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automatizace v budovách

Vyšší odborná škola Salcburk (Fachhoch-
schule, FH Salzburg) vzdělává bakaláře a in-
ženýry, profesionály v technických, soci-
álních a ekonomických oborech, medicí-
ně, médiích a umění. Vyšší odborné školy 

v Rakousku spojují vzdělání na akademické 
úrovni s bohatou praxí. Vyšší odborná škola 
Salcburk byla založena v roce 1995, v sou-
časné době má 2 712 studentů a tři kampusy: 
Urstein u městečka Puch, Kuchl a SALK na 
Univerzitní klinice v Salcburku.

FH Salzburg spojuje dlouholeté partner-
ství se společností Copa-Data. V roce 2013 se 
objevily dva úkoly: správce kampusu Urstein 
chtěl doplnit stávající systém řízení technic-
kých zařízení budov a přizpůsobit jej svým 
přáním a současně vedení studijního oboru 
informační technologie a management sys-

Vyšší odborná škola Salcburk představuje 
ukázkový projekt automatizace budov

témů hledalo možnost generovat skutečná 
provozní data, s nimiž lze testovat algoritmy 
pro jejich analýzu a ukládání. Řešením bylo 
to, že studenti v jednom společném projek-
tu rekonstruovali řídicí systém budov, imple-

mentovali interaktivní vizualizaci pro konco-
vá mobilní zařízení a položili tak základ pro 
další vývoj k systému správy energií v sou-
ladu s normou ISO 50001.

Základem je systematický přístup

Budovy kampusu Urstein FH Salzburg 
(obr. 1) mají více než sto místností pro tech-
nické vybavení, administra-
tivu, výuku a výzkum. Ty se 
značně odlišují v poloze, ve-
likosti i vybavení. Součástí 
kampusu jsou také dvě velká 
parkoviště a podzemní garáž. 
Desetitisíce senzorů a ovláda-
cích prvků, rozmístěných po 
celém kampusu, již byly in-
stalovány. Existující systém 
řízení budov část z nich už 
využíval, ale s jednou zřej-
mou nevýhodou. Christof 
Haslauer, jeden ze studentů, 
kteří se na projektu podíleli, 
vzpomíná: „Pojmenování proměnných bylo 
zvoleno velmi nešťastně a dodržovalo roz-
ličná názvosloví. Proto nebylo možné zajis-
tit spolehlivé přiřazení proměnných v námi 
plánovaném velkém systému.“

Projekt začal skutečnou sisyfovskou prací. 
Tým studentů musel všechny proměnné pře-
jmenovat a definovat nové, jasné názvosloví, 
které bylo použitelné v celé budově. Jen tak 
mohlo být zajištěno, že při projektování ak-
tuálně používaných 15 000 proměnných bude 
použita vždy ta správná. Bez této časově ná-
ročné přípravy by nebylo možné s jistotou 
napojit a ovládat konkrétní světelný spínač 
v konkrétní místnosti.

Dalším důležitým úkolem bylo vytvo-
řit deníky místností. V praxi to znamená, že 
v novém systému řízení budov je každá míst-
nost spojena se všemi relevantními daty, kte-
rá zahrnují rozměry místnosti a geografickou 
orientaci, účel jejího využití a rovněž detai-
ly technického vybavení, jež je v místnos-
ti k dispozici. Pro správce budov to má dvě 
nesporné výhody. Na jedné straně může být 
jakákoliv místnost v řídicím systému budo-
vy vizualizována a cíleně ovládána. K tomu 
byl použit především modul Plánování výro-
by a zařízení (PFS – Production and Facility 

Scheduler) systému zenon, který podle pře-
dem stanovených rozvrhů centrálně řídí spí-
nání. Na druhé straně mají pracovníci sprá-
vy budovy validní data, která je podporují při 
plánování akcí a alokování místností.

Vyšší odborná škola Salcburk propojila zajímavé s užitečným: ve společném projektu stu-
dentů školy a partnerské firmy COPA-DATA se podařilo pomocí softwaru HMI/SCADA 
zenon na jedné straně vytvořit „chytřejší“ budovu školy, na druhé straně získat data pro 
výzkumný projekt Řídicí systém budovy jako projekt budoucnosti.

Chytré budovy kampusu Urstein Vyšší 
odborné školy Salcburk:
– všechny místnosti jsou zkatalogizovány 

a jednotlivě vizualizovány,
– automatické spínání světel a stínění,
– integrována nouzová signalizace,
– sledování parkoviště,
– téměř 15 000 proměnných,
– naplánovaná implementace systému 

správy hospodaření s energií podle 
ISO 50001,

– databáze pro vlastní studentské projekty.

Obr. 1. Kampus Vyšší odborné školy Salcburk v Ursteinu

Obr. 2. Vizualizace byla optimalizována pro 
obsluhu dotykem, a proto ji lze bez jakýchkoliv 
problémů provozovat na mobilních zařízeních

Obr 3. Grafické zobrazení vytíženosti parkovacích míst v čase
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Technika budov pod kontrolou – 
i z mobilních zařízení

Zenon byl v kampusu FH Salzburg imple-
mentován externí firmou jako software pro ří-
zení a vizualizaci již při výstavbě. Nyní byl 
aktualizován na nejnovější verzi a projekt vi-
zualizace byl kompletně přetvořen. Základ-

ním prvkem nové vizualizace je velká do-
tyková obrazovka, která poskytuje přehled 
o celé budově a umožňuje uživateli zobraze-
ní až do úrovně detailů jednotlivých místnos-
tí (obr. 2). Pevnou součástí projektu je mimo 
jiné také webový server Zenon Web Server 
Pro, který umožňuje decentralizovaný pří-
stup k vizualizaci prostřednictvím webové-

ho prohlížeče. Prokurista a vedoucí odděle-
ní infrastruktury FH Salzburg Hartwig Reiter 
podotýká: „Je zde zobrazeno a řízeno vnitřní 
i venkovní osvětlení, stejně jako stínicí tech-
nika a nouzová signalizace budovy celé školy. 
Modulem plánování výroby a zařízení řídíme 
automaticky všechny procesy s ohledem na 
jednotlivé akce.“ Nejen to, v přehledu správy 
budov jsou dostupná i parkovací místa. Každá 
parkovací oblast je vybavena indukční smyč-
kou, jež je systémem monitorována. V kaž-
dém okamžiku je tedy možné identifikovat 
volné a obsazené parkovací zóny. Stejně tak 
lze jednoduše dotykem zobrazit v přehledném 
grafu vytíženost v čase (obr. 3).

Co se týče hardwaru, běží kompletní sys-
tém na serveru v rámci technického vyba-
vení budov. Vedle zenon Runtime je imple-

„Ukázalo se, jak důležitá byla definice 
jasné struktury datových bodů na začátku 
projektu. Až poté mohli studenti vytvořit 
v krátkém čase ergonomické rozhraní pro 
uživatele.“

Reinhard Mayr, produktový manažer, 
COPA-DATA

www.copadata.com/zenon

Usnadněte 
si život.
Použijte 
softwarovou 
platformu zenon pro 
automatizaci Vaší 
„Smart Factory“.

Navštivte nás na veletrhu 
AMPER v Brně
19. – 22. března 2019
Rakouský skupinový stánek, pavilon F    

Obr. 4. Přehled všech místností v jednom patře – konkrétní stavy místností jsou znázorněny 
podbarvením

mentován také zenon Web Server Pro. Mo-
bilita je pro školu obzvláště důležitá, a proto 
bylo zřízeno připojení prostřednictvím VPN. 
Správci budovy tak mohou k systému přistu-
povat odkudkoliv v budově, ovládat jej a zís-
kat přehled, aniž by museli vyhledat konkrét-
ní stacionární počítač. Přístup je možný také 
z domova. To dovoluje, např. ve svátek nebo 

o víkendu, velmi rychle a bez nutnosti dojet 
do budovy školy spustit požadovanou tech-
niku nebo odstranit poruchu.

Standardní software pro individuální 
výsledky

Nový systém řízení a vizualizace budovy 
byl vytvořen studenty běžným softwarem. 
Použit byl produkt zenon, především s modu-
ly Listina alarmových hlášení (AML), Chro-
nologická listina událostí (CEL) a Plánová-
ní výroby a zařízení (PFS), a dále zenon Web 
Server Pro. Pro ovládací menu byla vytvoře-
na komponenta WPF (Windows Presentation 
Foundation) a pro evidenci rezervací a sprá-
vu parkoviště byl implementován Microsoft 
SQL Server 2012.

Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno stan-
dardními prvky systému zenon (obr. 4). Pro 
interaktivní menu, jehož prostřednictvím jsou 
vizualizovány a ovládány jednotlivé místnos-
ti, byly použity prvky WPF (obr. 5). Napoje-
ní na techniku budovy je s použitím sběrni-
ce KNX, parkoviště je dozorováno protoko-
lem BACnet. Oba protokoly jsou integrovány 
v systému zenon jako standard, což znatelně 
usnadnilo projektování a zkrátilo dobu celé 
implementace. Samotná data bylo možné 
importovat do systému jednoduše několika 
kliknutími myší.

V dalším kroku je plánována implementa-
ce modulu zenon Zasílání zpráv. Toto rozší-
ření umožní zasílat jednotlivé alarmy odpo-
vědným osobám v podobě SMS nebo zvuko-
vých zpráv. Poruchy tak mohou být vyřešeny 
a odstraněny mnohem rychleji.
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Systém správy hospodaření s energií 
a inteligentní budovy

Systém je již připraven pro další rozvoj. 
V hledáčku jsou především dva směry vývo-
je: zaprvé má být infrastruktura FH Salzburg 
ve střednědobém výhledu vybavena systé-
mem správy hospodaření s energií podle 
ISO 50001. I toto rozšíření zenon podporuje 
již předem připravenými moduly. V dalším 
kroku bude tedy následovat instalace potřeb-
ných elektroměrů pro detailní řízení a analý-
zu provozu. Zadruhé je záměrem integrovat 
do vizualizace i ostatní již existující sběrni-
cové systémy.

V dalších společných projektech FH 
Salzburg a Copa-Data je v plánu vytvoření 
systémů pro chytré budovy a chytrá města. 
Bude např. možné simulovat zařízení a bu-
dovy, vytvářet ukázkové případy pro studie 
proveditelnosti a vyvinout scénáře pro im-
plementaci ISO 50001. Na seznamu přání 
jsou také samoučící se budova i interpretace 
ručního ovládání a z něho odvozená pravi-
dla. Tyto plány jsou skvěle podpořeny sku-
tečnými daty, jež jsou v obrovském rozsahu 
již nyní sbírána základním systémem řízení 
budovy FH Salzburg.

Další vývoj řídicího systému budov kam-
pusu Urstein Vyšší odborné školy v Salc-

Obr. 5. Každá místnost může být detailně zobrazena a ovládána pomocí menu implemento-
vaného prostřednictvím WPF

burku nezůstává ale jen u projektu studentů 
ze studijního oboru informační technologie 
a management systémů. Pracovníci externí 
společnosti, která pečuje o technické vyba-
vení budovy, byli zaškoleni na systém zenon 
a aktuální projekt. Tým je tak schopen v bu-
doucnu sám přizpůsobovat projekt individuál-
ním požadavkům. „Pro mne je tento pro-
jekt dobrým příkladem úspěšné spolupráce 

mezi odbornou školou, studenty a firemní 
sférou. Skutečná situace win-win-win, při níž 
všichni zúčastnění získávají zkušenosti a těží 
z dlouhodobě udržitelných výsledků,“ shrnu-
je Simon Kranzer, jenž má na starosti projekt 
a vědeckou spolupráci ve studijním oboru in-
formační technologie a management systémů.

(COPA-DATA GmbH)

Novým prezidentem a výkonným ředite-
lem sdružení OPC Foundation se stal Stefan 
Hoppe. Thomas Burke, bývalý prezident OPC 
Foundation, navrhl Stefana 
Hoppeho jako svého nástup-
ce před valnou hromadou 
sdružení, na němž oznámil 
svou rezignaci, a tatáž val-
ná hromada jeho návrh po-
tvrdila hlasováním. Thomas 
Burke zůstává členem před-
stavenstva a bude pokračo-
vat v aktivitách směřujících 
k dalšímu rozšiřování stan-
dardu OPC UA v různých 
oblastech průmyslu. Stefan 
Hoppe převezme provozní 
agendu a odpovědnost za 
další vývoj sdružení.

Stefan Hoppe je dlouho-
letým členem OPC Foun-
dation. Jako elektroinženýr nastoupil v roce 
1995 k firmě Beckhoff, kde se podílel na vý-
voji klasických serverů OPC a v roce 2006 na 
vývoji prvního serveru OPC UA pro vestav-
nou procesorovou jednotku na světě. V roce 
2008 inicioval vznik společné pracovní sku-
piny OPC Foundation a PLCopen. Vytvoře-
ná doplňková specifikace (compa nion spe-

Sdružení OPC Foundation má nového prezidenta
cification) byla akceptována mnoha mezi-
národně uznávanými výrobci automatizační 
techniky v oborech procesní i strojní výro-

by. V roce 2010 byl Stefan 
Hoppe zvolen prezidentem 
OPC Foundation Europe, od 
roku 2014 je členem před-
stavenstva sdružení OPC 
Foundation a stal se jeho 
viceprezidentem. Aktivně 
prosazuje zejména přijetí 
OPC UA v různých průmy-
slových oborech. Také díky 
jeho úsilí se OPC UA stá-
vá klíčovým standardem pro 
koncepce průmyslového in-
ternetu věcí a průmyslu 4.0.

Stefan Hoppe po svém 
zvolení prohlásil: „Je pro mě 
skutečně ctí, že mi byla svě-
řena odpovědnost a vynika-

jící příležitost vést tuto globální organizaci 
k plnému využití jejího potenciálu. Kořeny 
sdružení OPC Founda tion vyrůstají z prů-
myslové automatizace, jež je pro ně stále 
živnou půdou, ale já jsem přesvědčen, že je 
naší povinností výrazně rozšířit naše horizon-
ty v různých směrech, jak uvnitř průmyslové 
automatizace, tak jinde. Otevřený, bezpečný 

a na dodavateli nezávislý standard OPC UA 
je zcela univerzální a využitelný pro aplikace 
IoT v různých oborech, stejně jako se Ether-
net všeobecně používá k propojení počítačů 
navzájem a jejich připojení k internetu. Mým 
cílem je upevnit pozici sdružení OPC Foun-
dation a posílit jeho růst, aby bylo schopné 
působit v tomto měřítku.“

Thomas Burke své rozhodnutí zdůvodnil 
takto: „Po úžasných 23 letech jsem se rozho-
dl, že je čas přenechat starost o každodenní 
chod sdružení nové generaci. Věřím, že Ste-
fan Hoppe je pro tuto práci správnou osobou. 
Vede mě k tomu jeho aktivní zapojení a nad-
šení, o němž jsem se při mnoha příležitos-
tech přesvědčil. Těším se, co udělá pro roz-
voj OPC Foundation a rozšíření OPC UA.“

Stefan Hoppe dodal: „Jménam OPC Foun-
dation upřímně děkuji Thomasi Burkemu za 
jeho vize, vedení a neúnavnou mnohaletou 
práci na propagaci OPC. Bylo úžasné s ním 
osm let spolupracovat a oceňuji jeho roz-
hodnutí, že chce dále zůstat aktivní v další 
popularizaci OPC UA a přispívat k činnos-
ti OPC Foundation jako člen představenstva 
cennými připomínkami a strategickými do-
poručeními.“
[Tisková zpráva OPC Foundation, prosinec 2018.]

(Bk)

Obr. 1. Stefan Hoppe, nový 
prezident a výkonný ředitel OPC 
Foundation


