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zelenou barvou jsou v prezentaci uvedeny užitečné linky 



Distribuční firma a její portfolio dle katalogu 

http://www.amtek.cz/cs/produkty


Amtek, spol. s r.o. a jeho značky 
• Electronické součástky 

– Analog Devices 
– Linear Technology 
– Fuji Electric 

• Průmyslová automatizace 
– Traco, TDK Lambda 
– EAO, Lumineq 
– Fuji Electric, AMK 
– Euchner, Tapeswitch 
– di-soric, Datalogic 
– Lika 

• Mechanické prvky 
– Maytec 
– vlastní konstrukce 

http://www.amtek.cz/cs/dodavatele


Mechanické konstrukce = doplněk distribuce elektrotechniky  
Bezpečnostní oplocení, zámky, jednoduché rozebíratelné konstrukce 
• modulární konstrukce => úspora při rekonstrukci 
• snadné dosažení bezpečnostní úrovně 
 

http://www.amtek.cz/cs/euchner
http://www.amtek.cz/cs/maytec


Web Fuji Electric (CZ) – vše pro evropské trhy 

www.fujielectric.cz 

Na webu spol. Amtek jsou 
podrobně uvedeny všechny části 
portfolia 
• hlavní argumenty k použití 
• katalogy 
• datasheety 
• návody 
 
Nově zavádíme katalogizaci 
výrobků a možnost přímé 
poptávky / nákupu  
 
Jako rozcestník pro orientaci v 
nabídce však nejlépe poslouží tzv. 
mikrostránka:  

  

http://www.fujielectric.cz/


Portfolio Fuji Electric – frekvenční měniče a HMI 



Portfolio Fuji Electric – procesní instrumentace 



• Předvést a nabídnout řešení komunikace pro účely: 
– ovládání měničů v blízkosti rozvaděče 
– správy měničů v místní síti 
– dálkové správy 
– získávání a vyhodnocování provozních dat v 

Cloudu 
• Cílem nejsou průmyslové komunikace (v reálném 

čase) mezi měniči a: 
– řídicími systémy 
– vzdálenými vstupy a výstupy 
– snímači otáček či fyzikálních veličin 
– vizualizacemi 

• Ukázat možnosti (výhody i úskalí): 
– jednoduchých místních komunikací 
– vzdálených komunikací přes VPN 
– spolupráce s prostředím Cloud 

Cíle použití demokufru Motto: Zpřístupnit a dále zatraktivnit frekvenční 
měniče řad FRENIC od firmy Fuji Electric! 
 
 
 

Uvedená témata jsou zpracována na hardware 
Fuji Electric a několika dalších konkrétních 
značek, ale mohou sloužit jako obecná inspirace. 

   



• Místní komunikace v bezprostředním okolí rozvaděče: 
– vzdálený ovládací panel měniče 
– přes dialogová okna panelu HMI 
– WebServer komunikační karty s Etrhernetovými protokoly 
– parametrizace a uvádění do provozu pomocí software z PC 

• přes linku RS-485-oba porty, převodník 485/USB 
• přes bluetooth 
• přes WiFi 
• přes HMI panel s podporou routingu (ladder) 

• Komunikace v místní síti (standardní LAN): 
– přes vzdálenou plochu HMI a jeho dialogová okna (VNC) 
– parametrizace a uvádění do provozu pomocí software z PC 

• přes virtuální port RS-485 (jednoúčelový adaptér) 
• přes HMI panel s podporou routingu 

• Vzdálená komunikace přes VPN pro správu měničů a HMI 
• Cloudové řešení 

– přes HMI s přímou podporou tohoto řešení 
– přes univerzální modem 

Úlohy k vyzkoušení / předvedení / odladění v demokufru 
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• frekvenční měnič FRENIC-Ace (jednofázový vstup) 
 

• malý třífázový motor, aby bylo možno z měniče číst provozní data 
 

• HMI panel MONITOUCH V9........ s VPN-klientem, LAN i WLAN 
 

• napájecí zdroj 24 V / 2 A 
 

• adaptér Ethernet – RS-485 od firmy Papouch 
 

• multifunkční adaptér: LAN / WLAN / USB / GSM 
 

• adaptér WiFi – RS-485, výroba Amtek 
 

• adaptér Bluetooth – RS-485, výroba Amtek 
 

• prostor pro modem pro komunikaci s Cloudem od firmy ComTom 
 
 

Použité vybavení demokufru 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSwNqP9uXdAhXLbVAKHYHbDF4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ingram.sk/s-wi-fi-24-ghz/tp-link-tl-wr902ac-ac750-mini-pocket-wi-fi-router-802.11acabgn-3g4g-1x-10100-wanlan-1x-usb2.0/&psig=AOvVaw1ozDc1AqzNWx4SMybwZW4A&ust=1538506659479218


Místní komunikace v bezprostředním okolí rozvaděče 



Frekvenční měniče FRENIC od Fuji Electric poskytují možnost snadného 
přemístění ovládacího panelu mimo rozvaděč, přičemž komunikace RS-485 
je realizována standardním LAN kabelem 
 
Vzdálený ovládací panel 
• ovládání měniče na větší vzdálenosti (desítky metrů) – přes USB – TP-E1U 
• komfortní grafický panel – TP-A1-E2C 
Zapojení: propojíme RJ45 port měniče a panel LAN kabelem 
Výhoda: Jednoduché zprovoznění 

Využití i jako převodník RS485/USB pro PC-Loader 
 
Ověření spojení Loader: 

– PC-Loader - Communication setting - Target:USB:Data in Inverter 
– Poté klikneme na Connection list a na Browse 
– Místo Unknown dostaneme ONLINE 

 

Vzdálený ovládací panel TP-E1U měniče 

 



Vzdálený ovládací panel k měniči / propojení na PC-Loader 
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Karta OPC-PRT slouží k RunTime komunikaci mezi frekvenčním měničem a nadřazeným 
PLC. Jedná se však také o kartu s dalšími možnostmi, mj. s web-serverem s možností 
parametrování a diagnostiky. 
 
Podmínky použití: 
• Slouží k nastavení parametrů měniče a jeho ovládání 
• Software: Fuji Finder, Adobe Flash Player 

 
 

WebServer komunikační karty OPC-PRT 

 



WebServer komunikační karty OPC-PRT s Ethernetovými protoly 
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• Slouží pro převod Ethernet/RS485 
• Další hardware: LAN kabel 
• Software: FRENIC Loader, EthernetConfigurator, CPR Manager 
 Zapojení: 

– Měnič a Gnome tak, aby se GNOME napájel z měniče 
– Pomocí LAN kabelu propojíme GNOME a PC 

Nastavení: 
– Pomocí EthernetConfigurator nastavit IP adresu GNOME v rozsahu sítě 
– Spustit CPR manager a uvolnit COM port(Release port) pro Loader 
– Kliknout na tento COM port, poté dostaneme tabulku: 
– Kliknout na Search for Devices, dole se objeví GNOME 
– Přetáhnout GNOME do tabulky Host vpravo nahoru 
– V Loaderu nastavit zvolený COM port 
– Ověřit spojení: Target: RS485 Data in Inverter 
– Connection list – Browse: ONLINE 

 

Výhody: Lze zapojit do místní síťě LAN 
 

 
 
 
 
 

 

Přímá linka RS-485 – GNOME485 

 



• Slouží pro převod RS485/USB 
• Další hardware: Telefonní kabel upravený, USB kabel 
• Software: FRENIC Loader 
 Zapojení: 

– Telefonní kabel zapojíme do měniče port RS485-2 
– Druhý konec upravíme pro zapojení do SB485 (RxTx) 
– Převodník a PC propojíme USB kabelem 

Nastavení: 
– Jiným způsobem musíme zkontrolovat/upravit nastavení měniče 
– Nutná hodnota parametru měniče y20: 1-SX(Loader) protocol 

Ověříme spojení Loader 
– Communication setting - Target:RS485:Data in Inverter 
– Ve správci zařízení zjistíme číslo vytvořeného virtuálního COM portu 
– Poté zvolíme nalezený port - Connection list - Browse:ONLINE 

 
• Výhody: Použití portu RS485-2 nám uvolní další port měniče(RS485-1) pro další 

libovolné použití, galvanické oddělení 
 
 
 
 

Výhody: Galvanické oddělení 

Přímá linka RS-485 – převodník SB485  

 



 
 
 
 
 
 

Přímá linka RS-485 – převodníky RS-485 Ethernet / WiFi / Bluetooth 
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Adaptér RS485 – Bluetooth (Amtek) 
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Adaptér RS485 – WiFi 
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• Slouží pro převod Ethernet/RS485 
• Další hardware: LAN kabel, upravený LAN kabel podle diagramu 
• Software: FRENIC Loader, V-SFT, LadderComOp2 
 
 Zapojení: 

– Upraveným LAN kabelem propojíme port MJ1 u V9 s vrchním 
RJ45 portem měniče (2 vodiče, PLC na obrázku) 

– V9 propojíme přímo s PC LAN kabelem 
– Alternativy místní síť LAN, WLAN, vzdáleně (VPN) 

 
Nastavení: 

• V-SFT – SYSTEM SETTING – HARDWARE SETTING:  
• U portu MJ1 zvolíme Servo/inverter, ovladač FRENIC Series 

(LOADER) 
• Podrobnější nastavení properties: 
• Stále HARDWARE SETTING – Ladder transfer(vpravo dole:  
• Zvolíme používaný MJ a LAN port 

HMI s routingem (ladder)                   -1- 

 



 
• Přes jiný způsob nastavíme parametry měniče: 

– Hlavně parametry y10,y20: 1 SX(loader) protocol 
 

• Nastavení pokračování: 
– V instalační složce V-SFT spustíme LadderComOp2.exe 
– Zvolíme volný COM port 
– Zadáme IP adresu zvoleného portu u V9 
– Dáme ONLINE, necháme okno otevřeno 

• Ověříme spojení: 
– Loader – Communication setting – Target: RS485 Data in Inverter 
– Zvolíme port stejný jako v LadderComOp2 (used port) 
– Connection list – Browse: ONLINE 

• Výhody: Vše integrováno v HMI, není potřeba další hardware/převodníky 
Důležité! Lze zapojit: 

 Do místní sítě (standardní LAN) 
 Vzdáleně přes VPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMI s routingem (ladder)       -2- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMI s routingem (ladder) 
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Komunikace v místní síti (standardní LAN) 



• Slouží pro vzdálené zobrazení uživatelského prostředí HMI panelu na PC 
• Software: např. VNC Viewer 
 
 Zapojení: 

– LAN nebo WLAN připojen k místní síťi 
 
Nastavení: 

– Spustíme VNC client software 
– Použijeme lokální adresy V9 nebo virtuální (VPN) 

 
 

– Po zadání IP se zobrazí přihlašovací okno 
– Login nastavíme ve V9 – User settings 

 
 

 
• Výhody: Pohodlné ovládání(klávesnice, myš) 

Vzdálená plocha HMI (VNC) 

 



Software: V-Connect 
Nastavení V9 karta VPN setting: 

– Vyplníme jen Domain name a active ID,  
– Zkontrolujeme kolizi IP adres, zvolíme způsob přístupu k internetu LAN,WLAN – Connect 

Nastavení PC: 
– Přihlásit se do V-Connect, stisknout zelené tlačítko „Connect VPN“ 
– Poté uvidíme zelené oko u našeho účtu i ostatních zařízení (termů) 
– Po rozkliknutí termu vidíme lokální i virtuální IP 

 
 

 
 

 
 
 

Připojení k VPN z PC 

 



Cloudové řešení 



 
Software: V-CloudDataManager 
 
Možnosti: 

Stáhnutí dat v podobě excel tabulek 
Kontrola statusu vzdáleného zařízení 
Distribuce dat do V9 

 

Správa dat 

Data z V9 (přihlášení, 
alarmy a pdf soubory) jsou 
ukládány na server v 
libovolném čase

Různé druhy dat 
včetně obrázků, 
návodů a PDF 
souborů jsou 
ukládány na server

Upozornění 
aktualizovaných 
informací
Server upozorňuje 
uživatele na všechny 
aktualizace souborů

Pro používání služby 
Cloudové databáze je 
potřeba registrace pro 
službu VPN vzdáleného 
přístupu.

 



 
• HMI slouží ke čtení dat z měniče a zároveň zapisuje hodnoty z něj na server 
• Data mohou být pozorována na PC nebo v mobilní aplikaci v reálném čase 
 
• Další hardware: LAN kabel, OPC-PRT karta 
• Software: Fuji Configuration Studio, V-SFT 
 
Zapojení: 

– Měnič s OPC-PRT kartou a HMI spojíme LAN kabelem 
Nastavení OPC-PRT: 
• Propojíme OPC-PRT a PC LAN kabelem, zapneme Configuration studio 
• Zvolíme online kartu, poté pravým tlačíkem rozklikneme – Upload configuration(stáhneme do PC) 
• Nastavíme pouze Ethernet - MODBUS/TCP SERVER 
• Zpátky nahrajeme do zařízení – Donwload configuration 

 
 

 

HMI s přímou podporou tohoto řešení 

 



 
• Nastavení V-SFT 

– Potřeba zvolit ovladač MODBUS TCP/IP 
– Najdeme ve System setting – Hardware setting 
– Důležité zvolit správný port (LAN,LAN2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– Zbytek nastavení podle obrázku properties 
 

 
 
 
 
 

 
 

HMI s přímou podporou tohoto řešení         -1- 

 



 
• Pokračování nastavení V-SFT 

– Dále musíme zadat, kam se bude V9 připojovat a jaké proměnné se budou odesílat na cloud 
– System setting - Other - IoT setting – přidáme bránu a nastavíme obdržené přihlašovací 

údaje (Project, Scope, User name apod.) 
– Namapujeme požadováné proměnné stisknutí tlačítka „Add“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Nahrajeme screen data do V9 a zkontrolujeme údaje v kartě „Portal Connectio Setting“, při běhu 
vidíme svítit „Unlink“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HMI s přímou podporou tohoto řešení            -2- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HMI s přímou podporou tohoto řešení             -3- 
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• Možnosti ukazatelů, alarmů, lokalizace apod. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Webový portál 

IoT Portál  -   Ukazatele ,  hlášení a alarmy  

Ukazatele Hlášení 
Grafika Data tabulky 

CSV hlášení e - 
mailem 

Alarmy e - mailem nebo SMS 

Diagram 

Měřidlo 

Ukazatele ,  hlášení a alarmy mohou být konfigurovány 

IoT Portál  – Grafika a mapy 

Fotky 

Sloupcová  
grafika 

Spínače 
Texty 

Datový  
displej Geolokace 

Grafika a mapy mohou být v portálu snadně nastaveny 

 



AMTEK, spol. s r.o. 
Vídeňská 125, 61900 Brno 

 
Autorizovaný distributor  

Fuji Electric 
a dalších značek 

v České republice a na Slovensku 
 
 
 

www.amtek.cz/fuji 
fuji@amtek.cz 

 Děkuji za pozornost...  

 ... a vraťte se k prezentaci ještě v PDF, jsou tam linky! 

www.fujielectric.cz 

  

http://www.amtek.cz/fuji
mailto:fuji@amtek.cz
http://www.fujielectric.cz/
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