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Vzdálená správa zařízení – novinky mezi
modemy eWON
Společnost eWON v loňském roce rozšířila sortiment svých produktů o průmyslový
modulární modem eWON Flexy a vestavěné vizualizační prostředí ViewON3. Letošní
novinkou je nový průmyslový modem pro přístup na dálku pomocí WiFi nebo modulu
GSM – eWON Cosy 131.

Vzdálená správa průmyslové techniky se
stává základním požadavkem v moderní automatizaci. Možnost připojit se ke konkrétnímu zařízení v podniku kdykoliv a odkudkoliv
z celého světa přináší mnoho výhod. První je
možnost diagnostiky a okamžitého zásahu při
poruše, popř. změna nastavení. Odpadá nutnost
cestování servisních techniků, často na vzdálená místa; díky rychlé reakci nevznikají prostoje výroby a celkově klesají náklady na údržbu
zařízení. Další výhodou je možnost sledovat
data přímo ze zařízení, přiřadit k nim meze
alarmů nebo je archivovat. Modemy Ewon na-

uzavřené sítě ve veřejné síti), které je zabezpečeno pomocí digitálních certifikátů. Modemy Ewon k tomu využívají službu Talk2M,
která uživateli maximálně zjednodušuje celý
postup připojení, aniž by bylo třeba jakkoliv
měnit počítačovou síť na obou stranách. Uživatel modemů Ewon si prostřednictvím služby Talk2M založí účet, kterým se následně
připojuje. Spárování zařízení Ewon s uživa-

Nadstavbou Talk2M je služba M2Web, která umožňuje mobilní přístup ke vzdálenému
zařízení z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo
chytrého telefonu prostřednictvím libovolného webového prohlížeče (tj. bez nutnosti cokoliv instalovat).

Řady modemů Ewon
Základní modem eWON Cosy (Communication made Easy) je určen pouze pro vzdá-

Obr. 3. Modem Ewon 2005

Obr. 2. Modem Ewon 2101

Obr. 1. Modem Ewon Cosy 141

víc mohou pomocí jakéhokoliv internetového
prohlížeče vizualizovat data ze zařízení a tím
do jisté míry suplovat panely HMI.

Talk2M – cloudové řešení vzdáleného
přístupu
Pro vzdálenou správu by v podstatě stačil
přístup na internet, ale mnoho firem se proti
přístupu zvenku (z internetu) chrání různými
firewally, aby se nikdo cizí nemohl dostat do
firemní sítě a napadnout její počítače. Protože nastavování přístupu k zařízením by bylo
při použití firewallů zbytečně složité, je využíváno připojení VPN (tj. vytvoření privátní
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telskými účty zajišťují servery, jež jsou rozmístěny po celém světě. Tím je dosaženo jednoduchého spárování modemu Ewon s účtem
uživatele a s použitím VPN je možné se snadno připojit na zařízení za modemem Ewon.

lenou správu prostřednictvím pevného připojení k internetu. Modem Ewon Cosy 141
(obr. 1) má rozhraní MPI/Profibus nebo sériový port RS-232/485. Tento modem má velmi jednoduché prostředí, které uživatele provede spárováním modemu s účtem a následným připojením k zařízení.
Modemy Ewon řad 2101 (obr. 2) a 4101
jsou určeny pro vzdálenou správu při využití

Představení společnosti Ewon
Belgická společnost Ewon je součástí skupiny ACT’L, s. a., kterou roku 1993 založili Serge Bassem a Pierre Crokaert. Zpočátku se zabývali aplikacemi v oblasti dopravní infrastruktury a potravinářského a farmaceutického průmyslu. V roce
2001 (tj. v době, kdy byly pro připojení ke vzdáleným strojům a lokalitám používány
telefonní modemy) uvedli na trh zcela nový produkt – průmyslový internetový směrovač (router) eWON4000, zaměřený na vzdálenou správu, sběr dat a vizualizaci. O pět
let později spustili službu Talk2M, kterou vyřešili problém s bezpečným a jednoduchým připojením prostřednictvím internetu. Nadále se věnují vývoji modemů Ewon
a související techniky tak, aby reagovali na vývoj v oboru komunikací a na požadavky zákazníků z celého světa.
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připojení k internetu pomocí GSM (EDGE,
3G, 3G+). Modemy obsahují kartu SIM. Jsou
tedy vhodné tam, kde není k dispozici připojení k internetu pevnou linkou. Oproti verzi Cosy mají tyto modemy možnost sledo-

WAN a modulu GSM. Výhodou je i skutečnost, že v modemu je integrován čtyřportový
ethernetový spínač (switch) (LAN).
Poslední řadou modemů je řada eWON Flexy
(obr. 4), která v budoucnu nahradí modemy
2101/4101 a 2005/4005.
Největší výhodou modemů
Ewon Flexy je to, že jsou to
první modemy pro vzdálenou správu, které jsou modulární: to znamená, že uživatel si může vybrat základnu a libovolnou konfiguraci
periferií podle svých potřeb,
popř. modem v budoucnu doplnit či některé moduly nahradit jinými. Modemy mohou být se směrováním mezi
porty WAN a LAN a sériovými porty nebo bez něj. Základny jsou k dispozici ve
třech variantách: s čtyřportoObr. 4. Modem Ewon Flexy
vým ethernetovým spínačem
10/100 Mb/s, s ethernetovým
portem 10/100 Mb/s a sériovým portem RS-232/
anténa rádiové sítě (GSM, WiFi)
/422/485 nebo s ethernetovým portem 10/100 Mb/s
a portem MPI/Profibus.
indikátor výkonu rádiového signálu
V nabídce jsou dále tyto rozšiřující karty:
– karta se dvěma sériovými
konfigurovatelné porty WAN/LAN
porty RS-232/485/422,
– karta s ethernetovým portem WAN pro připojení
port USB
k internetu,
– karta s modulem
WiFi (standardy IEEE
slot pro paměťovou kartu SD
802.11 b/g/n) pro přístup
k internetu,
Obr. 5. Modem Ewon Cosy 131
– karta s modemem PSTN,
– karta s připojením ADSL
2/2+,
– karta s modulem pro připojení do telefonních sítí
2G a 3G (HSUPA),
– karta se vstupy a výstupy
(8× DI, 4× AI, 2× DO).
Velkou předností modemů Flexy a modemů řad
4001/4005 je možnost archivovat data pomocí skriptů přímo do paměti zařízení nebo na server FTP.
Modem Flexy navíc ještě
umožňuje vložit kartu SD
pro rozšíření paměti určené
pro archivaci dat. Další výObr. 6. Modem Ewon Cosy 141 v rozváděči kotoučové pily hodou je vizualizační proExactCut
středí ViewON, které dovoluje přímo v modemu defivat data ze zařízení, popř. je archivovat a vinovat proměnné, jejichž hodnoty se budou
zualizovat.
ze zařízení číst, a následně je vizualizovat.
Modemy Ewon řad 2005 (obr. 3) a 4005
Nová verze ViewON 3, vydaná na podzim
jsou určeny pro vzdálenou správu, sběr dat
2014, podporuje protokol HTML5 a CSS3,
a vizualizaci. Umožňují připojení k internetu
což znamená, že v jakémkoliv zařízení (tabpomocí portu WAN nebo i kombinace portu
let, chytrý telefon, notebook, počítač) stačí
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zadat IP adresu modemu a zobrazí se požadovaná vizualizace.

Novinka roku 2015:
modem Ewon Cosy 131
Na tento rok je ohlášeno uvedení nové
řady modemů Ewon Cosy 131 na trh. Společnost Ewon tuto řadu představila na podzim 2014 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. Důvodem pro rozšíření řady Ewon
Cosy byly požadavky na rozšíření možností
konektivity a doplnění vlastností základních
typů modemů při udržení nízké ceny. Nový
modem Ewon Cosy 131 (obr. 5) bude nabízen ve třech variantách – standardní s porty LAN/WAN, dále s připojením WiFi nebo
s modulem 3G pro připojení prostřednictvím sítě mobilních telefonů. Navíc standardně obsahuje port USB pro připojení
dalších zařízení a rozšiřující slot pro paměťové karty SD.

Příklad využití modemu Ewon v provozu
ExactCut s. r. o. se zabývá návrhem a výrobou automatizovaných pracovišť pro dělení a následné zpracování obrobků z oceli
a neželezných kovů. Jádrem jejího sortimentu jsou vysoce výkonné automatické kotoučové pily na kov.
„Rychlý servisní zásah v případě poruchy,
kdy jsme schopni se připojit ke stroji kdekoliv
ve světě a diagnostikovat, případně odstranit
poruchu na stroji, je jedna z nejdůležitějších
konkurenčních výhod naší firmy. Tímto krokem výrazně zkracujeme dobu výpadku stroje
při servisním zásahu. K tomuto účelu používáme průmyslový modem Ewon Cosy 141. Po
přihlášení na účet Talk2M se připojíme pomocí
zabezpečeného připojení VPN přímo na řídicí
systém našeho stroje. Potom už jsme schopni
upravovat program nebo diagnostikovat stav
stroje,“ hodnotí použití modemu Cosy 141
project manager společnosti ExactCut. „S prů-

myslovými modemy firmy Ewon máme dobré zkušenosti, a na našich strojích je vzhledem
k bezproblémovému chodu běžně využíváme.“

Závěr
Belgická společnost Ewon jako výrobce
průmyslových modemů sleduje trendy a přináší inovace do oblasti komunikačních techniky. V průběhu své existence představila řešení snadno nastavitelného a dobře zabezpečeného vzdáleného přístupu k průmyslovým
zařízením, které dále rozšířila o možnost vizualizace z mobilních tabletů a chytrých telefonů. Její modemy Ewon Flexy je možné
pružně přizpůsobovat novým požadavkům
pouhou výměnou rozšiřující karty modemu,
bez nutnosti měnit celé zařízení. Nyní přichází na trh nová řada modemů Ewon Cosy
131, které jsou díky rozšířeným možnostem připojení vhodné pro každého uživatele.
(FOXON s. r. o.)

Deň nových technológií 2014
Tak ako každý rok, aj roku 2014 sa v októbri konala na pôde Žilinskej univerzity vedecká konferencia Day of New Technologies
(DoNT), deň nových technológií, zameraná na
prvky automatickej identifikácie a ich aplikáciu do procesov. Aj tento ročník sa niesol v tradičnom duchu a pokrýval tri základné stavebné kamene. Za prvé je to akademická oblasť so
svojimi víziami a riešeniami a s prezentáciou
výskumnej činnosti, druhá oblasť je zameraná
na technologické novinky a riešenia a tretia oblasť sú partneri z praxe, ktorí by akademické
snahy a výsledky výskumu s podporou nových
technológií mali transformovať do svojej praxe.
Svojou aktívnou účasťou konferenciu podporili jej obvyklí partneri a spoluorganizátori – spoločnosti GS1 Slovakia a Kodys Slovensko, so zaujímavými príspevkami z praxe.
GS1 Slovakia začala spoluprácu s akademickou oblasťou, ktorej výsledkom bola participácia zástupcov Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity na
budovaní Laboratória automatickej identifikácie tovaru a služieb už v roku 2008. Ďalším konkrétnym výsledkom tejto spolupráce
bol seminár DoNT 2009, ktorý fakulta organizovala opäť v spolupráci so združením GS1
Slovakia a firmou Kodys Slovensko.
Prispievatelia z akademickej oblasti pochádzali z domácich a zahraničných univerzít, např. Pardubickej univerzity (Dopravnej
fakulty J. Pernera), Vysokej školy báňskej –
Technickej univerzity Ostrava a partnerského laboratória ILAB RFID, ČVUT Praha,
Technickej univerzity Košice, Fakulty výrobných technológií v Prešove, University
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of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic
Sciences a ďalších.
Nosné témy konferencie boli hlavne oblasť aplikácie technológií automatickej identifikácie a technológie RFID s príspevkami
ako Čipové meranie času, Využitie QR kódov
v oblasti dopravných služieb, Využitie technológie RFID pri dynamicky sa pohybujúcich
prepravných a manipulačných jednotkách,
Near-Field Communication Technology for
Informing Blind and Visually Impaired Persons during movement Traffic Intersections,
UHF RFID teplotní a vibrační senzor, T & T
systém založený na mýtnej OBU rozšírenej
o RFID a mnohé ďalšie.
Po jubilejnom, piatom ročníku v roku
2014 stála pred organizátormi nemalá úloha: s úspechom prekročiť pomyselnú časovú
hranicu a posunúť sa do ďalšieho obdobia.
Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 zástupcom z rôznych oblastí výskumu a vývoja,
marketingu, prevádzky a podobných oblastí.
To, že sa garantom konferencie a vedeckému
výboru podarilo správne stanoviť smerovanie
a oblasti konferencie a organizačnému výboru zabezpečiť jej korektný a úspešný priebeh,
svedčia aj výsledky pravidelnej ankety.
Čo je potešujúce, konferencie plní svoj
účel – prenos poznatkov medzi univerzitou
a praxou, o ktorom svedčia aj výsledky sledovania záujmu o účasť, resp. motivácia účasti,
zhruba rovnomerne rozdelené medzi:
– získanie kontaktov s možnými spolupracovníkmi alebo riešiteľmi (28 %),
– získanie informácií o nových technoló
giách vo všeobecnosti (27 %),

– získanie informácií a poznatkov z oblasti
automatickej identifikácie pre možnú implementáciu v našej firme (21 %).
O tom, že konferencia je pozitívne hodnotená aj jej účastníkmi, vypovedajú aj výsledky prieskumu, kde viac ako 60% spokojnosť
(veľmi spokojný alebo spokojný) dosiahli
všetky hodnotené ukazovatele – dostupnosť
konferencie, kvalita prednášok a celkový subjektívny dojem. Ostatné ukazovatele, ako je
úroveň webové stránky a dostatok informácií o konferencii v predstihu, sú pre organizátorov podklady na zlepšenie v budúcnosti
a ďalšie výzvy.
V rámci konferencie boli realizované aj
sprievodné akcie – návšteva partnerského laboratória spoločnosti GS1 a návšteva laboratórií na univerzite – Laboratória automatickej identifikácie AIDCLab a Laboratória
pre RFID techniku v dopravných systémoch
v rámci Centra excelentnosti pre inteligentné dopravné systémy (CEII IDS), ktoré boli
rovnako vysoko hodnotené (viac ako 80 %).
O prínosoch konferencie hovorí aj skutočnosť, že takmer všetci účastníci majú záujem
účastniť sa aj v ďalšom ročníku, z toho väčšina aktívne. Ďalší ročník sa bude konať na jeseň 2015. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom, časopisom ATP Journal, Automa, Sdělovací technika; možno niektorý z príspevkov
bude zverejnený aj na ich stránkach.
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.,
garant konferencie,
Ing. Alena Koštálová, PhD.,
Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
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