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automatizace v budovách

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


