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zvlášť a o jejich integraci se musel postarat sám. Atraktivní je ale 
také to, že Kontron tyto sestavy z kategorie Applications Ready Plat-
form ve spolupráci s partnery – dodavateli jednotlivých komponent 
– dále rozvíjí. Zákazník s dodávkou platformy dostane automaticky 
také přístup ke všem aktualizacím, opravným balíčkům a budoucím 
inovacím. Náklady na vývoj a implementaci nových specifických al-
goritmů do FPGA přitom mohou dosáhnout stovek tisíc eur. K úspo-
rám však dochází i při pouhé integraci standardního softwaru – i zde 
totiž lze počítat s náklady na integraci v tisících eur. Aplikačně spe-
cifické a k okamžitému použití připravené platformy tedy výrobcům 
OEM v každém případě významně sníží náklady a zefektivní jejich 
vývojové a konstrukční práce. 

Od společnosti Kontron dostanou zákazníci navíc i plnou obchodní 
a technickou podporu. Kontron na sebe bere veškerou starost o správu 
licencí a aktualizací. V rámci podpory Kontron nese také veškeré admi-
nistrativní náklady spojené s validací dodané sestavy. Rozhodnutí pro 
sestavu Application Ready Platform ušetří výrobci OEM náklady na vý-
voj hardwaru i integraci softwaru a umožní mu koncentrovat se na vý-
voj vlastních zařízení. 

Norbert Hauser, Kontron AG
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You can relax. Kontron’s product quality,
global production facilities and unmatched
support help accelerate you project's
time-to-market. 

» Broadest Embedded Computing 
 Technology product portfolio

» Rugged Commercial-Off-The-Shelf (COTS)

» Customization and ODM Services

» Outstanding Support – high level Engineering
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If it’s embedded, it’s Kontron.
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krátké zprávy 

  Fieldbus Foundation představila koncept 
Foundation™ for Remote Operations 
Management

Organizace Fieldbus Foundation představila na setkání se zá-
stupci odborného tisku z oboru měřicí a řídicí techniky ve Field-
bus Centru na Lee College v Baytownu ve státě Texas, USA, dne 1. 
prosince 2011 svůj nový koncept Foundation™ for Remote Opera
tions Management (ROM). Správa vzdálených zařízení a provozů 
je v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v oboru 
řízení spojitých technologických procesů. Koncept vznikl za úče-
lem vytvořit jednotnou digitální infrastrukturu pro správu odleh-
lých zařízení při provozování úložišť a překladišť kapalných pro-
duktů, produktovodů, plovoucích těžních plošin a také nyní obvyk-
lých předem sestavených technologických jednotek dodávaných 
jako finální výrobky třetími stranami (OEM).

Koncept Foundation for ROM využívá k zajištění intero-
perability zařízení automatizační infrastrukturu podporova-
nou neziskovou organizací Fieldbus Foundation, tj. provoz-
ní sběrnici H1 (31,25 kb/s) s funkčními bloky distribuovaný-
mi v provozních přístrojích a výkonnou páteřní komunikační 
sběrnici HSE (100 Mb/s), průmyslové bezdrátové komunikač-
ní protokoly WirelessHART a ISA 100.11a a techniku EDDL. 
Larry O’Brien, vedoucí marketingu ve Fieldbus Foundation, 
říká: „Koncept Foundation for ROM slibuje převratnou změnu 
v přístupu ke správě odlehlých provozů. Především tím, že bez 
újmy na možnostech diagnostiky provozních přístrojů umož-
ňuje integrovat do jednoho standardního prostředí bezdrátové 
protokoly Wireless HART a ISA 100.11a společně s ‚kabelo-
vými‘ sběrnicemi HART a H1. V jednotném prostředí zahr-
nujícím správu diagnostických údajů, výstrah a kvality dat, 
funkce řízení přímo v provozu (CIF) a objektově orientova-
nou blokovou strukturu mohou provozovatelé snadno zavést 
dosud nerealizovatelné metody skutečně prediktivní údržby 
svých vzdálených zařízení.“

Na vývoji specifikací pro Foundation for ROM se podílelo 44 
předních výrobců a organizací z oboru řídicí techniky. Další infor-
mace lze nalézt na www.fieldbus.org.
[Tisková informace Fieldbus Foundation, prosinec 2011] (sk)


