlo-
hy a zkušenosti z výuky se systémy Tecomat 
Foxtrot. Uvítáme a popř. zveřejníme příspěv-
ky čtenářů.

Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.

Obr. 1. Výukový kufřík s instalovaným PLC Tecomat Foxtrot a ovládacími 
i ovládanými zařízeními obvyklými v „chytrých“ domovních instalacích: 
obsah kufru lze vyjmout a položit na pracovní desku, počítač nebo mobilní 
telefon lze připojit přes WiFi. K počítači nebo do sítě LAN se kufr připojí 
standardním kabelem s konektory RJ45


