
Problémům spojeným s přesnější regula-

cí, stárnoucí infrastrukturou a potřebou

zvýšit efektivitu čelí oblast zpracování

a distribuce pitné a odpadní vody. Tradiční

způsoby provozu jsou už nedostačující a je

potřeba více využít moderních technologií.

Tento trend vyžaduje systémy s velkým mno-

žstvím měřených a zpracovávaných veličin

umožňující operativní rozhodování

a efektivnější správu rozsáhlých zpracovatel-

ských provozů.

Pro vodárenské provozy je typické roz-

prostření na velkém území a velká část

zařízení je umístěná venku. Použití automa-

tických systémů je klíčovým pro zlepšení

provozní výkonnosti. Implementace zahrnu-

je počítačem řízená zařízení a vzdálené

monitorování přes rychlou a spo-lehlivou síť.

Vzhledem k tomu, že zařízení musí čelit

nepříznivým klimatickým podmínkám, je

důležitá jejich robustní konstrukce.

Mezi základní aplikační požadavky patří

spolehlivost, odolnost, průmyslová konstruk-

ce a klimatická odolnost. Důležitý je rychlý

přístup k datům z monitoringu pro operativní

a přesné rozhodování s použitím cenově

efektivní komunikační cesty na velké vzdále-

nosti včetně lokalit, které nelze připojit kabe-

lem. Nutná je také schopnost komunikovat

s novými i staršími zařízeními. 

Výhodou produktů Moxa je kompletní

sortiment zařízení pro průmyslový Ethernet,

možnost připojení starších zařízení pouze se

sériovým komunikačním rozhraním, redukce

nákladů na kabeláž, síťová flexibilita díky

řešení pro bezdrátový Ethernet a odolné pro-

vedení komponent i pro venkovní použití.

S distribucí vody a dalších surovin či

energií souvisejí systémy pro automatický

sběr dat z měřicích zařízení (AMR), které

zajišťují automatické získávání dat pro účely

monitorování, řízení nebo účtování. Systémy

AMR s auto mati zovaným zasíláním hlášení

(reportů) přinášejí významné úspory mzdo-

vých nákladů a nákladů na energie.

Pro zpracování dat z klasických měřidel

spotřeby je nutný ruční odečet školenými

pracovníky. Nové

technologie vedou

k do da teč nému

vybavení stávajících

měřidel moduly pro

automatický dálkový

odečet. Není však

vždy praktické insta-

lovat pro tyto účely

dodatečnou kabeláž.

Ze jména je to ne vý -

hodné nebo nemožné

v hustě zastavěných

oblastech nebo ve

vzdálených a těžko

přístupných lokali-

tách. Proto je potře-

ba hledat jedno-

duché a cenově

dostupné řešení při-pojení měřičů

k centrální síti s minimem doplňkové kabe-

láže.

Pro realizaci bezdrátových systémů AMR

jsou použitelné mobilní telefonní sítě zalo-

žené na technologiích GSM/GPRS, bez -

drátové ethernetové standardy Wi-Fi,

Bluetooth rozhraní a další. Mobilní sítě jsou

použitelné všude, kde je pokrytí signálem.

Jejich nevýhodou je obvykle nižší komuni-

kační rychlost a vyšší provozní náklady. Pro

městské oblasti s dobře rozvinutou bezdráto-

vou infrastrukturou může být výhodnější

řešení Wi-Fi.

Mezi přednosti produktů Moxa patří pod-

pora mobilních telefonních sítí i bezdrátové

sítě Ethernet, možnost připojení měřidel přes

standardní sériová rozhraní RS-232/422/485

a montáž na panel nebo lištu DIN podle pod-

mínek v rozváděči.

Celý sortiment bezdrátových komunikač -

ních prvků Moxa dodává společnost ELVAC
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V souladu cílem společnosti Moxa poskyto-
vat kompletní řešení pro průmyslovou
komunikaci se staly prvky pro budování
bezdrátových sítí a pro připojení zařízení do
těchto sítí osvědčenou součástí jejího sorti-
mentu multiportových sériových karet, séri-
ových serverů pro sériová zařízení, serverů
pro distribuované vstupy a výstupy
a zařízení průmyslové sítě Ethernet.

V komerčním a spotřebním sektoru se

bezdrátové komunikační technologie pou-

žívají běžně už řadu let pro propojení růz-

ných spotřebičů při zachování jejich mobili-

ty, ev. jako alternativa pro připojení k síti

Internet. Současně roste obliba bezdrátových

sítí i v průmyslu, kde lze rovněž těžit

z mnoha jejich výhod. Pro lepší ilustraci

těchto výhod je v tomto článku popsáno

několik vzorových aplikací.

První z nich je automatizace a op ti ma -

lizace řízení dopravy. Existuje mnoho způso-

bů, jak vhodným využitím komunikačních

technologií zefektivnit dopravu. Na rušných

křižovatkách se používají IP kamery a de tek -

tory vozidel pro monitorování hustoty dopra-

vy a porušování dopravních předpisů. Na par-

kovištích se používají snímače pro zjištění,

zda jsou ještě k dispozici volná parkovací mís-

ta. Tyto a další informace musí být možné

lokálně zpracovat a na jejich základě řídit

například světelnou signalizaci, pro měnné

dopravní značení nebo textové informační

panely nezávisle na stavu spojení s centrálním

řídicím systémem. Dále je užiteč né informace

předávat i do centrálního dispečinku, kde

slouží k optimalizaci dopravy v celé dopravní

síti nebo k umožnění rychlé reakce na výjime-

čné události. Pro tento účel jsou ideální

vestavné počítače Moxa s bezdrátovými roz-

hraními GSM/GPRA nebo Wi-Fi (obrázek).

Pro centralizované řízení dopravy je důle-

žitý přístup k obrazu z kamer v reálném čase

z více pracovišť, nepřetržitá funkce sítě

a redundance zařízení, použitelnost zařízení

ve venkovních podmínkách, komunikace po

optických vláknech pro větší datovou pro-

pustnost a vzdálenost a odolnost proti elekt-

romagnetickému rušení. Komunikační prvky

Moxa jsou standardně vybaveny prostředky

pro redundantní komunikaci a záložní

napájení, volitelně jsou k dispozici modely

s optickým rozhraním komunikačních portů

a podporou automatického přepnutí na zálož-

ní komunikační cestu přes bezdrátovou síť.

Bezdrátové komunikační prvky
Moxa v typických aplikacích
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Automatizace a optimalizace řízení dopravy za použití bezdrátových prvků 
společnosti Moxa


