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munikaci složitě programovat. Samotné ko-
munikační procesory jsou navíc napájeny ze 
společné vnitřní sběrnice, není proto třeba 
ani dodatečné připojování napájecích kabelů.

V nabídce Telecontrol Professional jsou 
zařízení, jejichž přenosové protokoly mají 
implementována opatření zajišťující, že data 
dorazí k adresátovi nepozměněná a komplet-
ní. Oba komunikační procesory pro dálkové 
ovládání, CP1243-1 IEC i CP1243-1 DNP3, 
určené pro Simatic S7-1200, umožní uchová-
vat až 64 000 naměřených hodnot pro případ 
výpadku komunikace. Výpadek komunikač-
ní cesty tak může být kompletně 
pokryt interním bufferem. Pro 
následné zpracování a archivo-
vání jsou data označena přísluš-
nou časovou značkou z doby je-
jich vzniku a po obnovení komu-
nikace jsou ve správném pořadí 
řádně odeslána.

Zcela nově i je i pro Simatic 
S7-1200 k dispozici komuni-
kační procesor CP1243-1 IRC 
s protokolem společnosti Sie-
mens Sinaut ST7, který navíc 
umožňuje např. realizovat redun-
danci přenosové cesty.

Simatic S7-1200 lze snad-
no připojit k systémům SCA-
DA a DCS, jako jsou WinCC 
a PCS 7 (s příslušným doplň-
kem telecontrol), pomocí protokolů defino-
vaných v mezinárodních standardech, jako 
jsou DNP3 Specification 2 (2007/2009) nebo 
IEC 60870-5-104, nebo pomocí protokolu 
Sinaut ST7.

Pro jednodušší systémy je vhodným řeše-
ním systém Telecontrol Server Basic (obr. 1). 
Zde jsou data do vizualizace předávána pomo-
cí rozhraní OPC. Systém je nově doplněn ko-
munikačními procesory s přímo integrovaným 
rozhraním mobilních operátorů CP1242-7 
(GPRS) nebo CP1243-7 (LTE). Tam, kde je 
vhodné využít existující ethernetovou síť, na-

jde uplatnění ethernetový komunikační mo-
dul CP1243-1, který je také součástí nabídky 
Telecontrol Server Basic.

Řešení i v oblastech bez možnosti 
napájení

Stanice RTU je často nutné instalovat 
v oblastech bez možnosti připojení k běž-
né napájecí síti. K tomu společnost Siemens 
nově nabízí stanici RTU3030C (obr. 2), která 
může být napájena ze zdroje 12 až 24 V DC, 
až dvěma průmyslovými bateriovými modu-

ly nebo z akumulátoru dobíjeného solárním 
článkem. Různé možnosti napájení lze podle 
potřeby kombinovat. Jednotka RTU3030C má 
tři provozní režimy: spánek, aktualizace a ko-
munikace. Příkon v režimu spánku činí méně 
než 2 mW, což umožní provoz na baterie po 
dobu až několika let. Samotný modul má 
krytí IP20, ale díky doplňkovému rozváděči 
lze zajistit ochranu krytím až IP68 (obr. 3). 
Takto vybavenou stanici RTU je možné spo-
lehlivě provozovat i v oblastech ohrožených 
např. povodněmi. Provozní teplota je od  
–40 do +70 °C.

Měřené hodnoty lze přenášet prostřed-
nictvím zabezpečeného připojení OpenVPN 
nebo šifrovaných e-mailů s využitím inte-
grovaného komunikačního modulu UMTS. 
Pro jednotlivé datové body je možné nasta-
vit cyklickou nebo událostmi řízenou komu-
nikaci. Překročení nastavených limitů lze hlá-
sit prostřednictvím e-mailů nebo SMS přímo 
servisním technikům.

Pro konfiguraci nebo aktualizaci firmwa-
ru jednotka Simatic RTU3030C používá pouze 
běžný webový prohlížeč. Jednotky RTU3030C 
lze připojit k centrální řídicí jednotce, např. se 
softwarem WinCC nebo systémem PCS 7, pro-
střednictvím OPC serveru Telecontrol Server 
Basic. Alternativně, tam, kde je použit WinCC/ 
/PCS 7 s doplňkem Telecontrol, je možné přímé 
připojení prostřednictvím protokolů DNP3 nebo 
IEC 60870-5-104. Vzhledem k použití standard-
ních protokolů OPC UA, DNP3 a IEC 60870-
-5-104 lze jednotku RTU připojit k libovolné 
centrální řídicí jednotce určené pro vizualiza-
ci a sběr dat, která tyto protokoly podporuje.

Garance dostupnosti

Společnost Siemens nabízí produkty pro 
dálkové ovládání již více než dvacet let. Za tu 
dobu byla nabídka úspěšně rozvíjena a inovo-
vána. Siemens pamatuje i na dodávky náhrad-
ních dílů, které jsou dostupné v podstatě kde-
koliv na světě. Siemens tak zajišťuje velkou 
dostupnost techniky, díky níž mohou zákazní-
ci významně optimalizovat vlastní sklady ná-
hradních dílů. V této souvislosti je nutné zmí-
nit i garanci desetileté dostupnosti náhradních 
dílů po ukončení výroby příslušné produktové 
řady, která zaručuje dlouhodobou opravitel-
nost existujících systémů. Použitím kompo-
nent značky Siemens lze efektivně a dlouho-
době chránit investice do oblasti dálkového 
ovládání. Přehled nabídky je k dispozici na 
www.siemens.cz/telecontrol.

Ing. Vladimír Ševčík, Siemens, s. r. o.

Obr. 3. Stanice RTU3030C v doplňkovém rozváděči pro 
krytí IP68
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y   Soutěž IQRF Wireless 
Challenge II

Od 1. listopadu 2015 do 29. února 2016 je 
otevřena soutěž IQRF Wireless Challenge II, 
kterou organizuje IQRF Alliance pro pro-
gramátory, vývojáře, techniky a studenty 
z celého světa. Úkolem soutěžících je zpra-
covat projekt, v němž co nejlépe uplat-
ní bezdrátovou techniku IQRF společnosti 
Microrisc. Vývojová platforma IQRF je za-
ložena na modulech transceiverů, které lze 
snadno integrovat do elektronických pro-
duktů – jednoduše zasunutím do konektoru 
SIM nebo přímým zapájením na desku vý-
robku. Soutěž IQRF Wireless Challenge je 
otevřena každému, kdo je schopen vytvořit 
zajímavou bezdrátovou aplikaci. Na soutěž-
ních projektech mohou pracovat jednotlivci 

i celé týmy. Sadu vývojových nástrojů si mo-
hou všichni účastníci soutěže pořídit se sle-
vou 65 %. Soutěž bude probíhat ve dvou ka-
tegoriích: developer a student. Finálové klání 
nejlepších projektů se uskuteční v podobě in-
teraktivního veletrhu v dubnu 2016. Pořadate-
lem soutěže je IQRF Alliance, což je komu-
nita vývojářů, výrobců, integrátorů systémů 
a dalších odborníků využívajících bezdráto-
vou techniku IQRF. Soutěžící se utkají o ceny 
v hodnotě převyšující 100 000 korun. Mezi 
hlavní ceny patří finanční odměny a vývojo-
vé nástroje, ale také podpora v programech 
začínajícím firmám Jihomoravského inovač-
ního centra. Vybraní soutěžící získají pomoc 
při rozběhu své nové firmy nebo uvedení pro-
duktu na trh. Nadějným technikům nabídne 
firma Microrisc zaměstnání. Další informace 
jsou na www.iqrf.org/contest. (ev)

  Sedmá konference 
NAMUR v Číně

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 se bude 
v Šanghaji v Číně konat sedmá konference NA-
MUR, německého sdružení uživatelů a doda-
vatelů automatizační techniky pro procesní vý-
robu. Od roku 2009, kdy byla založena čínská 
pobočka sdružení NAMUR, tato akce stále ros-
te; loni se jí zúčastnilo téměř 170 odborníků.

Již od počátku jsou konference NAMUR 
místem, kde se čínští odborníci mohou se-
známit s trendy a novinkami a kde si mohou 
navzájem vyměňovat zkušenosti. Také letos 
zde výsledky své práce představí jednotlivé 
pracovní skupiny NAMUR. Program dopl-
ní odborné přednášky a výstavka produktů 
firmy WAGO na téma modulární a flexibil-
ní výroba. (Bk)


