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Telemetrické komunikaãní jed-
notky RTU firmy ELCOM-IPC
jsou vhodné pro moni-
torování a fiízení rozsáh-
l˘ch systémÛ, zejména
díky své spolehlivosti,
nenároãnosti na údrÏbu
komunikaãních cest a níz-
ké cenû. Pro automati-
zaci budov byla vyvinu-
ta jednotka NET RTU
s moÏnosti pfiipojení do
místní sítû LAN pomocí
integrovaného N-portu firmy
Moxa. Jednotky GSM RTU lze
nasadit v‰ude tam, kde je po-
krytí sítí GSM mobilního ope-
rátora, kter˘ poskytuje sluÏbu
GPRS.

Jako nadfiazen˘ systém je
moÏné pouÏít PC vybaven˘ sí-
Èov˘m adaptérem (pro NET RTU
Ethernetovou kartou a pro mo-
demem GSM RTU) a softwa-
rem pro komunikaci s jednotka-
mi RTUComCenter. K této apli-
kaci nabízí firma ELCOM-IPC
implementovan˘ server DDE
nebo OPC, kter˘ roz‰ífií moÏ-
nosti sbûru dat, fiízení a vizu-
alizace s pomocí prostfiedkÛ
SCADA/HMI, napfi. Promotic,
Control Web, InTouch aj. Po-
uÏitím aplikace RTUComCen-
ter lze monitorovat a fiídit sta-
vy na více jednotkách souãas-

nû. KaÏdá jednotka v systému
má své specifické sériové ãíslo

a IP-adresu. Poãet pfiipojen˘ch
jednotek je limitován jen v˘-
konem hardwaru fiídicího po-
ãítaãe.

Pro fiízení vût‰ích
systémÛ s poãtem nû-
kolika desítek tele-
metrick˘ch jedno-
tek a více je vhod-
né pouÏít systém
GlobalWatch.
Tento systém
byl navrÏen jako
univerzální konfi-
gurovateln˘ pro-
stfiedek pro sledo-
vání stavÛ libovoln˘ch za-
fiízení ãi veliãin, jejich vyhod-
nocení a následné provedení po-
Ïadované akce. Aby bylo moÏ-
no tohoto cíle dosáhnout, je celá
aplikace rozdûlena do nûkoli-
ka základních celkÛ. Centrem

zpracování je jádro systému
(GWCore), které se stará o sbûr
dat, vyhodnocení podmínek
a zadávání poÏadavkÛ na pro-
vedení pfiíslu‰n˘ch akcí. Data
jsou jádru poskytována pro-
stfiednictvím IO-serverÛ pfiipo-
jovan˘ch pfies softwarové roz-
hraní COM (Component Object
Model) nebo DCOM (Distribu-
ted COM) v pfiípadû distribuo-
vaného systému spojeného po
síti LAN anebo volitelnû CORBA
(Common Object Request Broker
Architecture). Dal‰í IO-servery
pak umoÏÀují provedení poÏa-

dovan˘ch v˘stupních akcí,
kter˘mi mo-

hou b˘t napfií-
klad zaslání zprávy (na mobil-
ní telefon, e-mailovou adresu),
nastavení v˘stupu, zápis hod-

noty nebo spu‰tûní urãené
aplikace. Je dÛleÏité pozname-
nat, Ïe jak moÏnosti vstupu in-
formací, tak také v˘stupy jsou
závislé pouze na moÏnostech
konkrétních IO-serverÛ. Serve-
ry roz‰ífieného typu (Extended)
navazují na základní typ tím,
Ïe v sobû integrují pÛvodní
rozhraní, ke kterému v‰ak pfii-
dávají mnoÏství dal‰ích funkcí
pro centrální webové rozhraní
a lep‰í provázanost s jádrem
systému.

Pro systém s jednotkami RTU
je potfiebné GlobalWatch roz‰í-
fiit o server RTUIOServ, kter˘
umoÏní vzdálen˘ dohled a fiíze-
ní pomocí jednotek RTU. Ser-
ver poskytuje operace v rozsa-
hu spoleãn˘ch operací v‰ech
roz‰ifiujících (Extended) IOser-

verÛ pouÏívan˘ch v sys-
tému GlobalWatch.

Oba zmínûné soft-
warové produkty je moÏ-

né zakoupit u spoleãnos-
ti ELCOM-IPC. Dal‰í po-

drobnûj‰í informace je moÏ-
né získat buì na interneto-

v˘ch stránkách spoleãnosti
ELCOM Group nebo pfiímo ve
firmû.

Komplexní řešení rozsáhlých 
monitorovacích a řídicích systémů
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