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případové studie a projekty

žitý je také proces neustálého zlepšování kva-
lity dodávek. Mezi tyto inovace patří simulace 
řízeného technologického zařízení v reálném 
čase, na jejímž vývoji firma spolupracovala 
se Západočeskou univerzitou v Plzni. „Jsme 
schopni simulovat některé typy řízených tech-
nologických zařízení: v současné době jde 
o jaderný reaktor, parní turbínu a generátor. Již 
při zkouškách v závodě můžeme velmi dobře 
odladit řídicí software tak, aby implementace 
v reálném provozu byla co nejrychlejší a bez 
potíží,“ doplňuje Kulík. Ukázka simulace ří-
zení výkonu jaderného reaktoru byla součástí 
letošního Zákaznického dne společnosti ZAT.

 

Konfigurátor hardwaru, zkušební 
komora EMC i integrovaný tester

Nástrojem, který zvyšuje kvalitu projek-
tů ZAT, je také konfigurátor hardwaru. Jde 
o webovou aplikaci, která slouží především 
projektantům při tvorbě prvotní sestavy řídi-
cího systému. Inovací v podobě obměny pří-
strojového vybavení prošla i komora pro tes-
tování odolnosti řídicích systémů proti elek-
tromagnetickému rušení. Na zákaznickém 
dnu se mohli zákazníci seznámit s jednotli-
vými typy zkoušek a jejich průběhem. Další 
novinkou, která směřuje ke zvýšení kvality 
produkce, je integrovaný tester komponent 
stanic SandRA Z100.

 

Nové aplikace v řídicím systému SandRA

V oblasti nových aplikací řídicího systé-
mu SandRA firma v loňském roce uvedla na 
trh trenažér budicí soupravy generátorů, kte-
rý už implementovala v polské teplárně Kato-
vice. „Dalším novým produktem, který jsme 
vloni instalovali do řídicího systému SandRA 
Z110, je synchronizátor generátoru. V pří-
padě zakázky na vodní elektrárně Lipno byl 
ještě součástí aplikace budicí soupravy, dnes 
už máme připravený projekt na samostatnou 
dodávku fázovače,“ upřesňuje František Ku-
ral, ředitel divize Energetika. Jinou inovací je 
automatická sekundární regulace napětí a vý-
konů. Firma v letošním roce pracuje i na cer-
tifikaci nadotáčkové ochrany turbíny. Příleži-
tosti pro uplatnění řídicího systému SandRA 
se otevírají i v oblasti řízení rozvoden, které 
ZAT úspěšně realizuje v elektrárnách Lipno, 
Mělník, Opatovice či na Kubě.

Internet věcí

Oblast internetu věcí je zajímavá také pro 
průmysl. ZAT v tomto směru přichází s novou 
produktovou řadou určenou ke sběru a bez-
drátovému přenosu dat. Jde o energeticky ne-
náročné moduly bez potřeby síťového napá-
jení, které přenášejí šifrovaná data online na 
dispečink pomocí bezdrátové komunikace 

sítěmi IoT – LoRa, SigFox, IQRF. Zařízení 
může bez údržby sbírat a přenášet data něko-
lik let. „Využití vidíme například u tepláren 
nebo v plynárenství,“ konstatuje Václav Ja-
noch, ředitel divize Smart systémy.

Smart systémy

Oblast plynárenství spadá v ZAT pod di-
vizi Smart systémy. Ta se zaměřuje přede-
vším na řízení distribuce plynu, kde klade 
důraz na kybernetickou bezpečnost a zabez-
pečení VPN v komunikačních sítích. „V ob-
lasti telemetrických stanic jsme nově vyvi-
nuli software pro řízení regulačních a pře-
dávacích stanic plynu s plně integrovaným 
webovým serverem obsahujícím speciální 
přenosové protokoly včetně podpory WiFi,“ 
upřesňuje Václav Janoch. Do divize Smart 
systémy se řadí i drážní systémy, kde ZAT 
dodává techniku už mnoho let. Zaměřuje 

Obr. 3. Pojízdný terminál TED 22 umožňuje 
výrobu bez papírové dokumentace

se na dodávky dispečerské řídicí techniky, 
dálkové diagnostiky technologických sys-
témů a elektrodispečinků. „Aktuálně pra-
cujeme na virtualizaci serverů. Do našeho 
řídicího systému jsme implementovali nové 
funkce, a to autentizaci komunikačních pro-
tokolů, zabezpečenou komunikaci pomocí 
šifrování i chybová hlášení na úrovni zpráv 
TRAP. V tomto roce chystáme zaintegrovat 
do všech našich dodávek databázi Pertinax 
DB, která spravuje data v jednotném systé-
mu,“ dodává Janoch.

Špičková výroba

Řídicí systémy společnosti ZAT mají ži-
votnost patnáct a více let. Ceněnou vlastnos-
tí mezi klienty je především jejich bezporu-
chovost a bezpečný chod. Je to rovněž dáno 
kvalitou výroby i bezpečnostními procesy. 
ZAT investoval v posledních několika letech 
do výroby více než 30 milionů korun (obr. 2) 
a disponuje moderními linkami schopnými 
osadit i nejmenší součástky dostupné na trhu. 
Významnou inovací v loňském roce byl např. 
nákup nové pájecí pece Hotflow. Výkon pece 
je 250 až 300 desek řídicího systému San-
dRA za hodinu. Firma představila na zákaz-
nickém dnu také nový přístroj TED 22, díky 
němuž směřuje k výrobě bez papírové doku-
mentace (obr. 3).

Úspěchy doma i ve světě

Zájem firem o techniku ZAT je patrný 
i z realizovaných zakázek. V oboru jaderné 
energetiky ZAT dodává řídicí systémy do ja-
derných elektráren u nás, na Slovensku, ve 
Francii, v Maďarsku, na Ukrajině i v Arménii, 
nově připravuje projekt pro finskou jadernou 
elektrárnu. V klasické energetice realizuje za-
kázky na Kubě, v Austrálii nebo v Indonésii, 
rozvíjí také trhy na „starém kontinentě“, např. 
v Polsku či na Islandu. „V České republice po-
kračujeme v pracích na Elektrárnách Opatovi-
ce, elektrárně Mělník i Lipno,“ doplňuje Ku-
ral. V oblasti drážních systémů firma ZAT re-
alizovala mnoho projektů, za všechny uveďme 
modernizaci železniční stanice Česká Lípa či 
přestavbu zhlaví na plzeňském nádraží. V ply-
nárenství uskutečnil další zakázku na podzem-
ním zásobníku Štramberk.

(ZAT a. s.)
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veletrhu Embedded World

Na odborném veletrhu Embedded 
World, který se konal v Norimberku ve 
dnech 27. února až 1. března 2018, zazna-
menala společnost CAN in Automation 
(CiA) rostoucí zájem o moduly CAN FD 
v automobilovém průmyslu, a to zvláště 
mezi dodavateli zkušebních zařízení, sub-

dodavateli Tier1 a OEM. Ve stánku CiA si 
mohli návštěvníci prohlédnout první zkušeb-
ní a demonstrační implementace protokolu 
CANopen FD. Zájem o CAN FD a CAN-
open FD byl opravdu značný a zdá se, že 
rok 2018 přinese i první zařízení CANopen 
FD určená pro využití v praxi. Předpokládá 
se, že na veletrhu SPS IPC Drives v listo-
padu 2018, který patří k nejvýznamnějším 
premiérovým veletrhům automatizace, před-

staví CiA síť CAN open FD s průmyslovými 
zařízeními, např. I/O moduly. Mikropočíta-
če pro průmyslové účely s moduly CAN FD 
na čipu stále chybějí, ale firmy NXP a ST 
Microelectronics již oznámily, že tato MCU 
letos uvedou na trh. Bosch pro letošní rok 
plánuje uvedení nové verze jádra M_CORE 
s CAN FD. Bude hardwarově podporovat 
časové značky podle specifikace CiA 603 
v datových rámcích CAN i CAN FD.  (ed)


