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řídicí technika

padě potřeby rychle rozšířit výrobu. Uvedení 
nové řídicí jednotky Preventa XPS MCM na 
český i slovenský trh podporuje tým zkuše-
ných a praxe znalých odborníků v čele s pro-
duktovým manažerem Antonínem Zajíčkem 
a specialistou technické podpory Rudolfem 
Princem (obr. 5).

Bezpečnostní řídicí jednotky Preventa 
jsou součástí konceptu efektivního řízení 
strojů MachineStruxure. Moduly řady The 
Next Generation of MachineStruxure (na 
český a slovenský trh její první zástupci 
vstoupili minulý rok) přinášejí řešení i těch 
nejnáročnějších požadavků výrobců strojů 
(OEM). Dokážou citelně zvýšit výkon kaž-
dého stroje. Navíc zjednodušují veškeré ope-
race během celého jeho životního cyklu, od 
vývoje až po údržbu – s patřičným důrazem 
na bezpečnost strojního zařízení a ochranu 
zdraví operátorů.

Antonín Zajíček,
Schneider Electric

Obr. 4. Software SoSafe poskytuje možnost pracovat v textovém i grafickém pohledu 

Obr. 5. Produktový manažer Antonín Zajíček 
a specialista technické podpory Rudolf Princ

tacích (anglicky, francouzsky, italsky, němec-
ky, španělsky, čínsky a japonsky).

V prvním kroku se vybírají potřebné roz-
šiřující bezpečnostní moduly a moduly pro 
standardní komunikaci, které je třeba připo-
jit ke zvolenému CPU (zobrazí se v pravém 
dolním rohu úvodního okna). Následuje kon-
figurace bezpečnostních funkcí pomocí pře-
dem definovaných funkčních bloků a přiřazo-
vání vstupů a výstupů. Uživatel si může vel-
mi jednoduše, funkcí drag and drop, vybrat 
např. funkci muting, časovač nebo počítadlo. 

Výsledek práce lze zkontrolovat v grafickém 
nebo textovém pohledu (obr. 4) a následně 
přistoupit k on-line ověření navržené konfi-
gurace jako celku.

„The Next Generation of 
MachineStruxure“

Nová bezpečnostní modulární řídicí jed-
notka Preventa XPS MCM je vhodným řeše-
ním zejména pro montážní linky. Dohlíží na 
bezpečnost strojů a zařízení a dovoluje v pří-
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Moderní automatizace stále častěji vyu-
žívá otevřené komunikační sítě a standardní 
komponenty ze světa informační techniky. 
Obvyklý je také přístup do internetu. Au-
tomatizační systémy jsou proto vystaveny 
zvýšenému riziku a hrozbám ať už cílených 
útoků, nebo selhání, podobně jako běžné in-
formační systémy. Stává se proto pravidlem, 
že v moderních automatizačních systémech 
jsou pro omezení uvedených rizik uplatňo-
vána podobná opatření jako v oblasti zabez-
pečení informací v kancelářských informač-

ních a komunikačních systémech. To zvyšu-
je složitost automatizačních systémů, jejichž 
správa se stává stále obtížnějším úkolem. 
S cílem zvrátit tento trend přišlo sdružení 
NAMUR s doporučením NE 153 Automation 
Security 2020 – návrh, implementace a pro-
voz průmyslových automatizačních systémů, 
které určuje a srovnává množství základních 
požadavků, jež musí současné a budoucí ří-
dicí systémy s ohledem na zabezpečení in-
formací splňovat.

Stručně vyjádřeno, doporučení volá po 
tom, aby nástroje pro zabezpečení informací 
byly integrální součástí všech budoucích au-
tomatizačních technických zařízení i systémů. 
Tak se může podařit snížit složitost automa-
tizačních systémů a usnadnit jejich správu.

Doporučení také popisuje základní po-
žadavky na nové oblasti výzkumu a vývo-
je. Očekává se, že nové koncepce, metody 
a postupy zabezpečení budou již od počátku 
navrhovány a testovány s ohledem na jejich 
uplatnění v průmyslové automatizaci a stanou 
se nedílnou součástí automatizační techni-
ky. Některá z popisovaných opatření jsou již 
v současné době v průmyslové praxi využí-
vána; jiná odrážejí očekávání vývoje a sou-
částí automatizačních systémů se v budouc-
nu teprve stanou.

Stručně shrnuto: cílem doporučení 
NAMUR NE 153 je výrazně zvýšit zabez-
pečení informací v průmyslových automa-
tizačních systémech.
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