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automatizace v budovách

systém je možné využít i k ověřování opti-
málního využití strojového parku včetně sle-
dování odstávek výroby z důvodu údržby.

Měření až do 65 535 A

Kromě automatizace budov se Eco Power 
Meter díky svým parametrům uplatní také 
ve velkých průmyslových provozech. Měři-
če každé typové řady mají své specifické pa-
rametry. Ty z řady KW2M umožňují rozšiřo-
vat základní jednotku o moduly. Více měřicích 
bodů sdílí displej i komunikační obvody, a tím 
se šetří pořizovací náklady i místo v rozvádě-
či. Následují přístroje řady KW9M s přesností 
0,2 %, které dovolují měřit nejen spotřebova-
nou, ale i vyrobenou elektrickou energii; k mě-
ření lze použít libovolné měřicí transformátory 
typu x/5 nebo x/1 A. Z dalších řad je vhodné 
zmínit ještě KW1M s možností ukládat namě-
řené hodnoty na kartu SD. Různými přístro-
ji ze široké nabídky lze měřit spotřebu jedno- 
i třífázových zařízení o proudu až 65 535 A.

Vhodná topologie sítě do budoucna umož-
ní sledovat průběhy on-line, ale také data mě-
nit, či dokonce jednotlivé připojené body pro-
gramovat. Ke sledování více objektů lze pou-
žít jednotku GPRS Link Manager, dovolující 
naprosto autonomně, bez použití kabelů kon-
trolovat údaje ze sledovaných objektů. Veške-
rá komunikace (je-li nutná) probíhá prostřed-
nictvím VPN, tedy naprosto diskrétně a bez 
rizika napadení zvenčí. 

Data vždy na dvou místech

Základem komunikace je FP Web Server, 
který průběžně poskytuje data, jež lze sledo-
vat na chytrých telefonech, tabletech či v sys-
tému SCADA běžícím např. na PC v kancelá-

ři. Každý datový balíček má časové razítko, 
a tak se při případném výpadku cílového sys-
tému data neztratí. Všechna nedoručená data 
totiž uchovává webový server lokálně a při 
obnovení spojení je přenese a zkontroluje.

V moderních budovách a provozech je 
rozumné instalovat místo klasických vypí-
načů soustavu dotykových panelů, které do-
volují zadávat příkazy a zároveň poskytují 
informace (o teplotě, tlaku, průtoku) v po-

době aktuálních hodnot nebo grafu vývo-
je. Další výhodou je úspora místa. Klasic-
ký vypínač má vždy pevně určenou funkci. 
Naproti tomu na dotykovém panelu lze volit 
různá menu, např. volbou Garáž se uživatel 
dostane na obrazovku, která umožní v garáži 
rozsvítit, zatopit, otevřít vrata, nebo dokon-
ce i bránu na hranici pozemku. O tyto úko-

ny se postarají vhodně zvolené velmi přesné 
servopohony. Jak si však poradit, je-li třeba 
instalovat dotykový panel do exteriéru? Pro 
venkovní použití je určen panel GT32E s kry-
tím IP67 do prostředí o teplotě –20 až +60 °C.

Motory do nepohody

Nejen měření a následná analýza hod-
not přinášejí úspory. Důležité je se vyvaro-

vat neekonomických akčních 
členů. Mezi největší spotře-
biče patří motory. Na roz-
díl od pneu matických poho-
nů, které vyžadují, aby byl 
k dispozici stlačený vzduch 
i v době, kdy stojí, servopo-
hony spotřebovávají energii 
jen při skutečné změně po-
lohy. Navíc jsou téměř bez-
údržbové. Servomotory Mi-
nas LIQI poskytují opro-
ti krokovým, asynchronním 
nebo pneumatickým poho-
nům mnoho výhod ohled-
ně spolehlivosti, rychlos-
ti a přesného polohování. 
Vzhledem k rychlé integra-
ci bez složitého nastavová-
ní jsou vhodné pro okamžité 
použití ve většině projektů. 
Tuhost se velmi jednoduše 

nastavuje otočným přepínačem přímo na čel-
ním panelu řídicí jednotky. Až v případě ná-
ročnějších úloh je možné sáhnout po pro-
gramu Panaterm, dostupném zdarma, který 
je stejný pro všechny servomotory od řady 
Minas 5 výše.

Luděk Barták, 
Panasonic Electric Works Europe AG

Obr. 2. Dotykové panely postupně vytlačují vypínače v průmyslu 
i v rezidenčním bydlení

Zjistěte více na:  
www.panasonic-electric-works.cz

KW9M: Jeden výrobek pro dohled 
nad vyrobenou i spotřebovanou energií
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Konference Technical Computing Bra-
tislava 2014 – TCB 2014, pokračující 
v tradici mezinárodní konference Techni-
cal Computing Prague – TCP, se uskuteč-
ní v Bratislavě v hotelu Sorea dne 4. lis-
topadu 2014. Půjde již o 22. setkání uži-
vatelů a příznivců softwarových systémů 
Matlab® a Simulink®, dSpace a Comsol 

Multiphysics®. Účelem konference je umož-
nit odborné veřejnosti výměnu zkušeností 
s aplikačním využitím uvedených progra-
mových nástrojů pro technické výpočty, 
analýzu dat, modelování a simulace v nej-
různějších technických i netechnických obo-
rech lidské činnosti. Součástí setkání bude 
přednáška pořádající společnosti Humusoft 
s. r. o. na téma novinky a trendy vývoje sys-
témů Matlab a Simulink i prezentace firem 
Comsol a dSpace.

Ke konferenci bude vydán tištěný sbor-
ník abstraktů příspěvků. Elektronický sborník 

s kompletními příspěvky bude vydán na CD, 
kde lze umístit i příklady řešené v prostře-
dích Matlab a Simulink a Comsol Multiphy-
sics, prezentace referujících pracovišť apod. 
Sborníky budou zařazeny do seznamů ISBN 
a ISSN. Jednacími jazyky konference jsou 
čeština, slovenština a angličtina.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů pří-
spěvků je 28. září, oznámení o přijetí pří-
spěvku 10. října a doručení finálních pří-
spěvků 19. října 2014. Další informace lze 
nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalen-
dář událostí. (sk)


