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1 Úvod
Již řadu let se zvyšuje podíl automatizace jak v soukromé a rodinné bytové výstavbě, tak i v
účelových budovách. Důvody pro tuto skutečnost lze hledat nejen v rostoucích nárocích
uživatelů na komfort, ale také ve významu automatizace budov v úspoře energií a řízení její
spotřeby. V bytové výstavbě k tomu ještě přispívá fakt zajištění bezpečnosti, naproti tomu v
účelových budovách je vyžadována flexibilita tak, aby v budoucnu bylo možné změnit účel a
využití budovy.

1.1 Automatizace budov v soukromé bytové výstavbě
Budeme-li hovořit o tendencích v soukromé bytové výstavbě, nelze si nevšimnout, že vysoký
počet automatizovaných funkcí je téměř nepozorovaně určitým standardem.
Za samozřejmost je obecně považována regulace spotřeby energie, přičemž regulační funkce
jsou integrovány do systému vytápění. Instalace nového vytápěcího systému je téměř vždy
vybavena optimalizací regulace teplot v jednotlivých místnostech. Do této regulace teploty jsou
běžně integrovány časové programy, případně vazba na nízký tarif elektrické energie (HDO).
Tyto funkce jsou samozřejmostí a v tomto případě stojí v popředí aspekt energetické
úspornosti.
Dalším příkladem automatizace funkcí v soukromé rodinné výstavbě může být řízení osvětlení.
V celé řadě případů se vnější osvětlení obytných domů automaticky spíná signálem u vstupu
instalovaného detektoru pohybu. Tepelné záření, které vstupující osoba vydává, se zachycuje
tímto detektorem pohybu a v kombinaci se signálem ze snímače intenzity venkovního
osvětlení sepne pouze v případě, je-li dostatečné šero. Přestože se jedná o poměrně
jednoduchou automatizační funkci, její řešení reprezentuje spojení řízení události s logickou
operací. V tomto případě stojí na prvním místě aspekt komfortu.
Složitější situace nastane, má-li se osvětlení celého obytného domu např. zapínat a vypínat
z jednoho místa. Pomocí klasické elektroinstalace lze tento požadavek řešit pouze se značně
rozsáhlými kabelovými rozvody. Nové možnosti se však objeví při použití sběrnicových
systémů a s nimi související komunikace mezi všemi prvky, které osvětlení ovládají. Například
centrálním tlačítkem umístěným v ložnici lze spustit alarm v případě nočního narušení
objektu. Zde se v první řadě jedná o zajištění bezpečnosti.
Souhrnně lze uvést, že automatizované funkce v soukromé bytové výstavbě získávají velký
význam převážně v oblastech:
hospodárnosti a úspory energií,
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komfortu,
bezpečnosti.

1.2 Automatizace budov v účelových stavbách
Pod pojmem „účelové stavby“ rozumíme budovy, které splňují určité funkční zaměření. Patří
sem například kancelářské budovy, nákupní střediska, nemocnice, nádražní budovy, letištní
terminály a podzemní garáže.
Jelikož se jedná o podnikatelsky provozované objekty, často se vybavují náročnými řídicími
systémy. Ty poté zajišťují provoz jednotlivých přístrojů a jsou v mnoha případech vzájemně
propojeny a spojeny s velínem, tzn. dispečerským řídicím stanovištěm. Komunikace je pak
zajištěna systémem datových sběrnic a sítí. Vedle optimalizace spotřeby energií se projeví
úspory i ve snížení počtu pracovníků obsluhy.
Jiným požadavkem je příjemné pracovní prostředí zaměstnanců, například v létě, aby nebyli
vystaveni vysokým teplotám. To vede k tomu, že kancelářské místnosti v nových účelových
budovách se vybavují chladicím zařízením. Ovládání těchto systémů v kancelářích se rovněž
často mění. Žaluzie či osvětlovací tělesa jsou dnes ovládány z pracovního místa osobním
počítačem. Obojí přispívá ke komfortu a příjemnému pracovnímu prostředí.
Další požadavek na systémy v účelových budovách vyplývá z chování uživatelů. Požadavky na
rozdělení prostoru se mohou měnit v závislosti na restrukturalizaci firmy. Místo velkých
konferenčních místností může vzniknout potřeba menších kanceláří. Konstrukční koncepce
stavby a její provozně - technické vybavení musí takové změny umožnit. Například rozmístění
světelných vypínačů a jejich přiřazení odpovídajícím světelným okruhům už nevyžaduje
elektrické propojení kabely, ale přizpůsobení se provede přeprogramováním inteligentních
prvků. Zde je v popředí aspekt flexibility provozního zázemí.
V souhrnu lze tedy uvést, že automatizace budov nabývá v účelové výstavbě na významu
převážně v oblastech:
zajištění hospodárnosti provozu a úspor energií,
komunikace prostřednictvím sběrnicových systémů a sítí,
komfortu,
flexibility.
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1.3 Vizualizace procesů v automatizaci budov
Do popředí zájmu vystupuje čím dál tím více uživatelský komfort a snadná obsluha. V této
souvislosti lze uvést následující požadavky:
snadné a jednoduché ovládání, obsluha a přehled o všech funkcích, dostupnost z více míst,
možnost specifických úprav samotnými uživateli, například prodloužení doby zapnutí
schodišťového osvětlení,
návaznost na systémovou techniku v budovách, Internet atd.

Vizualizační projekty, orientované na ergonomickou obsluhu nabízí uživatelům požadovanou
funkcionalitu, spojenou s větším komfortem a širší využitelností. Typickými představiteli
mohou být vestavěné dotykové panely, případně počítače s dotykovými LCD monitory.

Tato dotyková zařízení poskytují mnoho možností jak automatizaci v budově centrálně ovládat:
všechna svítidla lze spínat a stmívat, kdy stav svítidla je znázorněn graficky,
jedním pohledem lze získat přehled o stavu osvětlení v přízemí,
v dalším okně sledovat a ovládat osvětlení v celém domě,
monitorovat a ovládat systém vytápění, systém chlazení, systém vzduchotechniky atd.,
mimo to vizualizační projekty mohou zajišťovat funkcionalitu záznamu alarmů a událostí,
archivaci naměřených hodnot a grafickou prezentaci - vizualizaci stavu provozně technických zařízení v objektu.

1.4 Souhrn
Výše jsme se snažili naznačit současné tendence a význam automatizace budov z hlediska
funkcí a oblastí využití včetně využití vizualizačních projektů (systémů) v oblasti automatizace
budov.
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Souhrn

Tato dokumentace poskytuje úvod do práce se SCADA/HMI systémem Reliance a jeho využití
pro vizualizaci aplikací systémové elektroinstalace budov Tecomat Foxtrot® - dále jen CFox.
Předpokladem pro práci v prostředí systému Reliance je znalost tohoto prostředí.
Doporučujeme účast na školeních pořádaných firmou GEOVAP. Dalším přepokladem je
znalost vývojového prostředí FoxTool (aplikace s centrální jednotkou CP-1000/ CU2-01M),
které je určeno pro snadné a rychlé nasazení aplikací systému CFox. V případě použití
centrálních jednotek řady CP-10xx Foxtrot je nutná znalost vývojového prostředí MOSAIC.
V obou případech doporučujeme účast na školeních, které jsou pořádány firmou Teco,
případně GEOVAP.
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2 SCADA/HMI systém Reliance
2.1 Co to je Reliance
Reliance je moderní SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových
technologií a pro monitorování a ovládání technologií v inteligentních budovách (TZB technické zařízení budov). Reliance je vyvíjena na základě dlouholetých zkušeností s
budováním rozsáhlých aplikací a k jejímu zdokonalování přispívají i neustálé podněty ze
strany zákazníků. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém,
optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace.
To, co si na systému Reliance vysoce cení systémoví integrátoři, je jeho přehlednost,
intuitivnost a příjemná práce s ním. Těší nás i názor systémových integrátorů, kteří přešli k
systému Reliance z jiných SCADA systémů a tvrdí, že vývoj stejné aplikace v systému Reliance
probíhá 2x až 3x rychleji, než ve SCADA systémech, se kterými dříve pracovali. Rychlost vývoje,
uživatelská přívětivost, spolehlivost a stabilita systému patří a vždy patřily mezi hlavní priority.
K vizualizaci lze díky použitým technologiím snadno přistupovat jak z vnitřní sítě, tak z
Internetu či mobilních zařízení (např. PDA). Vše lze zabezpečit přístupovými právy. Oprávnění
uživatelé pak mohou pomocí systému Reliance nastavovat parametry procesu a přímo ovládat
vybraná zařízení.
Již tisíce instalací systému Reliance jsou denně používány na 5 kontinentech celého světa
pro vizualizaci a řízení technologických procesů v nejrůznějších oblastech, jako jsou:
inteligentní budovy (automatizace budov),
plynárenství,
chemické výroby,
vytápění a klimatizace komplexů budov,
dispečinky pro řízení vytápění celých měst,
uhelné a vodní elektrárny,
čističky odpadních vod,
úpravny pitné vody,
sklárny,
mlýny,
sladovny a pivovary,
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masokombináty a potravinářské výroby,
dopravní zabezpečovací systémy,
vizualizace nejrůznějších výrobních linek
a mnoho dalších oblastí...
Příklady použití Reliance v jednotlivých oblastech najdete v sekci Reference.

2.2 Základní funkce programu
Mezi základní funkce systému Reliance patří:
vývoj vizualizačního projektu,
export vizualizačního projektu pro vzdálené uživatele,
načtení a běh vizualizačního projektu,
získávání (vyčítání) dat ze stanic prostřednictvím komunikačních driverů,
grafické zobrazení (vizualizace) technologických dat,
předávání dat (včetně alarmů/událostí) mezi runtime moduly prostřednictvím TCP/ IP
protokolu,
archivace dat prostřednictvím různých databázových strojů (Paradox, DBase, SQL),
vyhodnocování a zpracování alarmů/událostí,
provádění skriptů,
odesílání e-mailových zpráv,
odesílání a příjem SMS zpráv,
zpracování receptur,
zobrazení alarmů/událostí (aktuálních i historických),
vytváření tiskových výstupů (tabulky, grafy, uživatelské sestavy, tiskové sestavy alarmů/
událostí),
správa, přihlašování a odhlašování uživatelů,
ovládání technologie uživatelem (pouze Reliance Control a Reliance Control Server),
omezení ovládání částí technologie podle přístupových práv uživatele,
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přepínání jazyka programu a projektu za běhu vizualizačního projektu,
podpora multimédií,
přístup k vizualizaci prostřednictvím sítí Internet/ Intranet (Web Client),
Postmort, neboli zpětné zobrazení chodu vizualizovaného systému a povelů dispečerů,
podpora ActiveX prvků,
podpora vícemonitorových systémů,
přihlášení a ověřování uživatelů pomocí snímače otisku prstů,
podpora mobilních zařízení (Mobile Client).
Více informací o SCADA/HMI systému Reliance najdete v sekci Produkty.
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3 Automatizace budov - CFox
3.1 Co to je CFox
Systémová elektroinstalace budov CFox s využitím dvouvodičové instalační sběrnice je
systém, který se v systémové technice budov používá pro síťové spojení zařízení (senzorů,
aktorů, regulačních a řídicích zařízení, měřicích zařízení - obr. číslo 1). Implementace CFox je
přizpůsobena elektrotechnické instalaci, čímž jsou zajištěny funkce a automatizované procesy
v objektu.

Obr. číslo 1 - Síťové informatické spojení zařízení

Data určená pro vzájemnou komunikaci se vkládají do datové zprávy a prostřednictvím
instalační sběrnice se přenášejí podle stanovených pravidel. Celá koncepce je postavena na
principu centralizované správy periferních jednotek připojených do systému jednoduchým
způsobem - dvěma vodiči s libovolnou topologií. Tento koncept je nazván CIB (Common
Installation Bus) a je plně integrován do centrálních modulů CP-1000 (CU2-01M) a CP-10xx
Foxtrot®.
Protokol instalační sběrnice je optimalizován tak, aby při plném obsazení sběrnice byla
garantována doba odezvy od vstupu přes centrální jednotku na výstup do 150 ms. Dobu kratší
než 300 ms totiž člověk nevmíná jako prodlení. Jedná se tedy o řešení vhodné i pro řízení
osvětlení. Rychlosti odezvy je dosaženo přenosovou rychlostí 19.2 kbit/ s. Instalační sběrnice
CIB není svojí koncepcí omezena pouze na budovy a elektroinstalaci, lze ji také použít
v oblasti MaR, kde dostačuje odezva do 150 ms.
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Systém CFox se používá pro realizaci ovládání a řízení osvětlení, nastavení žaluzií, regulaci
vytápění, vzduchotechniky atd. Instaluje se především v nových obytných domech i účelových
stavbách, ale může se také instalovat dodatečně do starších domů při rekonstrukci a
modernizaci.

3.2 Použití CFox
Více pohodlí, více bezpečnosti a větší hospodárnost - to jsou hlavní faktory stále širšího
uplatnění elektroniky jak v bytové výstavbě, tak v účelových stavbách.
K realizaci automatizace a řízení funkcí budov, a to zejména pro:
zajištění funkcí vstupů a výstupů,
funkce zpracování dat,
řídicí funkce,
obslužné funkce,
je v moderních budovách k dispozici množství:
senzorů (například osvětlení, pohybových, tlačítkových),
aktorů (spínacích, stmívacích, pro řízení pohonů),
řídicích a regulačních přístrojů,
obslužných, měřicích a sledovacích zařízení (přístroje pro vizualizaci, například kontrolní
panely).
Aby tato zařízení mohla spolu s funkcemi budov správně pracovat, musí navzájem
komunikovat, tzn. vyměňovat si informace.

3.2.1 Klasická elektroinstalace pro byty a budovy
U klasické elektroinstalace v bytech a budovách projektuje a dodává technická zařízení
(osvětlení, klimatizace, větrání atd.) specializovaná odborná firma.
Používané senzory a aktory se připojují lokálně k zařízením pro řízení, regulaci a vizualizaci obr. číslo 2. Toto však vede k značným nárokům na projektování, pokládku kabelů a
způsobuje, že se po uvedení do provozu a při údržbě obtížně hledají chyby.
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Obr. číslo 2 - Klasická elektroinstalace

Spojení autonomních technických zařízení budov, například za účelem společné obsluhy, ve
většině případů není vůbec možné, jindy velice náročné. S růstem rozsahu funkcionalit a
požadavků na pohodlí se klasická technická zařízení budov stávají náročná, nepřehledná a
prodražují se. Východiskem je systémová technika budov.

3.2.2 Systémová technika budov s CFox
Systémové instalace s integrovanými TZB (technické zařízení budov) kladou menší nároky na
kabelové rozvody - obr. číslo 3.
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Obr. číslo 3 - Systémová instalace s integrovanými TZB

CFox byl vyvíjen jako systém, který měl pokrýt všechny důležité instalace, které lze pro TZB
použít. TZB se mohou projektovat a instalovat systémově, což ruší hranice mezi jednotlivými
profesemi, které je realizují.
Toto řešení zjednodušuje projektování a realizaci funkcí budovy a umožňuje její větší
funkcionalitu, flexibilitu a komfort, a to bez dodatečných nákladů.
Prostřednictvím programovacích (vývojových) prostředí se příslušnému zařízení definuje, co
má dělat. Díky této skutečnosti je instalace pružná a může se přizpůsobovat novým
požadavkům. Ať už se tento druh instalace využívá v rodinných domech, bytových domech
nebo v účelových budovách, všude umožňuje automatické řízení osvětlení, vytápění, větrání a
zabezpečovacích zařízení. Hlavní výhodou těchto aplikací je hospodárný provoz a lepší využití
nemovitostí.
V následujícím přehledu uvedeme několik příkladů, které poukazují na konkrétní přínosy
systémové instalace v budovách.
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V oblasti komfortu:
všechna svítidla v budově lze zapnout nebo vypnout stisknutím jednoho tlačítka,
stisknutím tlačítka lze aktivovat předdefinovanou světelnou scénu,
všechny žaluzie například jednoho podlaží lze vytáhnout nebo spustit stisknutím jednoho
tlačítka,
plnohodnotná a komfortní vizualizace.

V oblasti bezpečnosti:
v době po setmění jsou při vstupu na pozemek budovy automaticky osvětleny oblasti
vchodu či vjezdu,
u všech oken je možno centrálně ohlásit, zda-li jsou okna otevřena nebo zavřena,
při stisknutí poplachového tlačítka lze například rozsvítit osvětlení v celém domě,
v době nepřítomnosti se může provést simulace přítomnosti nastavením konkrétních
sekvencí.

V oblasti hospodárnosti:
pokud je otevřené okno, zavře se ventil topného tělesa,
žaluzie se nastavují v době slunečního svitu tak, aby to ovlivnilo teplotu v místnosti.
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4 Základní pilíře CFox
Na úvod této kapitoly je nutno zdůraznit, že předmětem této dokumentace není detailní
pojednání o systému CFox a jeho nástrojích. Toto je předmětem odborných školení systému
CFox, které jsou pořádány firmami Teco, případně GEOVAP. Níže uvádíme pouze základní
premisy (předpoklady) systému.

4.1 Instalační sběrnice CIB
Instalační sběrnice CIB se vyznačuje „volnou topologií“. To znamená, že lze použít libovolné
větvení, pouhé zapojení do kruhu není doporučeno. Práce systémového integrátora při
realizaci spočívá v instalaci vedení dvouvodičového kabelu s požadavkem dodržet polaritu
vodičů při propojování aktorů a senzorů. Tímto je omezen počet vodičů pro napájení, protože
instalační sběrnice kromě vlastního přenosu informací současně poskytuje napájecí napětí
připojeným senzorům a aktorům.

Instalační sběrnice CIB:
disponuje značným dosahem - až 550 m jedna linka (větev),
systém je modulární a konfigurovatelný,
komunikace, tj. přenos informací probíhá podle přesně stanovených pravidel (model
master/ slave),
přenášená informace se pohybuje jako kompaktní datová zpráva (max. velikost zprávy 256
baj tů/ zpráva),
na centrální jednotku CP-1000 (CU2-01M) lze připojit dvě linky (větve) instalační sběrnice
CIB a na centrální jednotku CP-10xx Foxtrot® jednu větev instalační sběrnice CIB, na každou
větev může být připojeno celkem 32 j ednotek,
Je-li potřeba připojit větší počet jednotek, resp. je-li požadováno více větví, lze systém
jednoduše rozšiřovat pomocí externích master modulů:
každý z těchto modulů umožňuje připojení dalších dvou větví instalační sběrnice CIB,
externí master modul je možné instalovat do maximální vzdálenosti 300 m od centrální
jednotky.
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Tato skutečnost přináší nejen možnost zvýšení počtu připojených aktorů a senzorů, ale
současně poskytuje možnost pokrývat i rozlehlé objekty (aplikace).

Komunikační systém pracuje s napájecím napětím ve dvou hladinách:
24 V DC,
27,2 V DC.
Vyšší napájecí napětí umožňuje připojení a trvalé dobíjení záložních akumulátorů
prostřednictvím oddělovacího modulu instalační sběrnice CIB. Tyto akumulátory při výpadku
sítě 230 V AC zajišťují chod centrální jednotky a jednotek připojených na větve CIB.
Adresace senzorů a aktorů na instalační sběrnici CIB je dána hardwarovou adresou.
Hardwarová adresa:
je jednotce pevně přiřazena při výrobě a je vyznačena na každé jednotce,
představuje jedinečnou fyzickou adresu jednotky, přičemž je to 4-ciferný kód (16-bitové
číslo) v hexadecimálním (šestnáctkovém) formátu,
lze ji „přečíst“ v centrální jednotce elektronicky (programátor může hardwarové adresy načíst
prostřednictvím vývojového prostředí a adresy může současně zanést do tabulky
instalačních prvků; při další práci na projektu se může programátor odkazovat pouze na
názvy jednotek podle projektu).
Komunikační systém instalační sběrnice:
kontroluje všechny větve instalační sběrnice CIB, tj. je informován o odpojení či výpadku
jakékoli jednotky,
tyto stavy lze přečíst prostřednictvím vývojového prostředí,
disponuje funkcí, jež umožňuje provádět aktualizaci firmware jednotek připojených na
větvích CIB (v programovacím prostředí tak stačí pouze stisknout odpovídající tlačítko,
přičemž tuto funkci lze provádět i vzdáleně).

4.2 Základní modul CP-1000
V současné době se od automatizačních projektů očekává centralizovaný dohled a vizualizace,
dále vzdálená správa či ovládání. Dohled a ovládání prostřednictvím SMS, podobně jako
využití Internetu, jsou dnes také běžnou praxí. Těmto požadavkům vyhovuje koncepce
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s výkonnou centrální jednotkou, která má přehled o událostech na větvích CIB a může
předávat data pro vizualizaci.
Základní modul CP-1000:
je parametrizovatelný prostřednictvím vývojového prostředí FoxTool,
maximální počet jednotek na všech větvích CIB činí 320 j ednotek,
na CP-1000 (CU2-01M) lze připojit dvě větve instalační sběrnice CIB,
na každou větev může být připojeno 32 j ednotek, celkem tedy 64 j ednotek,
systém lze rozšířit pomocí externích master modulů a systémové sběrnice TCL2 - každý
z těchto modulů umožňuje připojení dalších dvou větví instalační sběrnice CIB,
disponuje rozhraním Ethernet 100 Mb/s, které lze využít pro připojení k PC nebo k připojení
do sítě LAN,
rozhraní je určeno pro parametrizaci pomocí vývojového prostředí FoxTool,
prostřednictvím tohoto portu lze do systému nahlížet přes Internet s použitím standardního
webové prohlížeče, základní modul je vybaven integrovaným web serverem,
k dispozici je sériový kanál CH1 pro připojení GSM komunikátoru,
4x DI (univerzální digitální vstupy), 2x DI (digitální vstupy pro připojení signálu HDO a
monitor sítě 230V AC), 2x RO (reléové výstupy).

Obr. číslo 4 - Základní modul CP-1000
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4.3 Vývojové prostředí FoxTool
Vývojové prostředí FoxTool:
je určeno pro snadné a rychlé nasazení aplikace systému CFox, RFox,
ve spojení s centrální jednotkou CP-1000 (CU2-01M) je určeno začátečníkům v oboru
programování, tzn. osobám nezvyklým na terminologii a standardy z oblasti PLC
(Programmable Logic Controller),
nabízí dostupné parametrizovatelné funkce, které jsou nejběžnější a v řízení budov
nejčastěji opakovatelné (osvětlení, rolety, vytápění, klimatizace, celkový dohled nad
budovou, alarmová hlášení a základní komunikaci přes PC a mobilní telefon).
Základní funkce programu:
provozuje se na standardním PC s OS Windows XP/Vista/7,
dodáván s možností instalace ve vybrané jazykové verzi a s možností přepnout jazyk za
chodu,
funkce Správce projektů (soubor informací vztažených ke každé centrální jednotce),
lze instalovat včetně simulátoru centrální jednotky (SoftPLC),
pracuje ve dvou režimech (Manager a Designer),
Správce zařízení (konfigurace až 10 větví CIB),
Správce časových programů,
Správce časových událostí,
Správce SMS,
Správce akcí,
prostřednictvím CP-1000 (CU2-01M) a FoxTool jsou přístupná vnitřní data pro komunikaci
s nadřazenými systémy či vizualizaci - SCADA/HMI systém Reliance.
Vlastní konfigurace probíhá formou dialogu, kdy obsluha vybere:
co je inicializací vstupu,
jak a na jakém výstupu má systém reagovat,
případně nastavení parametru,
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lze přidat dodatečné akce či povely jako např. odeslání alarmu, SMS nebo nastavení
jednoho z 32 vnitřních příznaků (bity), 32 čítačů a 32 časovačů,
lze aplikovat logické funkce.

4.4 Základní moduly CP-10xx Foxtrot
Pro aplikace systému inteligentní elektroinstalace CFox lze také využít základní moduly
Tecomat Foxtrot® - programovatelné automaty. Tyto centrální jednotky reprezentují vysoce
výkonné PLC, které mají přehled o událostech na větvích CIB a mohou předávat data pro
vizualizaci.
Základní modul - centrální jednotka Tecomat Foxtrot® - je samostatný řídicí systém vybavený
napájecím zdrojem, komunikačními kanály, vstupy a výstupy. Pro jeho programování se
používají standardní prostředky - vývojové prostředí MOSAIC.
Všechny základní moduly systému Tecomat Foxtrot® se skládají z několika částí:
centrální jednotka s hlavním procesorem systému, dvěma sériovými kanály, rozhraním
Ethernet 100 Mb/s a systémovou sběrnicí TCL2 pro komunikaci s periferními moduly,
interní master modul MI2-01 zajišťující komunikaci na sběrnici CIB,
třetí část je periferní a tvoří ji vstupy a výstupy, liší se podle typu: CP-1004, CP-1005, CP1014 a CP-1015,
základní moduly CP-1014 a CP-1015 obsahují navíc displej a tlačítka,
maximální počet jednotek na všech větvích CIB je 288,
na základní modul systému Tecomat Foxtrot® lze připojit jednu větev instalační sběrnice
CIB, celkem tedy 32 j ednotek,
je-li požadováno více větví, lze systém rozšířit pomocí externích master modulů a systémové
sběrnice TCL2 - každý z těchto modulů umožňuje připojení dalších dvou větví instalační
sběrnice CIB,
je-li počet jednotek nedostačující, lze využít možnosti vytvoření sítě pomocí více PLC v síti
LAN Ethernet nebo na sběrnici RS485,
disponuje rozhraním Ethernet 100 Mb/s, které lze využít pro připojení k PC nebo k připojení
do sítě LAN,
rozhraní je určeno pro programování prostřednictvím vývojového prostředí MOSAIC,
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prostřednictvím rozhraní jsou přístupná data pro pohodlnou vizualizaci na PC, kterou
zajišťuje SCADA/HMI systém Reliance,
prostřednictvím tohoto rozhraní lze do systému nahlížet přes Internet s použitím
standardního webového prohlížeče, protože centrální jednotka je vybavena integrovaným
web serverem.

Obr. číslo 5 - Centrální jednotka CP-1004 s periferními I/O

Celý systém může být též rozšířen o spektrum periferních modulů s bezdrátovou komunikací RFox - s moduly I/O. Tecomat Foxtrot® se tímto stává ještě univerzálnějším:
lze kombinovat klasické PLC periferie,
prvky na sběrnici CIB,
a nyní bezdrátovou instalaci RFox.

4.5 Vývojové prostředí Mosaic
Základní charakteristiky:
vývojové prostředí pro tvorbu a ladění programů pro programovatelné systémy Tecomat®,
prostředí je vyvíjeno ve shodě s mezinárodně platnou normou IEC EN-611-31-3 (tato norma
definuje strukturu programů a programovací jazyky) pro PLC,
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vše v jednom balíku,
verze Lite pro odzkoušení,
plná verze chráněná HW klíčem - přenositelnost licence,
pravidelné aktualizace,
jazykové mutace (CZ, EN, DE a RU),
určeno pro Windows XP/Vista/7, 32 bit i 64 bit.
Programování:
podle normy IEC EN-611-31-3,
grafické jazyky - funkční bloky (FBD), releová logika (LD),
textové jazyky - strukturovaný text (ST), instrukce (IL),
možnost kombinovat různé jazyky,
standardní i uživatelské datové typy včetně struktur a polí,
on-line změna programu (programování za chodu),
k dispozici jsou standardní i uživatelské knihovny funkcí a funkčních bloků.
Softwarové nástroje v MOSAICu:
simulátor PLC - SimPLC (integrovaný),
simulátor operátorských panelů - PanelSim,
nástroj pro operátorské panely - PanelMaker,
nástroj pro grafické operátorské panely - GPMaker,
nástroj pro tvorbu webových stránek pro web server - WebMaker,
nástroj pro definici a sledování regulačních smyček - PIDMaker,
nástroj pro sledování průběhu proměnných - GraphMaker,
tvorba vlastních knihovních funkčních bloků.
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5 Reliance a data z centrálních jednotek Tecomat Foxtrot
5.1 Základní premisy (předpoklady)
5.1.1 Výměna dat
Komunikace mezi centrálními jednotkami CP-10xx Foxtrot® (dále PLC) a SCADA/HMI
systémem Reliance je zajištěna komunikačním protokolem EPSNET. Komunikační driver pro
PLC Tecomat® je součástí SCADA/HMI systému Reliance (nativní komunikační driver).
Pro detailní popis protokolu EPSNET doporučuj eme následuj ící dokumentaci: Sériová
komunikace programovatelných automatů Tecomat - model 32 bitů (16. vydání, březen
2009).
EPSNET je komunikace založená na posílání UDP paketů, kdy PLC reaguje na dotaz
nadřazeného systému či PC. PLC samo o sobě žádná data neposílá, tedy pokud se do něj
taková funkce nenaprogramuje.
Paměť PLC je rozdělena do tří základních oblastí:
vstupy - X - obrazy vstupů ze vstupních jednotek,
výstupy - Y - obrazy výstupních jednotek,
uživatelské registry - R - pracovní data.
Každý vstup, výstup nebo pracovní proměnná má svou přesně danou adresu. V komunikaci se
používá právě tato přímá adresace. Vývojové prostředí FoxTool a MOSAIC generují tzv. *pub
file (soubor xxx.pub), který obsahuje popis adresace.
Jediným rozdílem mezi oběma nástroji je skutečnost, že při uložení konfigurace vývojovým
prostředím FoxTool může dojít k posunu adres, naproti tomu vývojové prostředí MOSAIC
umožňuje fixaci (podržení) adres.

Příklad adresace vstupu:
pokoj_7_1_TERM X F 76 REAL PUB_INOUT:
pokoj_7_1_TERM - jméno vstupu pojmenovaného ve FoxTool nebo MOSAIC,
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X - datová oblast,
F - určeno pro zpětnou kompatibilitu se staršími programy ,
76 - adresa,
REAL - datový formát proměnné,
PUB_INOUT - určeno pro další programy,
tento řádek nám definuje, že proměnná pokoj_7_1_TERM je na adrese X76 a je formátu
REAL.

5.1.2 Generování PUB souboru pro další programy
Předmětem této dokumentace není detailní popis vývojového prostředí FoxTool a MOSAIC.
Pro popis postupu generování PUB souboru doporučuj eme následuj ící dokumentaci:
Začínáme v prostředí MOSAIC, 7. vydání, únor 2008.
Případně doporučujeme navštívit školení pořádaná firmami Teco či GEOVAP.

Důležitou podmínkou pro generování PUB souboru je vytvoření řídicího programu PLC (pro
aplikace CFox) vývojovým prostředím FoxTool či MOSAIC, podle typu použitého PLC.

5.1.3 Import PUB souboru do projektu v prostředí Reliance Design
Předpokládáme, že PLC je naprogramováno výše zmiňovanými vývojovými nástroji a pro další
práci v prostředí Reliance Design je k dispozici vygenerovaný PUB soubor (soubor s příponou
.PUB), který obsahuje seznam zveřejněných proměnných z programu pro PLC.
Nej ste-li seznámeni s vývoj ovým prostředím Reliance Design, doporučuj eme nej prve studium
dokumentace Reliance 4 - První kroky, © 2011, GEOVAP, spol. s r.o.
Než začneme vytvářet vizualizační obrazovky, je vhodné nastavit, jak budeme s PLC
komunikovat:
1. Otevřete Správce stanic příkazem Správci -> Správce stanic v hlavním menu,
2. pro CFox využíváme PLC Tecomat®, vyberte stanici Teco a potvrďte - obr. číslo 6,
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Obr. číslo 6 - Správce stanic

3. označte položku Proměnné v objektu stanice Teco,
4. v pravé části okna, na záložce Základní, naimportujte proměnné z PUB souboru pomocí
příkazu Importovat z PUB - obr. číslo 7,
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Obr. číslo 7 - Správce stanic

5. příkaz Importovat z PUB vyzve uživatele k výběru PUB souboru a provede import
proměnných,
6. po provedení importu se nové proměnné objeví ve složce Proměnné - obr. číslo 8,
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Obr. číslo 8 - Správce stanic - Seznam importovaných proměnných

7. do složky Proměnné je možné se kdykoli v průběhu práce vrátit a provádět potřebné
změny,
8. u každé proměnné je možné nastavit řadu vlastností - obr. číslo 8 - pro podrobnosti
doporučujeme dokumentaci: Reliance 4 - Vývoj ové prostředí, © 2011, GEOVAP, spol. s r.o.,
9. nyní jsou definovány proměnné, které můžeme použít v našem projektu,
10. při potvrzení změn je uživatel vyzván, aby potvrdil připojení nové stanice PLC Teco k
počítači,
11. pro připojení stanice k počítači se automaticky otevře Správce struktury projektu a
připravené změny stačí pouze potvrdit (připojení lze pochopitelně provést i později).
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5.2 Tvorba vizualizačního projektu
Tvorba vizualizačního projektu je podrobně popsána v dokumentaci Reliance 4 - První kroky,
© 2011, GEOVAP, spol. s r.o. a Reliance 4 - Vývoj ové prostředí, © 2011, GEOVAP, spol. s r.o.
Níže uvedený postup popisuje tvorbu vizualizačního projektu s PLC Teco (CFox).
Ve Správci struktury projektu (příkaz Správci -> Správce struktury proj ektu v hlavním menu) je
možné nastavit parametry komunikace se stanicí PLC Tecomat®. Tyto parametry lze nastavit
po označení objektu typu Kanál (na obr. číslo 9 je kanál pojmenovaný SoftPlc).
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Obr. číslo 9 - Správce struktury projektu

Je-li ve Správci struktury proj ektu nastavena komunikace, je možné začít s vytvářením
uživatelského rozhraní. Základním prvkem uživatelského rozhraní jsou vizualizační okna, do
kterých je možné vkládat grafické objekty (komponenty). První vizualizační okno je možné
vytvořit při zakládání projektu, další je možné vytvořit později ve Správci oken. Komponenty se
do oken vkládají z Palety komponent (obr. číslo 10). Ikony jednotlivých komponent v paletě
napovídají, k čemu příslušná komponeta slouží. Pro vložení komponenty do okna ji stačí v
paletě kliknutím označit a následně dalším kliknutím na plochu okna umístit. Velikost, polohu
a grafické nastavení lze u každé komponenty nastavit podle uvážení.

Obr. číslo 10 - Paleta komponent

Do vizualizačního okna vložte informaci o času pomocí komponenty typu Hodiny - obr. číslo
11, což je pro uživatele vizualizace užitečný údaj (samozřejmě lze vložit i údaj o datumu a
času pomocí jednoduchého skriptu, to však není předmětem tohoto příkladu).
Vložením komponenty typu Text umístěte do okna statický text "Venkovní teplota" a pomocí
komponenty typu Displej vložíme hodnotu venkovní teploty (obr. číslo 11).

Obr. číslo 11 - Komponenty Text a Displej

U displeje je nutno definovat vazbu na proměnnou (obr. číslo 12), která obsahuje hodnotu
venkovní teploty.
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Obr. číslo 12 - Komponenta Displej - Parametry - Funkce (Vazba na proměnnou)

Nyní je možné aplikaci spustit v runtime modulu a vyzkoušet, že časový údaj a přiřazená
proměnná zobrazují korektní data (obr. číslo 13). Runtime modul spustíme z hlavního menu
Reliance Design příkazem Proj ekt -> Spustit (klávesová zkratka F9).
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Obr. číslo 13 - Vizualizace času a venkovní teploty

5.2.1 Vizualizace a ovládání osvětlení
Pro zobrazení a ovládání osvětlení (světelných okruhů) vložte do vizualizačního okna další
komponenty. Další postup předpokládá, že pomocí Správce obrázků jsou do projektu
importovány obrázky (z grafické knihovny systému Reliance 4 nebo vlastní). Více informací o
Správci obrázků naleznete v dokumentaci: Reliance 4 - Vývoj ové prostředí, © 2011, GEOVAP,
spol. s r.o.
Pro přehlednost graficky oddělte jednotlivé části pomocí komponenty typu Rám (obr. číslo
14). Do této vložte komponentu typu Text s odpovídajícím popisem (viz. obr. číslo 11) .
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Obr. číslo 14 - Vizualizace a ovládání osvětlení

Pro zobrazení a ovládání konkrétního světelného okruhu vložte komponentu typu Tlačítko,
kterou graficky přizpůsobte a definujte vazbu na proměnnou (obr. číslo 14). Takto do okna
vložte komponenty pro všechny světelné okruhy, které jsou definovány v projektu vývojového
prostředí FoxTool. Pomocí komponenty typu Posuvník je možné nastavovat a pomocí
komponenty typu Displej zobrazovat úroveň osvětlení. Vložené a upravené komponenty je
možné jednoduše duplikovat pomocí příkazu Duplikovat (Ctrl+D) v lokálním menu okna a
poté pouze změnit jejich parametry (např. vazbu na proměnnou).
Aplikaci je možné kdykoliv spustit (příkazem Proj ekt -> Spustit) a zkontrolovat, zda se
zobrazují správná data (obr. číslo 15).
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Obr. číslo 15 - Vizualizace a ovládání osvětlení

5.2.2 Vizualizace a ovládání okruhu vytápění, použití časového programu
Pro vizualizaci a ovládání okruhu vytápění a dále pro účely časového programu bude nutné
vložit další komponenty. Kromě známých komponent typu Rám, Text a Displej půjde dále o
komponentu typu Aktivní text (obr. číslo 16). Tato komponenta bude v prvním případě
zobrazovat aktuální režim okruhu vytápění, který je definován vývojovým prostředím FoxTool.
Definujte tedy vazbu na odpovídající proměnnou a zadejte zobrazované texty, případně
komponentu upravte graficky. V druhém případě bude komponenta zobrazovat stav hlavice opět definujte vazbu na proměnnou, případně komponentu graficky upravte.
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Obr. číslo 16 - Vizualizace a ovládání okruhu vytápění

Aplikaci je možné kdykoliv spustit (příkazem Proj ekt -> Spustit) a zkontrolovat, zda se
zobrazují správná data (obr. číslo 17).
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Obr. číslo 17 - Vizualizace a ovládání okruhu vytápění

Porovnáme-li „živá“ data se zobrazením ve vývojovém prostředí FoxTool, vidíme, že jsou
zobrazovány totožné hodnoty a stavy (obr. číslo 18 včetně stavů vizualizace osvětlení).
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Obr. číslo 18 - Zobrazení dat a stavů ve vývojovém prostředí FoxTool

Aby bylo možné do automatického řízení okruhu vytápění „ručně“ zasáhnout, např. jako
z termoregulátoru (RCM2-01, IDRT2-01, IART2-01), je třeba zajistit manuální ovládání okruhu,
které nám bude přepínat mezi režimy Prezentace, Vnucený komfort a Řízení časovým
programem (podobným způsobem můžeme vizualizovat a ovládat jakýkoli režim časového
programu). Vložte tedy komponentu typu Tlačítko (obr. 14). Nastavte jí titulek "Manuální
ovládání okruhu vytápění" (obr. číslo 19) a definujte vazbu na proměnnou, případně upravte
vzhled komponenty.
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Obr. číslo 19 - Vizualizace a ovládání okruhu vytápění

Pro práci s časovými programy v PLC Tecomat® slouží komponenta typu Teco - Časový
program (obr. číslo 19). Tuto komponentu vložte do vizualizačního okna, definujte vazbu na
odpovídající proměnnou, případně ji graficky upravte. Komponenta je určena pro uživatelské
nastavení zvoleného časového programu (tzn. bez zásahu do běhu uživatelského programu
PLC).
Aplikaci spusťte (příkazem Proj ekt -> Spustit) a zkontrolujte funkce přidaných komponent
(obr. číslo 20).
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Obr. číslo 20 - Vizualizace a ovládání okruhu vytápění

Stiskem tlačítka "Manuální ovládání okruhu vytápění" vyvoláme změnu "Teploty žádané"
z časového programu a změnu "Režimu vytápění" (obr. číslo 20). Změna se současně projeví i
ve vývojovém prostředí FoxTool (obr. číslo 20).
Stiskem tlačítka "Nastavení časového programu" je možné zobrazit okno "Teco - Časový
program". Toto okno je téměř totožné s oknem Správce časových/týdenních programů
v prostředí FoxTool (obr. číslo 21). V tomto okně je možné změnit nastavení časového
programu pro daný okruh vytápění. Lze měnit teploty v jednotlivých režimech, časové značky a
odpovídající režimy v časových úsecích.
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Obr. číslo 21 - Nastavení časového programu
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6 Závěr
Máte-li zájem si vyzkoušet, jak se vizualizační projekt vyvíjí ve vizualizačním, resp. SCADA/HMI
systému, jak se systém spojí s PLC, ale bojíte se složitosti instalace, překonfigurování celého
PC a celkově práce ve vývojovém prostředí, odhoďte zábrany a zkuste SCADA/HMI systém
Reliance.
Cílem tohoto manuálu bylo ukázat, že vytvoření jednoduchého projektu ve vývojovém
prostředí SCADA/HMI systému Reliance a jeho provázání na aplikace systému CFox je
uživatelsky přívětivé a rychlé. V našem případě se jednalo o jednoduchou vizualizaci a
ovládání osvětlení a vytápění, přičemž technologií, které lze vizualizovat a ovládat, je
samozřejmě více včetně archivace dat, tvorby databází atd.
Zajímá-li Vás toto téma, neváhejte a vyzkoušejte si systém Reliance. Práce ve vývojovém
prostředí Reliance Design je:
přehledná,
intuitivní,
příjemná,
rychlá (rychlý vývoj vizualizace - RAD - rapid application development).

Rychlost vývoje, uživatelská přívětivost, spolehlivost a stabilita systému patří a vždy patřily
mezi hlavní priority. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém,
optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace.
Při práci s Reliance Design určitě oceníte:
rychlé zvládnutí práce s vývojovým prostředím,
moderní vzhled, grafická témata,
systém správců a průvodců usnadňuje tvorbu vizualizace,
základní funkce se neprogramují, pouze parametrizují,
speciální funkce lze naprogramovat v jazyce VBScript,
snadnou rozšiřitelnost vizualizace,
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podrobnou diagnostiku projektu (analýza vizualizačního projektu, detekce možných
problémů, vyhledání nepoužitých prvků, výrazná úspora času při ladění a uvedení do
provozu),
rychlou a kvalitní technickou podporu týmu Reliance,
příklady a FAQ na webu www.reliance.cz.
Za dobu své existence byly nasazeny tisíce instalací systému Reliance, které jsou nepřetržitě
používány pro řízení procesů. Na služby systému Reliance denně spoléhají zákazníci, mezi
nimiž jsou i renomované a celosvětově uznávané firmy, jako například RWE Group, E.ON, Coca
Cola, Panasonic, Heineken, Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, Groupe Soufflet, Aliachem,
Olympus, KGHM copper mines, Toyoda, Mercedes-Benz, Toyota, Peugeot, Citroën, Pirelli,
Tesco, Migros, Karbosan, Vileda, Phoenix-Zeppelin.

Staňte se i Vy spokojeným zákazníkem a členem Reliance Teamu!
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