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LOGO! jako meteorologická stanice připojená ke sběrnici EIB/KNX 

Šestipatrová budova s prosklenou fasádou, 
v níž sídlí ústředí společnosti HDI Gerling 
v Hannoveru, se skládá celkem z osmi křídel 
propojených do rozsáhlého, světlem zalitého 
atria. Jejích horních pět pater je vybaveno vněj-
šími žaluziemi, zatímco v prvním patře jsou 
instalovány vnitřní žaluzie usměrňující světlo. 
Předpokladem hospodárného provozu budov 
s rozsáhlými prosklenými fasádami je účinná 
ochrana proti slunci. Jejich křídla vrhají stíny 
a vzhledem k uspořádání budovy se také mění 
rychlost a směr větru. Pro uživatele budovy jsou 
rovněž rušivé odlesky světla ze sousedních sta-
veb. Požadavkem bylo, aby teplota v kancelářích nepřesáhla 26 °C s povolenými 60 hodinami 
překročení ročně. Těmto požadavkům bylo možné vyhovět použitím robustního řídicího sys-
tému se sběrnicí KNX v kombinaci s řídicími jednotkami s rozhraním Ethernet Modbus. Pro 
ochranu proti slunci byla zvolena centrální jednotka Digisonic IP fimy Ventus a pohony SMI 
firmy Bauer Elektroanlagen, které ovládají přibližně 2 800 žaluzií této budovy.

Informace o povětrnostních podmínkách řídicí jednotce Digisonic IP dodává měřicí sta-
nice na střeše budovy. Údaje o intenzitě slunečního záření, rychlosti a směru větru a teplotě 
jsou shromažďovány v meteorologické stanici Sensorbox EIB/KNX firmy Ventus. Jádrem 
této stanice je logický modul společnosti Siemens Logo! doplněný rozšiřujícím modulem 
AM2 RTD pro vstup analogových měřicích signálů. Modul Logo! je začleněn do sběrnico-
vé architektury pomocí komunikačního modulu CM EIB/KNX. Signály ze snímačů teplo-
ty, větru a deště jsou přenášeny do příslušných akčních členů s rozhraním EIB nebo do cen-
trální jednotky Digisonic IP. Logo! také kontroluje provozuschopnost jednotky Digisonic 
IP a při její nečinnosti posune žaluzie do bezpečné polohy, aby se při větru nepoškodily. 

Dynamickým sledováním povětrnostních podmínek je na minimum omezeno riziko po-
škození žaluzií větrem. Při proměnlivém proudění se žaluzie nepohybují nahoru a dolů s kaž-
dým závanem větru. Díky sledování klimatických podmínek během léta klesají provozní ná-
klady na klimatizaci. Tím roste hodnota budovy, na niž má stále větší vliv její energetická 
náročnost (energetické štítky). Také přehřívání kanceláří je ve velké míře zabráněno dyna-
mickým sledováním větru. Vybavení je přitom velmi nenápadné a nenarušuje vzhled budo-
vy. Pro rozsáhlou budovu stačí pouze jedna měřicí stanice a právě tak si to většinou přejí 
architekti a projektanti.
[Článek v časopise GO!] (ev)

Budova firmy HDI Gerling v Hannoveru vyba-
vená pokročilým řízením ochrany proti slunci

Logo! či na externí kartu SD (obr. 3) do ka-
pacity 8 GB třídy 6 od libovolného výrobce.

Základní jednotky řady Logo! 0BA7 jsou 
kompatibilní s předchozími verzemi ve všech 
parametrech vyjma šířky jednotky (v důsled-
ku přítomnosti slotu pro SD).

Přehledné programování

V nové verzi programovacího softwaru 
Logo! Soft Comfort lze mnohem snáze a pře-
hledněji než dříve vytvářet i složité řídicí pro-
gramy. Novinkou je možnost tvořit makra 
a knihovny s makry. Lze tudíž vytvářet podpro-
gramy s možností snadného opětovného použití 
částí programu a při jeho výrazně lepší přehled-
nosti. Nová je též funkce umožňující sledovat 
stavy vstupů a výstupů a přenášet je do exce-
lové tabulky v PC. Nová verze softwaru Logo! 
Soft Comfort se vyznačuje také snazším vkládá-
ním komentářů a možností měnit funkční bloky 
v programu bez ztráty vazeb na ostatní bloky.

Závěr

Novinkou v prostředí Logo! je software 
pro mobilní telefony a tablety, dále možnost 
komunikovat s PLC řady S7, a hlavně HMI 
panely řady Simatic. Díky těmto možnostem 
lze Logo! nejen vzdáleně ovládat, ale i vyu-
žít komfort dotykové obrazovky a pohodlné 
zadávání hodnot do modulu Logo! či zobra-
zování hodnot v sloupcových grafech. Připo-
jením Logo! 0BA7 do sítě pomocí standard-
ních přepínačů vzroste maximální počet di-
gitálních I/O na 128, což umožňuje použití 
v náročnějších a rozsáhlejších úlohách.

Ing. Ondřej Rakušan, Siemens, s. r. o.

V tuzemsku není mnoho technologic-
ky vyspělých firem, které mohou nabídnout 
léta zkušeností, produkty, jež jsou součas-
ně funkčně a koncepčně na nejvyšší světo-
vé úrovni a jejichž dlouhodobá spolehlivost 
je prověřena praxí, a které úspěšně expandu-
jí na světové trhy. Společnost Teco a. s., ná-
sledník divize průmyslové automatizace Tes-
ly Kolín, je výrobce průmyslových řídicích 
systémů kategorie PLC a tyto systémy jsou 
zde vyráběny již 37 let. V letošním roce sla-
ví dvacáté výročí pod značkou Teco. Řídicí 
systémy Tecomat vždy byly a jsou synony-
mem pro spolehlivý a dostupný řídicí systém 
s velmi výhodným poměrem ceny k výkonu, 
dlouhodobým životním cyklem v koncové 
aplikaci a s velmi dobrou technickou pod-

Tecomat Foxtrot a Reliance SCADA – pokročilé 
nástroje pro komplexní automatizaci budov

porou od výrobce. V sou-
časnosti dodávané systé-
my Tecomat TC700 a Fo-
xtrot jsou již osmou, resp. 
devátou generací řídicích 
systémů z Kolína. Konti-
nuálně navazují na před-
chozí generace, se který-
mi jsou kompatibilní pro-
gramově i komunikačně. 
Dodnes jsou provozová-
ny některé systémy, kte-
ré vznikly před téměř 30 
lety, jako např. Zpívající 
fontána v Marián ských 
Lázních. To dává investo-
rům dobrou záruku i pří-

Obr. 1. Ukázka zobrazení vizualizace rodinného domu na tabletu 
a chytrém telefonu
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Obr. 2. Foxtrot – schéma komponent systému pro automatizaci budov

znivé vyhlídky na dlouhodobou kompatibili-
tu, a tím i ochranu jejich investice do budouc-
na. O dobře založeném celkovém konceptu, 
o jeho otevřenosti a jeho flexibilitě vzhledem 
k aktuálnímu i budoucímu technologickému 
vývoji svědčí např. jeho kompatibilita v sítích 
Ethernet/Internet, kompatibilita s mobilními 
zařízeními typu tablet a smartphone nebo také 
volné programování podle mezinárodní nor-
my ČSN EN IEC 61131-3. 

Společnost GEOVAP, spol. s r. o., je vý-
znamný český producent softwaru pro různé 
oblasti použití. Jedním z nich je vizualizační 
software HMI/SCADA Reliance. Systém Re-
liance je určen pro vizualizaci a řízení libo-
volných technologií. Zákazníci nejvíce oce-
ňují jeho intuitivnost, uživatelskou přívěti-
vost, modularitu a škálovatelnost. V systému 
Reliance lze tvořit jak jednoduché vizualiza-
ce, tak rozsáhlé projekty se síťovou komuni-
kací a webovými a mobilními klienty. Novin-
kou je Smart Client pro zpřístupnění vizuali-
zace na tabletech a chytrých telefonech iPad, 
iPhone, Android, BlackBerry a dalších. Tento 
klient je vytvořen v jazyce HTML5.

Systém Reliance je na trhu již více než 
patnáct let. Za dobu jeho existence byly 
do provozu uvedeny tisíce instalací na pěti 
kontinentech a vybudována mezinárodní síť 
prodejců. Je nabízen distributory na Sloven-

sku, v Nizozemí, Belgii, Švédsku, Španělsku, 
Švýcarsku, Turecku, Polsku, Rumunsku, Rus-
ku, Austrálii, USA a v Indonésii. 

Mezi významné uživatele systému Reli-
ance patří NET4GAS, E.On Česká repub-
lika, ČEZ, Plzeňský Prazdroj, Budějovický 
Budvar, Heineken, Coca Cola, Pirelli, Olym-
pus, Intel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
TPCA Czech, Mercedes-Benz, Panasonic, 
Tesco, Česká rafinérská, Aliachem, KGHM 
měděné doly a mnoho dalších známých firem. 

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je na trhu 
výjimečný kombinací centrálního řídicí-
ho systému (PLC) podle mezinárodní nor-
my ČSN EN IEC 61131, vlastní proprie-
tární dvouvodičové instalační sběrnice CIB 
(Common Installation Bus), integrovaného 
ethernetového rozhraní, sériových rozhraní 
a velkokapacitní paměti až 32 GB. Integro-
vaný webový server a vlastní volně progra-
movatelné webové stránky přímo spojené se 
všemi měřenými a ovládanými veličinami ze 
systému Foxtrot tvoří ideální základ pro vy-
budování univerzálního jádra moderní digitál-
ní domácnosti nebo inteligentní budovy. Fox-
trot významně šetří energetické zdroje jednak 
samotným principem řízení spotřeby energií 
v objektech (vytápění, chlazení, rekuperace, 
zamezení plýtvání zdroji a jejich optimální 
řízení), jednak minimální spotřebou centrál-

ního modulu, která činí pouze 2 až 3 W. To 
je nesrovnatelně méně než spotřeba většiny 
systémů řízení inteligentních budov založe-
ných na PC a podobných platformách, které 
mají řádově větší trvalou spotřebu.

Charakteristické rysy Tecomat Foxtro-
tu jsou:
– centralizovaný systém s distribuovanými 

periferními moduly,
– instalační sběrnice CIB (Common Instal-

lation Bus®) s periferními moduly řady 
CFox, 

– integrované bezdrátové I/O moduly v síti 
RFox® 868 MHz,

– rychlá systémová I/O sběrnice TCL2,
– integrace Ethernetu/Internetu a webového 

serveru kompatibilního i s mobilními zaří-
zeními,

– integrovaná sériová rozhraní (až čtyři),
– úložiště dat až 32 GB pro webové stránky, 

pro záznamník dat a událostí,
– software Mosaic pro volné programování 

podle IEC 61131,
– software FoxTool pro parametrizování 

standardních úloh v budovách a domech,
– vizualizace na PC a mobilních zařízeních 

prostřednictvím HMI/SCADA Reliance,
– firmware updater – centralizovaná dálko-

vá správa firmwaru celého systému.
Otevřenost systému Foxtrot je velkou vý-
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hodou a dělá z něj „chytrý“ systém řízení 
inteligentních domů a budov. Foxtrot snad-
no integruje a řídí veškerá technická zaříze-
ní budov a domů, od nejrůznějších systémů 
vytápění, chlazení, ventilace a rekuperace až 
po fotovoltaické panely, bezpečnostní a pří-
stupové systémy, kamerové systémy, poho-
ny dveří, bran, rolet či žaluzií. Taktéž je pro-
pojen s multimediálními systémy Control4, 
Bang&Olufsen, AMX a dalšími systémy – 
Lutron, KNX apod. Některé firmy zahrnu-
jí Foxtrot do svého technického řešení, jako 
např. InHome. Ovladače pro integraci Fox-
trotu s dalšími systémy postavenými na Linu-
xu nebo Windows jsou otevřené a jsou volně 
ke stažení na webu výrobce.

Se světem KNX, který je postaven na spo-
jování a parametrizaci konečného počtu funk-
cí v konečném počtu distribuovaných prvků 
v budově pomocí programu ETS, lze Foxtrot 
spojit pomocí některé z bran zaregistrovaných 
v systému KNX, jež jsou připojeny např. pro-
střednictvím Ethernetu. Projekty budované 
na KNX tak získávají cenově zajímavý vol-
ně programovatelný modul, na kterém lze 
vytvořit, resp. dopsat funkce, které v KNX 
zatím nebyly implementovány žádným vý-
robcem do žádného modulu. Naopak řešení 
stavící na Foxtrotu lze tímto doplnit o desig-
nově zajímavé prvky do interiérů od libovol-
ného výrobce.

Ve spojení s HMI/SCADA Reliance a díky 
možnosti vzájemného síťování nemá Foxtrot 
v podstatě žádné limity ve velikosti řízené bu-
dovy. Od běžných rodinných domů, přes hote-
ly, administrativní budovy po výrobní haly či 
rozsáhlá komerční centra, to vše Foxtrot se sys-
témem Reliance zvládají. Svědčí o tom mnoho 
referencí v desítkách zemí světa i v těch nejná-
ročnějších podmínkách. Jednou z domácích re-
ferencí je i rodinný dům v Ratajích.

Vizualizace a řízení technologií 
rodinného domu v Ratajích u Kroměříže

V roce 2012 se investor v Ratajích rozho-
dl instalovat do svého nově budovaného domu 
inteligentní elektroinstalaci na bázi systému 
CFox od firmy Teco. Požadoval zobrazení sta-
vu a ovládání domu po-
mocí tabletu iPad. K to-
muto účelu byl vybrán 
systém SCADA/HMI Re-
liance, který díky modulu 
Smart Client dokáže zob-
razit vizualizaci na chyt-
rých telefonech a table-
tech s různými operač-
ními systémy. Techniku 
instalovala firma Techno-
global.CZ ve spolupráci 
s firmou Geovap.

Jedním z hlavních po-
žadavků byla integrace 
technických zařízení ro-
dinného domu do jedno-
ho celku. Především šlo 
o regulaci teplovodní-
ho vytápění podlah pro-
střednictvím stratifikační 
nádrže. Ta by zároveň měla poskytovat teplou 
užitkovou vodu (TUV) včetně zajištění její 
cirkulace. Voda v nádrži by měla být ohřívá-
na buď elektrickým kotlem, nebo solárním 
systémem, nebo pomocí výměníku krbových 
kamen. Dalším požadavkem byla možnost 
ovládat osvětlení, předokenní rolety a gará-
žová vrata a integrovat IP kamery.

Řídicí systém

Investorovi bylo předloženo řešení, které 
vyřadilo autonomní regulátory jednotlivých 

systémů a integrovalo je do jednoho cen-
tralizovaného systému. Pro tyto účely byl 
použit řídicí systém Tecomat Foxtrot (mo-
dul CP-1000) v kombinaci se sběrnicovými 
moduly CIB řady CFox. Díky tomu lze vy-
hodnocovat informace z jednotlivých pro-
stor objektu (teploty místnosti, stisk tlačí-
tek osvětlení apod.).

Výsledkem realizace je rozvodná skříň 
s řídicím systémem, která je umístěna v tech-
nické místnosti domu. Přehledné a bezpeč-
né zobrazení dat z řídicího systému zajišťuje 
počítač s aplikací Reliance 4 Control Server, 
který je též v technické místnosti. Tento po-
čítač zároveň funguje jako server pro tablety 
a chytré telefony, které se k serveru připoju-
jí pomocí intranetu nebo internetu. Ke snad-
nému zobrazení technických zařízení domu 
na tabletu a k jejich pohodlnému ovládání 
jeho prostřednictvím je využit modul Reli-
ance 4 Smart Client.

V systému Reliance jsou vizualizována 
a ovládána tato technická zařízení:
– osvětlení,
– předokenní rolety,
– garážová vrata,
– teplovodní vytápění podlah,
– ohřev stratifikační nádrže,
– solární systém,
– teplovodní výměník krbových kamen,
– elektrický kotel.

Celý systém pracuje k plné spokojenos-
ti zákazníka. 

Obr. 4. Detail technické místnosti se stratifikační nádrží

Obr. 3. Půdorys rodinného domu na tabletu iPad

Kam pro další informace

Informace o systému Foxtrot jsou uve-
deny na stránkách www.ovladejsvujdum.
cz a www.tecomat.com. Podrobnosti o sys-
tému Reliance je možné získat na strán-
kách www.reliance.cz, kde si lze vyzkoušet 
ukázkové demonstrační vizualizace a také 
zdarma stáhnout tzv. trial verzi pro 25 da-
tových bodů. 

(Teco a. s. a GEOVAP, spol. s r. o.)


