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Nezadržitelný vývoj

Pokrok v jakémkoliv technickém oboru je 
nejen nezadržitelný, ale neustále se zrychlu-
je. To se projevuje stále lepšími autonomními 
funkcemi různých zařízení, které řeší vesta-
věné regulátory a řídicí systémy. 
V současnosti je ale navíc žádána 
provázanost a vzájemná integra-
ce zařízení od různých dodava-
telů spolu s jejich výslednou do-
stupností prostřednictvím (dnes 
všudypřítomného) internetu. Ten-
to požadavek je v souladu s tren-
dem „čtvrté průmyslové revoluce“ 
(průmyslu 4.0). Projevuje se neje-
nom při řízení výrobních procesů, 
je patrný i při řízení budov a je-
jich technického vybavení, a to ve 
velkých budovách i v rodinných 
domech. Ty jsou nyní vybavová-
ny stejně složitými a provázaný-
mi technickými systémy, jaké do-
nedávna byly obvyklé pouze ve 
velkých komerčních a administ-
rativních budovách. Tomuto tren-
du významně napomáhají i chytré 
telefony a jejich trvalé bezdrátové 
připojení do globálního internetu. 
Za dvanáct let od uvedení prvního 
iPhonu stačily penetrovat do kapsy 
či kabelky téměř každého člověka.

Foxtrot 2 – nová generace řídicího systému 
Tecomat

Dělba práce pokračuje

Výrobci specializovaní na TZB se dnes 
v podstatě neobejdou bez řídicího systému, 
pro který naprogramují nebo si nechají na-
programovat spolehlivé autonomní funkce 

včetně specifika a výhody svých nových ře-
šení a spolehlivé autonomní funkce. V sou-
časné době již není mnoho výrobců, kte-
ří vsadí na vlastní specializovanou elektro-
niku, kterou snad není nyní těžké vyvinout 
a vyrobit. Praxe ukazuje, že je daleko slo-
žitější udržet ji aktuální a zajistit navazující 

upgrady vyhovující rychlému vývoji tech-
nického okolí a související funkce, jako je 
přístup na internet, na cloud, dálková sprá-
va a diagnostika vlastních produktů zavede-
ných po celém světě, spolehlivá implemen-
tace kyberbezpečnosti aj.

Nová generace zavedeného univerzální-
ho systému Tecomat Foxtrot vychází vstříc 
těm, kteří hledají řídicí systém, na kterém 
postaví novou generaci nebo inovaci své-
ho stávajícího produktu, systém, u kterého 
se mohou dlouhodobě spolehnout na stabil-
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Obr. 1. Nejmenší provedení CP-2090 je se šířkou tří modulů 
– má komunikační kanály a ovládací prvky jako větší verze, 
nemá integrované vstupy a výstupy, lze je však připojit přes 
systémové sběrnice TCL2 a CIB; lze na něj pohlížet jako na 
volně programovatelný komunikační převodník protokolů 
a rozhraní s volně programovatelným webovým serverem
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Obr. 2. CP-2005 v šíři šesti modulů nabízí 
na liště DIN navíc šest univerzálních (AI/DI) 
vstupů, dva analogové výstupy (AO) a šest 
reléových výstupů (RO); je možné ho objed-
nat i s interní WiFi nebo s modemem LTE pro 
bezprostřední připojení do internetu kdekoliv

 

– kompletně přepracovaná a optimalizova-
ná architektura firmwaru,

– nová procesorová platforma ARM a ope-
rační systém s možností škálování výko-
nu vícejádrovými procesory,

– dva ethernetové porty, každý se 32 udr-
žovanými spojeními,

– dva USB porty, jeden pro přímé připoje-
ní notebooku, druhý pro paměti flash či 
WiFi nebo adaptér Bluetooth,

– nová zmenšená volitelná komunikační roz-
hraní s až čtyřmi vestavěnými sériovými 
porty,

– čtyřřádkový OLED displej se sedmi 
klávesami na čelním panelu všech va-
riant,

– varianty s vestavěným WiFi adaptérem 
nebo s vestavěným modemem LTE pro pří-
mé připojení do bezdrátového internetu,

– webové stránky v pevné paměti na základ-
ní desce,

– karta microSD jako velkokapacitní úloži-
ště pro data s diskovým souborovým sys-
témem,

– možnost přistupovat k souborovému sys-
tému v PLC přímo jako k síťovému disku,

– zvýšení počtu proměnných zobrazovaných 
na každé interní webové stránce na 256,

– desetinásobné zrychlení zpracování in-
strukcí PLC,

– pětinásobné zvětšení paměti pro aplikační 
program,

– nové systémové webové stránky pro 
snadné nastavení všech komunikačních 
parametrů a adres,

– posílení kyberbezpečnosti rozšířením 
sady IP protokolů s šifrováním SSH, pře-
devším https,

– přístup k uživatelským proměnným pro-
střednictvím rozhraní REST API,

– integrované služby FTP, Samba, Avahi  
a PLCComS ve firmwaru,

– plná kompatibilita s komunikační služ-
bou Teco Route se zabezpečeným přístu-
pem bez veřejné IP adresy pro webový 
prohlížeč uživatele, pro Mosaic pro dál-
kové přeprogramování a systém Firm-
ware updater pro servis.

Nové vlastnosti řídicího systému Foxtrot 2

Začátkem roku uvedla kolínská firma Teco, a. s., nový typ svého programovatelného au-
tomatu Tecomat – řídicí systém Foxtrot 2. Svého oblíbeného předchůdce výrazně pře-
konává vlastnostmi a možnostmi využití – víc, než by odpovídalo obvyklé generační ob-
měně. Je velkou příležitostí pro integrátory systémů v nejrůznějších oborech, zejmé-
na v technice pro chytré domy a velké domy, a pro výrobce jejich technického zařízení 
(TZB). Článek seznamuje s jeho vlastnostmi a klíčovými variantami.
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Obr. 3. CP-2007 v šíři devíti modulů s větším a pohodlnějším 
OLED displejem pro systémovou a uživatelskou komunikaci je 
k dodání také ve verzi s WiFi a s modemem v LTE; má čtrnáct 
univerzálních (AI/DI) vstupů, z nichž čtyři mohou být jako 
rychlé čítače a dva lze přepnout na analogové výstupy (AO), 
a jeden digitální vstup na úrovni 230 V AC; k dispozici je jede-
náct reléových výstupů (RO/3 A) a dva analogové výstupy 
(AO), které lze přepnout do módu s PWM na úrovni 24 V

Obr. 4. CP-2970 ve vestavném tzv. OEM provedení je určen pro 
výrobce TZB, kteří řídicí systém umísťují přímo do prostoru 
zařízení s vlastním krytováním a dodáván je pouze na smlouvu 
a ve větších výrobních řadách;  lze jej podle přání zákazníka 
vybavit různým počtem vstupů (AI/DI), výstupů (DO/RO/ 
/SSR) a konektorů různého typu s napájením 24 V, nebo 230 V; 
centrála s displejem a klávesnicí je zde nasazena jako submodul 
na základovou desku nesoucí I/O

Obr. 5. Rozbalené menu systémových webo-
vých stránek, ze kterých lze odhadnout šíři 
funkcí nové generace Foxtrotu, např. nasta-
vení až pěti paralelně pracujících IP síťových 
adaptérů

ní vývoj, technickou podpo-
ru a upgrade všech základ-
ních softwarových a hardwa-
rových funkcí, a především na 
kompatibilitu již jednou na-
psaných a odladěných funkcí.

Foxtrot 2 – otevřený 
systém se ještě více otevírá

Základními vlastnostmi 
nové generace je plná pro-
gramová kompatibilita s prv-
ní generací Foxtrotu, tzn. že 
vyhovuje mezinárodní normě 
IEC 61131-3 a je plně kom-
patibilní se všemi dosavadní-
mi rozšiřujícími moduly na 
sběrnicích TCL2 a CIB Co-
mmon Installation Bus®. Po 
dohodě se zákazníkem lze 
integrovat vybrané softwaro-
vé služby již napsané a od-
laděné např. v jiném jazyce 
nebo v jiném systému. Vý-
razně se zlepšila kompatibili-
ta s komunikačními standar-
dy IP a funkcemi používaný-
mi ve světě IT. Elegantněji 
jsou nyní řešeny také stan-
dardy v řízení domů a domác-
ností, jako jsou KNX nebo 
IoT (Sigfox, LoraWan, NB 
IoT). Schopnost ovládat za-
řízení domů hlasem umožňu-
je napojení na standardy vel-
kých firem, jako je Homekit 
a Siri od společnosti Apple, 
pomocí integrovaného Home-
bridge. V brzké době lze oče-
kávat další rozšíření formou 
evolučních upgradů.

Závěr

Na obrázcích jsou čtyři základní velikostní 
verze nové řady Foxtrot 2. Ukazují téměř ne-
omezenou skladebnost, variabilitu a adaptabi-
litu podle požadavků jak integrátorů systémů 
v rozsáhlých projektech měření a regulace, 
tak i výrobců jednotlivých typů technické-
ho vybavení budov. Elegantně jsou vyřešeny 
autonomní funkce, které jsou připraveny na 
integraci a komunikaci prostřednictvím in-
ternetu standardními otevřenými protokoly.

Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s.
www.tecomat.cz
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y   Emerson převzal divizi 
Intelligent Platforms 
společnosti General Electric

Emerson jako přední firma v oblasti dis-
tribuovaných řídicích systémů (DCS) pro 
automatizaci spojitých průmyslových pro-
vozů (chemie, petrochemie apod.) proni-
ká akvizicí Intelligent Platforms do hyb-
ridních a zejména diskrétních odvětví, pro 
která je charakteristické řízení výrobních 
linek a jednotlivých strojů. Získá tím lep-
ší postavení v takových oborech, jako jsou 
těžba surovin, life science, potravinářství 
a balicí technika. Svým klientům nyní na-

bídne širší možnosti řízení a optimalizaci je-
jich výrobních činností.

Divize Intelligent Platforms společnos-
ti General Electric, sídlící v Charlottesville 
(USA), má přibližně 650 zaměstnanců po 
celém světě a v roce 2017 dosáhla obratu 
210 milionů dolarů. Více než 25 let působí 
v oblasti průmyslové automatizace, konkrét-
ně v oborech řízení strojů, průmyslových po-
čítačů, modulů vstupů/výstupů (I/O) a síťových 
zařízení, projektových a integračních služeb 
a dalších hardwarových a softwarových řešení.

Společnost Emerson zahrne do své nabíd-
ky sortiment řídicích systémů připojitelných 
na cloud a zařízení pro chytré výrobní závody 
divize Intelligent Platforms. Tato řídicí tech-

nika bude začleněna do digitálního prostředí 
Plantweb™ společnosti Emerson.

Díky tomu, že vedle svých distribuova-
ných řídicích systémů (DCS) bude mít nyní 
Emerson v nabídce řídicí techniku (PLC, 
IPC I/O moduly apod.) od Intelligent Plat-
forms, budou mít zákazníci možnost pro-
pojit své „automatizované ostrůvky“ a ješ-
tě více zlepšit provozní výkony, bezpečnost 
a spolehlivost.

„Divize Intelligent Platforms přináší kon-
solidované portfolio produktů důležité pro 
naše cílové trhy společně s významnou in-
stalovanou bází,“ prohlásil Lal Karsanbhai, 
výkonný prezident společnosti Emerson Au-
tomation Solutions. (ev)


