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Název práce 

 

Projekt systému dálkového monitoringu energetických zdrojů 

Anotace 

 

Tato diplomová práce řeší problém dálkového monitoringu energetických zdrojů, zejména pak 

komunikací se serverem. V úvodu práce přibližuji energetické zdroje a jejich význam v zálohování 

kritických infrastruktur nebo napájením technologických celků. Dále je práce rozdělena na tři části 

zabývající se: vzdáleným přenosem dat, částí výběru vhodného souboru technického vybavení a 

demonstrací poznatků při praktické realizaci zjednodušeného měřícího řetězce. V závěru je uveden 

přínos této práce. 
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Topic of the thesis 

 

Project of Long-Distance monitoring System of Power Resouces 

Abstract 

 

This thesis addresses the problem of long - distance monitoring of energetic  resources, and especially 
of communication with the server. The introduction of thesis is focused on energetic resources and 
their meaning in backup of critical infrastructure or powering of technological units. Thesis is further 
divided to 3 parts dealing with: remote data transmission, part of selecting a suitable file of technical 
equipment and a demonstration of knowledge at practical realization of simplified measuring chain. 
Ending describes benefits of this thesis.  
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1. Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je analýza a návrh dálkového dohledu a monitorování dlouhodobých 

záložních zdrojů. Jedná se především o zdroje pro výrobu a distribuci elektrické energie, které 

zaštiťují stálé napájení nebo zálohování napájení důležitých technologických provozů nebo kritických 

infrastruktur.  

Náplní tématu dálkového dohledu energetických zdrojů se zabývám již v předchozí bakalářské 

práci. Obsahem bylo zhodnocení a návrh možnosti rozšíření konkrétního dispečerského pracoviště z 

komplexního hlediska a vytvořit tak studii proveditelnosti daného projektu. Tento projekt se na 

základě mé bakalářské práce v červenci 2012 začal realizovat do fáze pilotního projektu několika málo 

monitorovaných lokalit, aby bylo možné tuto problematiku zhodnotit a určit další vývoj projektu. 

Diplomová práce by měla být tohoto projektu nedílnou součástí a jasně určit soubor technický 

prostředků pro finální realizaci.  Tyto prostředky by měly být dostatečně robustní, spolehlivé a 

ekonomicky přijatelné pro doplnění několika desítek lokalit. Je třeba do této práce zapracovat i 

specifika dvou typů energetických zdrojů, které vycházejí z požadavků zadavatele této práce.  

V diplomové práci z bakalářské práce vycházím a navazuji na ni v konkretizaci souboru 

technických prostředků pro vzdálený přenos informací, výběr vhodných komponent pro přenos 

informace, výběr vhodného přenosového kanálu a realizace demonstrační úlohy formou testovacího 

měřícího řetězce. 
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2. Energetické zdroje a problematika jejich dohledu 

 

Energetických zdrojů pro výrobu elektrické energie je celá řada a v této diplomové práci se 

zaměřím zejména na dlouhodobé záložní zdroje. Pro teoretický rozbor je však nutno uvést tyto zdroje 

do kontextu celého zálohovaného napájení technologického celku. 

 

2.1.  Distribuce elektrické energie 

 

Elektrická zařízení jsou navrhována, aby fungovala spolehlivě za normálních podmínek [1]. 

Zejména se jedná o napětí v mezích jmenovitého napětí, frekvenční toleranci s nízkou úrovní rušení a 

dobrou fázovou symetrií. Provoz mimo tyto stanovené podmínky může mít za následek zvýšení ztrát, 

nízkou výkonnost nebo nepředvídatelný provoz. Kvalita napětí má však zásadní vliv na chod zařízení 

a přerušení jeho funkčnosti, nízká kvalita napětí je však vždy nepříjemná a může mít i závažné 

důsledky na funkci celého systému. Zde uvažujeme o nasazení záložních zdrojů (Obr.1). 

Záložní zdroj se skládá z několika základních komponent: 

• Distribuční síť – hlavní přípojka zálohovaného provozu, která je připojena na vnější 

distribuční síť. V podstatě se jedná o hlavní rozvaděč elektrické energie zálohovaného 

provozu. 

• Rozvaděč převzetí zátěže – tento rozvaděč se stará o hlídání stavu elektrické sítě a je 

připojen přímo do hlavního rozvaděče. Umožňuje přepínání mezi elektrickou energií 

z distribuční sítě a záložním zdrojem. 

• Krátkodobý záložní zdroj – je to zařízení, které zaštiťuje překlenutí doby mezi výpadkem 

energie z distribuční sítě a nastartováním stroje dlouhodobého záložního zdroje. Jedná se 

většinou o obdobu UPS a to buď bateriovou, nebo rotační. Dokáže zálohovat objekt nebo 

provoz minimálně v řádech desítek sekund.  

• Dlouhodobý záložní zdroj – je to zařízení, které vyrábí elektrickou energii po dobu výpadku 

energie z distribuční sítě  
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OBR. 1 - SCHÉMA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Je nezbytné uvažovat nad dimenzací záložního zdroje z hlediska uživatelské potřeby. Tyto 

parametry určuje spotřebitel a lze rozdělit do několika kategorií (Tab.1).  

Kategorie Požadavky na spolehlivost Možné řešení Typy spotřebitele 

Základní Přerušení a poruchy v 

dodávce el. energie mohou 

být relativně dlouhé, tj. 

mnoho minut. 

Jedno vedení z 

elektrické 

rozvodné sítě. Není 

vyžadován 

záložní zdroj energie 

Samostatné rodinné domky, 

nízkopodlažní panelové domy 

Střední Přerušení a poruchy by měly 

být omezeny na několik 

desítek sekund. 

Diesel generátor 

Nouzové osvětlení 

Výškové budovy, bloky obytných 

domů 

Vysoký Přerušení a poruchy 

v dodávce el. energie by 

měly být omezeny na trvání 

v rozmezí desítek ms až do 

1s 

Systém záložního 

zdroje energie vybaven 

automatickým 

spínáním 

Velké hotely, TV a rádiové 

vysílání, nádraží, léčebny DN, 

Velmi vysoký Nepřetržité napájení. 

Přerušení dodávky u 

vybraných zátěží není 

povoleno 

Záložní systém s 

nulovým 

zpožděním, 

dieselelektrický 

generátor s dlouhým 

provozem 

Banky, Nemocnice, bezpečnostní 

centra IZS, 

TAB  1 – PARAMETRY SPOTŘEBITELE VZHLEDEM K VÝBĚRU ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 
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Z hlediska struktury a potřeby můžeme rozdělit zálohové napájení na tyto základní dle 

požadavků spotřebitele.  

2.1.1.  Záskokové záložní zdroje 

Záskokové záložní zdroje(Obr.4) fungují tak, že napájení ze sítě a z dlouhodobého záložního zdroje je 

připojeno do rozvaděče převzetí zátěže. Celé převzetí zátěže pracuje na principu dvou stykačů, které 

při výpadku přepínají mezi vnější přípojkou elektrické sítě a diesel-agregátem.  

 

OBR. 2 - SCHÉMA ZÁSKOKOVÉHO ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Při výpadku elektrické energie logické obvody na vstupu zaznamenají úbytek napětí na jedné z 3 fází a 

spustí startér motor-generátoru, který do několika vteřin nastartuje a celou zátěž zálohovaného 

provozu převezme. Stykač přepne celou větev na dlouhodobý záložní zdroj a ten napájí celý provoz až 

do doby, dokud na vnější přípojce není obnoven přívod elektrické energie. Poté ještě nějakou dobu 

běží pro případ potřeby, kdy by došlo k dalším výpadkům. Pokud je napájení z distribuční sítě stabilní, 

přepne rozvaděč převzetí zátěže celý provoz zpět na distribuční síť. 

2.1.2.  Nepřetržité záložní zdroje 

Princip nepřetržitého záložního zdroje (Obr.5) je obdobný jako u záskokového záložního zdroje, jen 

s rozdílem, že je k rozvaděči převzetí zátěže na straně zálohovaného provozu sériově připojen 

krátkodobý záložní zdroj, který překlene dobu mezi výpadkem a nastartování motorgenerátoru.  

 

OBR. 3 - SCHÉMA NEPŘETRŽITÉHO ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Hlavní výhodou tohoto řešení je bezvýpadkové (někdy nazývané jako zabezpečené) napájení celého 

provozu. Takto zapojené systémy by z hlediska uživatele měly být bezúdržbové a uživatel by se měl 

starat pouze o dodávku paliva do dlouhodobého záložního zdroje. 
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2.1.3.  Krátkodobé záložní zdroje 

 

Krátkodobé záložní zdroje [2] nebo častěji používaný název UPS (z angl.  Uninterruptible Power 

Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení, jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá 

(řádově minuty až hodiny) dodávka elektrické energie v případě nestability vstupního napětí či při 

úplném výpadku napájení z rozvodné sítě. 

a) UPS kategorie VFD (typ OFF-LINE) 

VFD = voltage and frequency dependent (napěťově závislé zdroje)  

Záložní zdroje typu VFD jsou určeny jako náhradní zdroje elektrické energie u těch zařízení, které 

jsou schopny překlenout bez obtíží výpadek napětí v délce trvání do 8 ms. V bezporuchovém stavu 

(síťový režim) je sice spotřebič napájen přes UPS, ale prakticky přímo ze sítě (střídač je vyřazen). 

Parametry sítě jsou upravovány pasivními filtry. Jednoduché filtry však neodstraní veškeré poruchy v 

rozvodné síti. V případě výpadku elektrické energie (bateriový režim) dojde k přepnutí pomocí relé na 

záložní měnič (resp. střídač) napájený z akumulátorů.  

 

b) UPS kategorie VI (typ LINE INTERACTIVE) 

VI = voltage independent (napěťově nezávislé zdroje)  

Záložní zdroje technologie VI (line interactive), oproti záložním zdrojům VFD (off-line), skýtají 

uživateli výhodu nižšího opotřebení akumulátoru v důsledku použití tzv. regulačního transformátoru, 

který je schopen vyrovnat krátkodobé anomálie (přepětí, podpětí, rázy v síti) a zabraňuje tak 

nadměrnému zatěžování akumulátoru. I u této technologie záložních zdrojů však dochází ke 

krátkodobému přerušení napájení (zhruba do 5ms) při přepínání na akumulátory.  V režimu bez 

přítomnosti napájení (bateriový režim) je během několika ms elektrická energie dodávána střídačem z 

akumulátorů. Nejdokonalejší UPS tohoto typu mají plynulé řízení výstupního napětí a bezspínačový 

přechod mezi síťovým a bateriovým režimem (Delta konverze).  

c) UPS kategorie VFI (typ ON-LINE) 

VFI = voltage and frequency independent (napěťově nezávislé zdroje)  

UPS VFI zajišťuje napěťovou a frekvenční nezávislost ve všech režimech (síťový i bateriový). Tyto 

UPS pracují na principu dvojité konverze, kdy se vstupní síťové napětí nejprve usměrní řízeným 
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usměrňovačem (∼ / =) a následně se rozstřídá střídačem (= /  ∼) na výstupní sinusové napětí o 

přesném kmitočtu 50 Hz (resp. 60 Hz). Střídač je tedy trvale v provozu. Tento princip zabezpečí 

dobrou stabilitu výstupního napětí i při změnách vstupního napětí nebo zatížení a filtraci poruch 

přicházejících po síti jako jsou pulzní přepětí, vysokofrekvenční rušení, neharmonické zkreslení apod. 

Z důvodu potlačení rušení je vstup i výstup zdroje vybaven filtry. 

Provozní režimy VFI (on-line) UPS:  

• Síťový režim - síťové napájení je v daných tolerančních mezích, dodává síťový usměrňovač 

energii ze sítě do stejnosměrného meziobvodu, z něhož je především napájen střídač 

vytvářející střídavé napětí pro zátěž a dále je z něho v případě potřeby dobíjeny akumulátory.  

• Zálohovací (bateriový, resp. akumulátorový) režim - parametry síťového napájení jsou mimo 

stanovené tolerance, usměrňovač je mimo provoz a energie pro napájení střídače dodávajícího 

výkon do zátěže je čerpána z akumulátorů 

• By-pass (obtokový) režim - by-pass je náhradní elektrická cesta zřízená paralelně k jednotce 

UPS, umožňující přemostění silových částí UPS v případě poruchy nebo při přetížení 

(automatický by-pass). Je-li síťové napájení v daných tolerančních mezích, avšak vznikla-li 

porucha nebo nastalo přetížení jednotky UPS, je jednotka odpojena a zátěž je přepojena na 

napájení z provozní nebo záložní napájecí sítě. UPS nabízí také ruční (manuální, servisní by-

pass), pro bezpečnostní oddělení UPS při servisu, profylaktické prohlídce zdroje, atd.   

Místo baterií některé UPS jako zdroj energie potřebné k překlenutí výpadku používají kinetický 

modul, který trvale udržuje potřebnou energii v mechanické podobě – např. roztočený setrvačník. 

Kinetický modul je poháněn buď vlastní setrvačností (RUPS – Rotary Uninterruptible Power Supply) 

nebo stlačeným vzduchem (Air-RUPS). 

 

2.2. Dlouhodobý záložní zdroj – diesel-generátor 

 

Dlouhodobý záložní zdroj je stroj, který uchovává a přetváří svou energii na elektrickou energii. 

Typickým dlouhodobým záložním zdrojem[3], který v dohledné době nebude nahrazen, je diesel-

generátor. Svou energii uchovává ve formě paliva, nejčastěji motorové nafty nebo méně často ve 

formě plynu nebo benzínu. Jedná se o vodou chlazený motor pevně spojený se synchronním 

generátorem s bezkartáčovým buzením a spolu s chladičem a palivovou nádrží je integrován do 

jednoho konstrukčního celku. Součástí konfigurace stroje je také jeho startovací obvod (často 

zdvojený), obvody dobíjení startovací baterie a předehřev olejové náplně. 
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OBR. 4 - DIESELGENERÁTOR 

 

Diesel-generátor (Obr.4) je relativně spolehlivý stroj s možností doplňování paliva za provozu. 

Vhodně se proto používá nejen jako záložní zdroj, ale také zejména jako mobilní zdroj při 

mimořádných událostech nebo v lokálním režimu na rozsáhlých liniových stavbách (dopravní 

infrastruktura, produktovody atd.) 

Rozdělení diesel-generátoru a jeho provozu je stanoveno normou  ISO 8528-1: 

Režim ESP (Emergency Standby Power) - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do 

proměnlivé zátěže v případě poruchy v rozvodné síti průměrně na 70% jmenovitého výkonu po dobu 

max. 200 hodin v průběhu 1 roku (doporučeno 50 hodin za 1 rok). Typická aplikace je záložní 

zdroj pro budovy. Není přípustné přetížení stroje. 

Režim STANDBY - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do proměnlivé zátěže v případě 

poruchy v rozvodné síti průměrně na 70% jmenovitého výkonu po dobu max. 500 hodin v průběhu 1 

roku (doporučeno 200 hodin za 1 rok). Typická aplikace je záložní zdroj pro všeobecné použití. Není 

přípustné přetížení stroje. 

Režim PRIME - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do proměnlivé zátěže bez časového 

omezení proběhu průměrně na 70% jmenovitého výkonu. Přetížení je možné max. o 10%, a to po 

dobu jedné hodiny v průběhu 12 hodin. Celková doba přetížení je max. 25 hodin za 1 rok. Typické 

použití je záložní zdroj v průmyslu. 
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Režim CONTINUOUS - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do stálé zátěže bez časového 

omezení proběhu průměrně na 70%-100% jmenovitého výkonu. Přetížení nad 100% výkonu není 

možné. Typické použití je jako nouzový zdroj v dlouhodobém režimu. 

V praxi se nejvíce používá režim STANDBY nebo PRIME. 

 

2.3. Dálkový dohled 

 

Základní indikaci poruchy má každý stroj na svém ovládacím panelu, nicméně u 

energetických systémů, kdy je záložní zdroj umístěn například ve strojovně v suterénu budovy je 

problém tuto poruchu zjistit. Právě zde se s úspěchem uplatňuje dálkový dohled.   

 

2.3.1.  Co je dálkový dohled 

Dálkový dohled, jak už z názvu vyplývá, je způsob vzdáleného monitorování aktuálních 

hodnot technologického procesu. Technologie dálkového dohledu komunikuje za pomoci 

komunikačního kanálu s dispečerským pracovištěm a umožňuje uživateli sledovat jeho průběh a stavy 

jednotlivých komponent celého systému. Viz. Obr.5. 

 

OBR. 5 - ZÁKLADNÍ SCHÉMA DÁLKOVÉHO DOHLEDU 

Pokud celý tento proces naprosto zjednodušíme, tak dálkový dohled může zprostředkovat i 

člověk, předávající informace z řídicího panelu dispečerovi. Samozřejmě v rozsáhlých 

technologických řešeních se snažíme omezit lidský faktor ovlivňující přenos informace zejména její 

rychlost, ale i spolehlivost a v neposlední řadě humánní obsluha je značně ekonomicky nevýhodná. 

Pro sofistikovaný přenos informací tohoto charakteru však s výhodou použijeme mnoho z dostupných 

komunikačních technologií. V případech, kdy je dohledovaný systém připojený k dispečerskému 

pracovišti a oba tyto systémy jsou instalovány v rámci jednoho objektu, je jejich vzájemné propojení 

relativně jednoduché a dispečerské pracoviště je tak možno připojit přímo ke komunikační sběrnici 

řídicího systému. Ovšem pokud je dispečink geograficky vzdálen od monitorovaných technologií, je 

potřeba počítat s jinými typy komunikace (Obr.6). Použití běžných průmyslových sběrnic je na 
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dálkový dohled nevhodné, a proto je zapotřebí do celého schématu přidat převodníky a jinou 

komunikační metodu.  

 

OBR. 6 - SCHÉMA DOHLEDU S PŘEVODNÍKY 

Převodníky slouží principiálně k převedení hodnoty z průmyslové sběrnice na jiný protokol, 

který lze přenášet na velké vzdálenosti. Pro příklad, pokud bude řídicí systém procesu komunikovat 

pomocí protokolu Modbus na sběrnici RS485, je třeba teto protokol převést na protokol TCP/IP, kde 

data nejsou tak náchylná např. na zpoždění a pomocí technologie GPRS poslat data na dispečerské 

pracoviště, kde čeká převodník z TCP/IP na sběrnici používanou dispečerským pracovištěm. 

 

2.3.2.  Dlouhodobý záložní zdroj a jeho parametry vzhledem k potřebě dálkového 

dohledu 

 

Dlouhodobý záložní zdroj je z hlediska konstrukce poměrně jednoduchý a bezúdržbový stroj, 

a právě proto, se na jeho základní parametry, které mohou vykazovat nestandardní hodnoty nebo 

možnou potenciální poruchu, často zapomíná. Parametry, které máme k dispozici u diesel-generátoru 

můžeme rozdělit do dvou skupin. 

Provozní parametry - jsou to informace o stroji, které nás informují o aktuálním provozu stroje 

Servisní parametry – jsou to informace o stroji, které nám diagnostikují poruchu nebo nutnou opravu 

Je třeba rozlišit stroje běžící v záskokovém režimu – standby a stálém režimu – prime.  

Standby režim - Stroj je v klidovém stavu a při výpadku elektrické sítě nastartuje. Z tohoto 

předpokladu jsou pro nás z hlediska správné funkce důležité parametry specifické pro start, zejména 

napětí baterií a funkční předehřev nafty. Takto navržený záložní zdroj běží pouze několik hodin ročně 

a není tak důležité u něj monitorovat provozní parametry jiné, než dostatek nafty a poruchové stavy 

systému předehřevu a automatiky dobíjení baterie pro startování. Elektrické parametry jsou u těchto 

diesel generátorů vedlejším parametrem, které plně řeší vlastní řídící systém stroje. Případný fázový 



 17  
 

posun z hlediska dohledu na dlouhodobém záložním zdroji je také informativní parametr, protože o 

fázování se stará nadřazený systém. To vše je zaručeno, pokud je stroj vhodně dimenzován. 

Prime režim - Startování není automatické a je u něj přítomna obsluha. Předpokladem je monitorování 

provozních parametrů zejména, zda se motor nepřehřívá nebo se nezvyšuje tlak oleje. Důležité jsou 

také elektrické parametry na výstupu, zejména hodnoty napětí a frekvence, ale také proud, z důvodu, 

aby diesel-generátor běžel v optimálním zatížení. Dalším důležitým parametrem, který je u standby 

režimu zanedbatelný, je počet motohodin, které daný stroj byl v provozu. Monitorování stavu nafty je 

také samozřejmé, ale obsluha dle provozních parametrů ví, jak často jít doplnit palivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznatky v této kapitole budou využity v následujících kapitolách návazných. 

 

  

Typ Parametr STANDBY PRIME 

 

P
ro

vo
zn

í

 

 

Napětí Informativní Důležitý 

Proud Informativní Důležitý 

Frekvence Informativní Důležitý 

Fázový posun Informativní  

Minimum paliva Důležitý Informativní 

 

S
er

vi
sn

í

 

Napětí baterie Důležitý Informativní 

Teplota Informativní Důležitý 

Tlak Informativní Důležitý 

Předehřev Důležitý  

Motohodiny Informativní Důležitý 

TAB  2 - PROVOZNÍ A SERVISNÍ PARAMETRY 
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3. Vzdálený přenos dat  

 

Pro vzdálený přenos dat se dnes hojně využívá bezdrátových sítí a to zejména na střední a velké 

vzdálenosti. [4] Bezdrátové sítě tak, jak byly vyvíjeny původně, byly zaměřovány především na oblast 

komerčního použití pro běžné spotřebitelské aplikace. Využití komerčně běžně dostupných 

bezdrátových komunikací v průmyslovém prostředí, které klade zvýšené nároky na spolehlivost i na 

práci v reálném čase, není úplně bezproblémové. Hlavní výhodou bezdrátových komunikací je jejich 

mimořádná flexibilita, která vyplývá přímo z podstaty bezdrátové komunikace, tedy neexistence 

kabelových rozvodů. Mezi problematické oblasti při využití bezdrátových komunikací naopak patří 

napájení (omezená životnost akumulátorů, popř. nutnost instalovat napájecí kabel), spolehlivost 

(rádiové rušení) a dosah signálu. Z hlediska dosahu signálu lze bezdrátové komunikace a sítě rozdělit, 

podobně jako jiné komunikační sítě, na sítě místního významu (PAN – Personal Area Network, dosah 

jednotky až stovky metrů), sítě lokálního dosahu (LAN – Local Area Network, dosah stovky metrů až 

jednotky kilometrů) a sítě globálního dosahu (WAN – Wide Area Network), které pokrývají velká 

území. 

3.1. Standardy používané v průmyslu pro bezdrátový přenos dat 

 

Bluetooth 

Využívá frekvenční pásmo v oblasti 2,4 GHz, které není licencované. Standard je koncipován tak, aby 

podporoval typy přenosů point-to-point i point-to-multi-point. Vlastní dosah standardního 

komunikačního řešení je od 10 po 100 m. Komunikační rychlost je až několik Mb/s 

IEEE 802.11 (WIFI) 

V současné době jsou k dispozici WLAN založené na standardech IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g a 

802.11n. Souhrnně jsou tyto standardy označovány jako Wi-Fi (Wireless Fidelity). V Evropě je zatím 

rozšířen pouze 802.11g a začíná se používat 802.11n. Komunikační rychlosti dosahují až 300 Mb/s. V 

případě použití směrových antén s vysokým ziskem je dosah až v desítkách kilometrů. 

GSM/UMTS 

Technologie využívající pro přenos dat veřejné telekomunikační sítě. Datová propustnost závisí na 

vlastnostech sítě a mobilního terminálu a dosahuje řádově několik Mb/s. Dostupnost služby závisí na 

službách podporovaných operátorem v dané lokalitě. 
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Proprietální řešení - radiomodemy 

Jde o čistě proprietární řešení bezdrátových přenosových zařízení. Tato zařízení využívají licencovaná 

i nelicencovaná frekvenční pásma. Přenosové rychlosti a vlastnosti se liší podle charakteristik použité 

technologie. Dosah bez infrastruktury (například základnové stanice), však nebývá více než desítky 

kilometrů.  

 

Pro komplexní dálkový dohled více lokalit s různou geografickou polohou však nelze použít 

technologie jiné než WAN. Moderní digitální proprietální bezdrátové řešení se dnes již používá 

okrajově a v celorepublikovém formátu existuje pouze síť PEGAS MATRA, kterou využívají složky 

IZS. Tato síť je však neveřejná. Z hlediska efektivity a rozšíření je nejvýhodnější využít technologie 

GSM/UMTS a přenos dat nechat zcela na veřejných telekomunikačních sítích. Ta je v základních 

parametrech dostatečná, jak svou kapacitou, tak způsoby přenosu dat.  

 

3.2. Možnosti připojení pomocí sítě GSM. 

 

3.2.1.  GSM-CSD 

Jednou z možností je využít klasického vytáčeného spojení neboli v GSM síti nazvaného jako 

CSD spojení.[5] Z principu fungování sítě vychází GSM, že je pro každý časový interval (hovorový 

kanál) k dispozici právě 22,8 kbit/s, přestože samotný rádiový kanál nabízí 33,8 kbit/s. Zbylých 11 

kbit/s je však použito jako režijní přenosová kapacita, zajišťující funkci sítě GSM. Těchto 22,8 kbit/s 

však nelze využít výhradně k přenosu samotných uživatelských dat (stejně jako u přenosu hovoru je 

původní bitová rychlost  13 kbit/s doplněna o další potřebné údaje a vzroste na 22,8 kbit/s), protože i 

zde je potřeba přidat určitý počet režijních bitů. První cestou, kterou bylo data možno přenášet, bylo 

použití velmi podobných technik a mechanizmů pro zajištění spolehlivosti datových provozů jako u 

hlasových přenosů. Datové přenosy tak bylo možno realizovat rychlostí 9,6 kbit/s a zbývajících 13,2 

kbit/s bylo využito na zajištění spolehlivosti přenosu, ošetření chyb a výpadků.  

Tento způsob přenosu dat se dnes využívá pouze pro konfiguraci nebo vzdáleného servisního zásahu. 

Není vhodný pro stálý přenos dat. 

3.2.2.  GSM-GPRS 

Pro stálé připojení je lepší využít technologii GPRS, kdy linka není vyhrazená, ale je natolik 

stabilní pro přímé připojení s lokalitou, aby byla vhodná pro využití. Celý přenos dat touto technologií 
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spočívá na principu přepojování paketů. Přenosové kapacity zde nejsou nikomu trvale vyhrazovány, 

ale jsou k dispozici všem uživatelům zároveň. Takovéto řešení má několik zásadních výhod. První 

výhodou je maximálně efektivní využití přenosové kapacity těmi uživateli, kteří skutečně potřebují 

data v daný okamžik přenášet. To je zásadní odlišnost od předchozí varianty s přepojováním okruhů, 

kdy byla každému uživateli vyčleněna taková přenosová kapacita, o kterou požádal, bez ohledu na její 

skutečné využívání. Celý proces zavedení GPRS do sítě GSM si lze v jednoduchosti představit jako 

"přeložení" další sítě (fungující na principu přepojování paketů) přes stávající pevnou část sítě GSM a 

provázání těchto dvou sítí s řídicími prvky. Změny v původní síti se týkají jednak programového 

vybavení, v některých případech i samotného zařízení.  

Přenosové rychlosti jsou opět nejvíce limitovány rádiovým rozhraním GSM, kde na každý slot 

(přesněji timeslot) připadá přenosová rychlost 33,8 kbit/s. Když se do ní započítá režie připadající na 

fungování sítě, zbývá přenosová rychlost 22,8 kbit/s. Z této rychlosti se pak u standardního přenosu 

odečítá ještě dalších 13,2 kbit/s připadajících na zajištění samotného přenosu, zejména jeho 

spolehlivosti. I v případě GPRS je možné vyjít opět jen z oněch 22,8 kbit/s a snažit se minimalizovat 

počet dalších režijních bitů připadajících na zajištění přenosů. Zde velmi záleží na konkrétních 

podmínkách šíření signálu - při optimálních podmínkách je možné výrazněji oslabit režii na zajištění 

přenosu, a při horších podmínkách šíření je naopak nutné ji zase zvětšit. GPRS proto zavádí čtyři 

různé třídy, které označuje jako kódovací schémata (coding scheme) 

Třída Přenosová rychlost 

CS-1 9,05 kbit/s 

CS-2 13,4 kbit/s 

CS-3 15,6 kbit/s 

CS-4 21,4 kbit/s 

TAB  3 - RYCHLOSTI PŘENOSU GPRS 

Pokud by GPRS mohlo využít maximální počet 8 slotů současně (Tab.3), pak by to při 

optimálních podmínkách šíření signálu (kdy lze použít CS-4) odpovídalo rychlosti 8 x 21,4, neboli 

171,2 kbit/s. Je ale třeba zdůraznit, že se jedná skutečně spíše jen o teoretické maximum, protože jde o 

souběh dvou optimálních případů -  optimálních podmínek šíření signálu a možnosti alokovat všech 8 

slotů současně. V praxi bude takovýto souběh nastávat jen velmi vzácně, navíc lze počítat s tím že 

operátoři alespoň z počátku budou sami omezovat maximální dosažitelnou rychlost, zejména kvůli 

počtu obsazených slotů, takže skutečná nabídka bude s největší pravděpodobností výrazně nižší.  
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3.2.3.  UMTS 

Oproti předchozím technologiím GSM-GPRS, která byla primárně vytvořena pro hlasové 

přenosy, byla síť UMTS projektována pro využití hlasových i datových přenosů.  

 Pro tuto síť třetí generace byla zvolena technologie CDMA (Code Division Multiple Access), což je 

přístupová metoda kódového dělení. Pro UMTS je použita její varianta W-CDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access), širokopásmová přístupová metoda. V CDMA neexistuje žádné časové 

dělení a všichni uživatelé používají přidělené frekvenční pásmo po celou dobu. K rozeznání různých 

uživatelů, kteří používají jedno frekvenční pásmo současně, se používá uživateli přidělený binární 

kód. Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980 MHz + 2110-2170 MHz) a jednoho 

nepárového pásma (1910-1920 MHz + 2010-2025 MHz). Duplexní metody pro W-CDMA jsou dvě: 

• FDD (Frequency Division Duplex) pro párové pásmo 

• TDD (Time Division Duplex) pro pásmo nepárové 

UMTS FDD je síť umožňující hovory a datové přenosy současně. Není tak rychlá, jako následující 

UMTS TDD, maximální rychlost směrem k uživateli je 384 kb/s. Výhodou tohoto řešení je 

kompatibilita s 3G sítěmi v jiných zemích, a taktéž podpora ze strany výrobců mobilních telefonů. 

UMTS TDD je čistě datová síť, kde rychlost dat k uživateli je okolo 800 kb/s. Oproti předchozí je 

mnohem rychlejší, ale také stabilnější, a má rychlejší odezvu. Dnes se již v České republice 

nevyužívá.  

Nadstavba HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) je v podstatě jen vylepšení 

technologie UMTS. Toto vylepšení probíhá na programové úrovni na straně operátora, a je 

kompatibilní jak s FDD, tak TDD standardem. Vyšších rychlostí je dosaženo především efektivnějším 

využitím frekvenčního pásma, odlišným přístupem k přenosovému kanálu a zejména pokročilými 

algoritmy zpracování dat. Zajímavostí je například to, že síť vyřizuje nejdříve požadavky uživatele 

s nejkvalitnějším signálem. Patří do 3.5 generace a zvyšuje rychlost downloadu na maximálních 14.4 

Mb/s. 

Nadstavba HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) je to samé, jako HSDPA, akorát se týká toku 

dat od uživatele, tedy uploadu. Ten zvedá až na teoretických 5.76 Mb/s. Tato nadstavba je označována 

jako 3.75 generace. 

 

3.3. Zabezpečení přenosu dat ve veřejných telekomunikačních sítích 

 

Zabezpečení fyzické vrstvy bezdrátových přenosů GSM/UMTS sítí je z hlediska vnějšího 

útoku na poměrně dobré úrovni. Problémem je po připojení účastníka do veřejné telekomunikační sítě.  
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Tento problém se vztahuje na připojení pomocí GPRS nebo UMTS. Připojení pomocí CSD se vytváří 

vyhrazený kanál, který umožňuje pouze point to point komunikaci.  

Po připojení do sítě GPRS jsou standardně IP adresy přidělovány dynamicky a z hlediska vzdáleného 

přístupu není možnost jak se na danou lokalitu připojit. Existuje řešení v možnosti vyžádat si od 

operátora pevnou internetovou adresu, poté je však přístupný jako internetový server z celé sítě 

Internet. Tento způsob je z bezpečnostního hlediska velmi rizikový. Možné varianty zabezpečení však 

vychází z linkové vrstvy modelu ISO/OSI a standardu GPRS. 

 

3.3.1. Přidělení vlastního APN operátorem 

 

V této formě se lokalita připojuje pomocí privátního přístupového bodu APN v síti GPRS. 

Toto APN přiděluje operátor a lokalita získává neveřejnou IP adresu ve vyhrazené síti operátora.  Je 

tak ve své podstatě vytvořena VPN síť v režii operátora a to jak v možnosti šifrování dané 

komunikace, tak v možnosti autentizace. Z hlediska neoprávněného přístupu neexistuje možnost 

autentizace jiné než pomocí specifického čísla SIM karty. Po naklonování SIM a zadání správného 

APN se tak může do sítě připojit kdokoliv.  

Výhoda tohoto modelu zabezpečení spočívá v jednoduché integraci. Do této sítě se může připojit 

jakýkoliv GPRS modem. Nevýhody jsou ve vyšších poplatcích za správu privátního přístupového 

bodu a nemožnosti specifičtější konfigurace a zejména nemožnost se připojit jiným přenosovým 

kanálem než je GPRS.  

 

3.3.2. Využití vlastní VPN sítě 

 

Při využití tohoto modelu se lokalita připojuje jako standardní klient do veřejné sítě. Lokalita 

má přidělenou dynamickou neveřejnou IP adresu, kde nehrozí tak velké potenciální riziko 

internetového útoku a pomocí sítě internet se připojí do VPN koncentrátoru na serveru. Po úspěšném 

vytvoření VPN tunelu získává vnitřní IP adresu a pro kohokoliv z privátní sítě je přístupná.  

Výhodou je správa vlastní infrastruktury více lokalit a možnost se do této sítě připojit jakýmkoliv 

zařízením ze sítě internet. Nevýhodou je potřeba vyšší síťové logiky na straně GPRS modemu, aby 

umožnil VPN tunelování.  

Jako vhodnější forma pro vlastní testovací řetězec se mi jeví využití vlastní VPN sítě. V následující 

kapitole budou uvedené poznatky ve výběru a návrhu hardwarového vybavení projektovaného 

systému.  
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4. Výběr a návrh vhodného hardwarového vybavení 

 

Požadavky na hardwarové vybavení jsou velice důležitým parametrem při výběru komponent 

celého systému. Systém by měl být dostatečně robustní a bezporuchový, a proto jsem se při výběru 

zúžil na vybírání striktně z výrobků splňujících průmyslové parametry. Dalším ohledem byla cena a 

dostupnost daných zařízení. Tato diplomová práce byla realizována jako projekt pro firmu a byl jsem 

nucen se držet při realizaci určitých specifických parametrů a standardů dané firmy.  

4.1. Požadavky 

 

4.1.1.  Využití měřícího A/D převodníku Axam  

Je to standardně využívaný produkt daného výrobce záložních zdrojů, který byl speciálně 

vyvinut pro monitorování zařízení. Je to A/D převodník určené pro montáž na DIN lištu, který jsou 

vhodné pro použití v průmyslových aplikacích pro měření, řízení a regulaci silnoproudých obvodů. 

Analogový modul AXAM je určen pro měření stejnosměrných a střídavých elektrických veličin s 

rozlišením 10 bitů (normovaných na 0-1000). 

 

OBR. 7 - A/D PŘEVODNÍK AXAM 
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Parametry vstupů jsou shrnuty v tabulce č.4.  

 

Analogové vstupy 

AI1, AI2, AI3 

Analogové vstupy 

L1, L2, L3 

Analogové vstupy 

L1, L2, L3 

Analogové vstupy 

L1, L2, L3 

  Mains Voltage Generator Voltage Generator Current 

Vstupní rozsah 0 - 30 V DC 0 - 260 V AC 0 - 260 V AC 0 - 5 A AC 

Rozlišení 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 

Chyba měření max ± 1% max ± 1% max ± 1% max ± 1% 

Přetížitelnost trvale 350 V DC 700 V AC 700 V AC 15 A AC 

Přetížitelnost maximálně 700 V DC 1,4 kV AC 1,4 kV AC 15 A AC 

Izolační pevnost  1kV 1kV  

Měření frekvence  10 - 100Hz (L1) 10 - 100Hz (L1)  

Měření fázového posunu  0 - 100% (L1) 0 - 100% (L1)  

TAB  4 - VSTUPNÍ PARAMETRY PŘEVODNÍKU AXAM 

 

Vlastnosti: 

• 12 analogových vstupů s 10-bit. rozlišením 

• chyba měření max. +/- (0,5 %) 1,0 % 

• přepěťová ochrana analogových vstupů 1 kV 

• galvanické oddělení 1 kV 

• signalizace LED - Power, TxD, RxD 

• rozsah napájecího napětí 10 až 30 V DC  

• rozsah pracovních teplot -20 až +70 ºC 

 

Výstup z převodníku AXAM je buď po komunikační lince RS232 nebo RS485.  
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4.1.2.  Průmyslové parametry zařízení 

 

Všechna zařízení, která budou doinstalována do rozvaděče, musí splňovat průmyslové 

parametry a provozní rozsahy, jako rozvaděč samotný.  

Napájení 0 – 30V DC 

Krytí minimálně IP20  

Montáž na DIN 35mm dle DIN EN 50022 

Pracovní podmínky -20 - +60°C 

 

4.1.3.  Splnění požadavků vycházejících z norem ČR 

 

Všechna zařízení musí splňovat tyto normy pro elektrické výrobky o bezpečnosti zařízení o nízkém 

napětí(LVD) a o elektromagnetické kompatibilitě(EMC). 

Podle normy ČSN EN 60950 - Norma se vztahuje na zařízení informační technologie napájená ze sítě 

nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a přidružených zařízení, s jmenovitým 

napětím nepřevyšujícím 600 V. Dále se tato norma vztahuje na zařízení informační technologie, která 

jsou navržena pro použití jako telekomunikační koncové zařízení a zařízení infrastruktury 

telekomunikační sítě, bez ohledu na zdroj napájení, nebo jsou navržena a určena k přímému připojení 

ke kabelovému distribučnímu systému, případně jsou použita jako zařízení infrastruktury tohoto 

systému, bez ohledu na zdroj napájení a nebo jsou navržena k využívání střídavé napájecí sítě jako 

komunikačního přenosového média. 

Pro rádiová zařízení: 

Podle normy ČSN ETSI EN 301 489-1 - Tato norma obsahuje společné požadavky na 

radiokomunikační zařízení a související přidružená zařízení, pokud jde o elektromagnetickou 

kompatibilitu (EMC). Uspořádání závislá na výrobcích, nutná pro provádění zkoušek EMC na 

stanovených typech radiokomunikačních zařízení a posuzování výsledků zkoušek, jsou podrobně 

uvedena v příslušných částech této normy, vztahujících se k výrobku. Tato norma, spolu s částí 

vztahující se k výrobku, specifikuje použitelné zkoušky EMC, metody měření, meze a funkční kritéria 

pro rádiová zařízení a související přidružená zařízení. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních 
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podmínek, definic, zkratek) mezi touto částí a příslušnou částí této normy vztahující se na výrobek, má 

přednost část vztahující se k výrobku. 

 

Pro ostatní zařízení: 

Podle normy ČSN EN 61000-6-2 - Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje 

určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky na odolnost v 

kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Pro kmitočty, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba 

zkoušky provádět. Tato kmenová norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - odolnost - se použije, 

jestliže neexistují odpovídající normy pro odolnost výrobku nebo skupiny výrobků. Tato norma se 

vztahuje na přístroje určené k připojení do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého 

nebo velmi vysokého napětí určeného pro dodávku elektřiny do výrobního nebo obdobného závodu a 

které mají pracovat v blízkosti průmyslových míst nebo přímo v nich, jak je popsáno níže. Tato norma 

se vztahuje rovněž na přístroje, které jsou napájeny z baterie a jsou určeny pro použití v průmyslových 

místech. Prostředí, na která se tato norma vztahuje, jsou průmyslová, jak vnitřní, tak vnější. Požadavky 

na odolnost byly zvoleny tak, aby se zajistila odpovídající úroveň odolnosti přístrojů v průmyslových 

místech. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv 

místě avšak s velice malou pravděpodobností výskytu. Do této normy nejsou zahrnuty všechny druhy 

rušení; uvažují se pouze ty, které jsou relevantní pro zařízení, na která se tato norma vztahuje. Tyto 

zkušební požadavky představují základ pro zkoušky odolnosti v oblasti elektromagnetické 

kompatibility. 

 

Podle normy ČSN EN 61000-6-3 - Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky EMC pro emise a 

platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích obytných, obchodních a 

lehkého průmyslu jak je popsáno v kapitole 5, pro které neexistují předmětové normy nebo normy 

skupiny výrobků pro emisi. Přístroje určené pro vysílání elektromagnetické energie pro 

radiokomunikační účely jsou z této normy vyloučeny. Tato norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 

Hz až 400 GHz. 

  

4.1.4.  Záloha napájení po dobu několika hodin 

 

Dalším požadavkem je napájení i po odpojení elektrického napájení stroje. Dlouhodobé 

záložní zdroje jsou vybaveny startovacími obvody (často zdvojenými) jejich nedílnou součástí jsou i 
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startovací baterie. Tyto baterie dokážou zálohovat hlavní rozvaděč a jeho výbavu po několik hodin, 

avšak pokud dojde k vážné poruše, je nutné, aby se to obsluha dozvěděla i po odpojení těchto baterií. 

Proto je třeba komunikační rozhraní doplnit o vlastní baterie, pro zálohování několik hodin po zapnutí 

odpojovače nebo vybití baterií.  

Jako výhodné zařízení pro automatické dobíjení baterií daný výrobce používá ve svých 

rozvaděčích zařízení firmy Axima.  

 

4.2. Výběr komunikačního zařízení 

 

Hlavní invencí, co se výběru komponent dálkového dohledu dané lokality týče, je 

radiomodem, který bude přenášet informace z převodníku Axam a bude splňovat přísné parametry 

norem a průmyslových standardů.  

Možnosti při výběru vhodného zařízení jsem zúžil do několika bodů dle požadavku 

• Rozhraní pro komunikaci RS232 nebo RS485 

• Možnost doplnění vstupů a výstupů – alespoň 2DI, 1AI a 1DO 

• Ethernet nebo wifi pro lokální připojení 

• Podpora GPRS, volitelně UMTS 

• Podpora tvorby VPN tunelů  

• Možnost zasílat informační SMS 

• Volitelně připojení GPS 

• Normy a průmyslové standardy 

Pro realizaci je tak možné aplikovat vhodný a osvědčený komerční produkt (přesněji sestavu 

komerčních produktů) nebo vyvinout vlastní řešení na míru. 

4.2.1.  Vlastní řešení 

 

Vlastní řešení vychází z embedded systému na architektuře ARM a jako hostující operační 

systém je použit operační systém na bázi OS Linux. Jedná se o desku modulární koncepce s možností 

připojení různých komponent, pro rozšíření systému.  
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OBR. 8 - SCHÉMA VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Takto sestavené řešení se dá dimenzovat ideálně co do počtu vstupů i komunikačních metod pro 

potřeby dálkového dohledu.  

Hlavním problémem takto navrženého systému je nutnost provedení zkoušek 

elektromagnetické kompatibility certifikovanou zkušebnou. Je nezbytné zachování integrity 

rozvaděče, do kterého se daná technologie bude instalovat. Jedná se o zkoušky na elektromagnetické 

vyzařování, které by takovýto produkt splnil, ale zejména na elektromagnetickou odolnost. Tyto 

zkoušky jsou velmi náročné zejména ekonomicky a jsou v rámci diplomové práce nebo malého 

projektu nesmírně složitě technicky dosažitelné. Vývoj takovéhoto zařízení by pak byl velice nákladný 

a v požadavku několika desítek kusů nerentabilní.  

Proto zadavatel této diplomové práce rozhodl o nalezení vhodného komerčního produktu 

s přijatelnou cenou a parametry splňující zadání.  

4.2.2.  Komerční produkt 

 

V době realizace (podzim 2012) splňovalo parametry, pouze několik zařízení běžně 

dostupných na českém trhu.  

Vývoj zařízení a jeho následné schválení (certifikace) v akreditované zkušebně, a to zvláště 

pokud se jedná o kombinaci slaboproudých a silnoproudých obvodů do jednoho celku, není triviální 

záležitostí. Navíc vzhledem k zadání bylo nutno tomuto požadavku striktně vyhovět. S důslednějším 

uplatňováním evropských předpisů v oblasti EMC jsou akreditované zkušebny v současné době 

saturovány požadavky komerčních subjektů a je prakticky nemožné najít vhodný termín. Existují i 

řešení, kdy je možno provést předcertifikační zkoušky na EMC (jedná se o orientační měření, kde 
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výsledky slouží pouze pro zpětnou vazbu k případným úpravám zařízení na snížení emisí EMC). 

Množina testů, vhodných pro předcertifikační měření je ale velmi omezená. Není totiž možno snadno 

sehnat laboratoř, která má odpovídajícím způsobem provedeno odstínění elektromagnetického vlnění 

od vnějšího prostředí tak, aby výsledky měření měly vypovídající hodnotu. Dle zkušebního předpisu 

se totiž vyzařování měřeného přístroje měří ve vzdálenosti 10 metrů a takto velký prostor není možné 

snadno bezodrazově odstínit. Použití již certifikovaných komponent a zařízení tedy neobyčejně 

usnadňuje cestu k cíli, pokud je požadováno certifikování parametrů dle příslušných předpisů. 

Ne zanedbatelným kritériem byla také cena produktu. Těmto požadavkům nejlépe vyhovoval 

výrobek   GSM router firmy Conel. Dle požadavků se dá využít také PLC automat doplněný o GSM 

modem, ale bohužel u tohoto zařízení není možné zajistit složitější síťovou komunikaci a tvorbu VPN 

tunelů nepodporuje praktický žádný výrobce. Ostatní výrobci GSM modemů nebo routerů 

neumožňovali rozšířit modem o základní vstupy a výstupy.  

GSM router slouží k bezdrátovému propojení různých zařízení s rozhraním Ethernet 10/100 do 

Internetu nebo intranetu. Díky vysoké bezpečnosti a rozšířenému pokrytí  GPRS/EDGE  technologií 

mobilních operátorů je používán zejména v průmyslových aplikacích, ke vzdálenému servisu strojů 

nebo přenosu dat ze solárních či větrných elektráren. Mezi další výhody patří vysoká modularita – 

router nabízí pro připojení uživatelských zařízení rozhraní Ethernet 10/100, RS232, RS485, RS422, 

MBUS nebo I/O. 

 

Vlastnosti: 

• M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských 

aplikacích 

• Maximální rychlost download 236,8 Kb/s, upload 118,4 Kb/s (EDGE) 

• Podporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo 

L2TP 

• Rozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°C 

• Průmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce  
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• Router dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge, 

Dial-in atd. 

• SNMP pro diagnostika některých funkcí 

• SMS ovládání některých funkcí 

• Konfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server) 

• Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd.  
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5. Vytvoření měřícího řetězce – demonstrační úloha 

 

Jak jsem již nastínil v předchozích kapitolách, v rámci této diplomové práce cílem vytvořit 

měřící řetězec, který by demonstroval a ověřil předchozí poznatky v praktické realizaci. Pro realizaci 

jsem si vybral specifický dlouhodobý záložní zdroj, který je používán pro napájení naftových vrtů na 

jižní Moravě. Režim jeho provozu je tak čistě v režimu PRIME. Tento stroj běží v redundantním 

režimu s druhým stejným strojem paralelně nepřetržitě několik měsíců. Obsluha tyto stroje monitoruje 

a po časových intervalech 12 ti hodin přepíná zátěž, aby provedli servisní kontrolu, doplnění paliva 

atd. Stroje jsou vystaveny extrémní zátěži a to jak z hlediska povětrnostních vlivů, ale i nestálým 

zatížením, které stroji dává rázy při spouštění jednotlivých napájených strojů, často s točivým 

magnetickým polem. Jejich rozběh dokáže způsobit špičkové přetížení energetického zdroje. Pro 

představu jsou zde mobilně instalovány záložní energetické zdroje s motorem V12 o objemu 27l a 

výkonu v režimu PRIME 810kVA (658kW) a v režimu STANDBY o výkonu 900kVA (720kW). 

Dálkový dohled v tomto případě nefunguje pouze jako monitorování potenciální poruchy, ale i pro 

představu obsluhy, kolik dané zařízení dodává elektrické energie včetně špiček a zda není 

předimenzované nebo poddimenzované pro danou spotřebu a je schopno vykrýt všechny špičky.  

Schéma daného monitorovaného zařízení vychází z mé bakalářské práce.  

 

OBR. 9 - SCHÉMA DEMONSTRAČNÍ ÚLOHY 

Daný stroj je připojen přes veřejnou telekomunikační síť k centrálnímu serveru pomocí šifrované VPN 

sítě. Server příchozí data zpracuje, uloží do databáze a zobrazí přes graficko-uživatelské rozhraní.  

Předmětem této práce je přenos dat a praktická část končí konfigurací VPN serveru na straně 

centrálního serveru. Danou vizualizaci a zpracování dat realizuje někdo jiný ve formě svého 

autorského projektu. 
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5.1.  Instalace 

 

Instalace samotných komponent proběhla na podzim roku 2012. Stroj byl dovybaven měřícím 

A/D převodníkem AXAM, GSM routerem Conel ER75i a napájecím obvodem. Instalaci jsem 

prováděl sám pod dozorem servisního technika a byly dodrženy české normy a standardy firmy pro 

výrobu rozváděčů. Při instalaci jednotlivých komponent jsem se držel zejména jejich manuálů. 

Při instalaci je třeba dodržet podmínky pro spolehlivý přenos dat.  

• Oddělení silových (výkonových) vedení od datového vedení 

• Použití stíněného datového vodiče 

• Vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními by v ideálních podmínkách neměla překročit 30m 

 

 

OBR. 10 - SCHÉMA ZAPOJENÍ INSTALOVANÝCH KOMPONENT 

Zdroj s nabíječem AXIMA je napájen +24V z palubní sítě dieselgenerátoru. Ten rozvádí 

napájení pro router a převodník. Bateriový nabíječ AXIMA je určen pro bezvýpadkové zálohování 

stejnosměrných sítí řídicích a měřících systémů. Je nastavitelná pomocí SW DIP na správný dobíjecí 
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proud pro baterie a chrání baterie před případným hlubokým vybitím. Pokud napětí na bateriích klesne 

pod 18,7V, samočinně baterie odpojí a čeká na přítomnost napájecího napětí.  

Dobíjecí proud se zjednodušeně určuje jako maximálně desetina z kapacity baterií. Dle 

energetické bilance těchto spotřebičů (15W) vychází doba zálohování při použití baterií s kapacitou 

7,2Ah na zhruba 10 hodin. Tato kapacita je pro potřeby dohledu dostačující. Nabíjecí proud jsem na 

dobíječi nastavil na 0.5A.  

Datově je spojen převodník s GSM routerem přes sériové rozhraní RS232, kde kontinuálně 

posílá měřená data. Standardně má GSM router kontakty vyvedeny na konektoru RJ-45, kdežto 

převodník je vybaven portem RJ-11 navíc s nestandardně zapojenými vodiči. Pro propojení je třeba 

vyrobit kabel se speciálně kříženými vodiči(Obr.10). 

 

OBR. 11 - DATOVÉ PROPOJENÍ KOMPONENT 

Měření analogových hodnot 

Analogové hodnoty pro měření napětí baterie, tlak a teploty jsou získávány z řídicího systému stroje. 

Jsou to nestandardní signály s hodnotou 0-30V DC. Tyto hodnoty jsou výhodné pro měření napětí 

palubní baterie, avšak při měření tlaku nebo teploty je třeba započítat při zobrazení konstantu a 

přepočítat jejich hodnotu.  

Proud na jednotlivých fázích je měřen pomocí měřících transformátorů proudu, které zajišťují převod 

na měřitelné proudy a jsou dimenzovány dle výstupních parametrů stroje.  Transformátory jsou 

umístěny přímo na hlavním výstupu alternátoru.  

Měření napětí na jednotlivých fázích je připojeno na silovou svorkovnici v rozvaděči. Galvanické 

oddělení silové a měřící části řeší samotný převodník viz. vnitřní schéma převodníku. 
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OBR. 12 - VNITŘNÍ ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU 

Výkres zapojení je dodán v příloze 

5.2. Konfigurace AXAM 

 

Axam má pro možnosti konfigurace na horní části také SW DIP. Ten je rozdělen na 3 logické 

celky – adresa, typ komunikace a impedanční zakončení. Přepínání těchto hodnot se provádí pouze při 

odpojeném napájecím napětí. 

Pomocí konfiguračního přepínače lze nastavit vlastnosti: 

• Adresa modulu – využívá se zejména při obousměrné komunikaci s analogovým modulem. 

 

Adresa modulu  

S1 S2 S3 Adresa 

Off Off Off Alone 

On Off Off 1 

Off On Off 2 

On On Off 3 

Off Off On 4 

On Off On 5 

Off On On 6 
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On On On 7 

TAB  5 - PŘEPÍNAČ SW DIP 1 

• Typ komunikace – slouží pro výběr typu komunikace : RS232, RS485, RS422. 

 

Komunikace 

S4 S5 Typ 

Off Off RS232 

On Off RS485 

Off On RS422 

TAB  6 - PŘEPÍNAČ SW DIP 2 

• Impedanční zakončení – mezi výstupy A+,A- a B+,B- lze připojit rezistor 150  . 

 

RS4xx Terminátor 

S6 S7 150  

On - Rt - A 

- On Rt - B 

TAB  7  - PŘEPÍNAČ SW DIP 3 

 

Komunikace po lince RS 232 je navržena pro spojení analogového modulu s GSM routerem. Používá 

se pro zařízení komunikující maximální rychlostí 57,6 kBd (standardně 19,2 kBd). Přepínač SW DIP 

nastavený do polohy ALONE – Axam vysílá naměřené hodnoty periodicky na zvolený port. Je-li 

zvolena adresa 1 až 7 - Axam  vysílá naměřené hodnoty až na dotaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Formát vysílaných dat: Komunikační rychlost 19,2 kBd 

Počet datových bitů 8 

Parita Žádná 

Stop-bity 1 

Řízení toku dat Žádné 

TAB  8 - NASTAVENÍ RS232 
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Formát posílaných dat 

Převodník vysílá v pravidelných intervalech protokol s naměřenými daty. Všechna data jsou vysílána 

ve formátu ASCII (v hexadecimálním tvaru) na výstupu TxD. Jednotlivé naměřené hodnoty jsou 

vysílány těsně za sebou bez jakéhokoliv separátoru. Pro větší spolehlivost dat je přenosový protokol 

doplněn kontrolním součtem CRC (control redundanty code). Pro výpočet hodnoty CRC je použita 

metoda XOR (v ASCII tvaru). 

 

5.3. Konfigurace GSM routeru 

 

GSM router je řešený jako modulární produkt se dvěma porty pro rozšíření svých komunikačních 

schopností. Zde lze nainstalovat různé komunikační karty, mezi které patří sběrnice RS232, RS485, 

M-Bus, vstupně/výstupní modul nebo rozšíření síťových rozhraní jako wifi nebo ethernet.  

Nejdříve je nutné router hardwarově vybavit rozšiřujícími porty. Tyto porty se instalují po 

rozšroubování krytu routeru a zapojí se do konektoru na základní desce. Všechny tyto úkony se musí 

provádět při vypnutém zařízení.  

Konfigurace probíhá pomocí webového rozhraní na zabezpečeném protokolu HTTPS.  V případě 

routeru s výchozí IP adresou se k zabezpečené konfiguraci routeru přistupuje zadáním adresy 

https://192.168.1.1 do webového prohlížeče. Při prvním přístupu je potřeba nainstalovat bezpečnostní 

certifikát.  

V levé části webového rozhraní je umístěno menu s nabídkou stránek pro sledování stavu (Status), 

konfiguraci (Configuration), správu uživatelských modulů (Customization) a správu (Administration) 

routeru. Jednotlivé položky se zobrazují vedle menu. 
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OBR. 13 - WEBOVÉ KONFIGURAČNÍ ROZHRANÍ 

GSM router je velmi široce konfigurovatelné zařízení se spoustou parametrů a možností použití. 

V této části se zaměřím pouze na konfiguraci potřebnou pro demonstrační úlohu a popisu základních 

parametrů.  

Souhrn základních informací o routeru a jeho činnosti lze vyvolat volbou položky General. Tato 

stránka se také zobrazí po přihlášení do webového rozhraní. Informace jsou rozděleny do několika 

samostaných bloků dle typu činnosti routeru nebo oblasti vlastností – Mobile Connection, Primary 

LAN, Peripherals Ports a System Information. 

 

OBR. 14 - HLAVNÍ STATUS 
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Položka Mobile WAN v hlavním menu obsahuje aktuální informace o připojení k mobilní síti. V první 

části této stránky (Mobile Network Information) jsou uvedeny základní informace o mobilní síti, ve 

které je daný router provozován. 

 

OBR. 15 – STATUS MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ 

Síťové informace o provozu routeru lze vyvolat volbou položky Network v menu. V dolní části okna 

je zobrazena informace o routovací tabulce. V horní části okna jsou zobrazeny podrobné informace o 

aktivních síťových rozhraních. 

 

 

OBR. 16 – STATUS SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ 
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5.4. Konfigurace VPN  

5.4.1. Konfigurace na straně serveru 

 

Server, na který je daná lokalita připojena, běží na operačním systému Linux/Debian. Jedná se o 

virtualizovaný server pro potřeby dálkového dohledu.  

Jako VPN server jsem vybral OpenVPN. Je to opensource projekt,  který je volně dostupný a dokáže 

velmi jednoduše vytvořit šifrovaný tunel mezi gsm routerem(klientem) a serverem. Pro šifrování 

používá knihovnu OpenSSL, pomocí které šifruje samotnou komunikaci i jednotlivé autentizační 

certifikáty. V tomto projektu využívám čistě certifikátu vydaného pro konkrétní lokalitu tzv. CA 

certifikát. Instalace OpenVPN proběhla pomocí standardního balíčkovacího systému APT.  

 

#Konfigurace openvpn 
# openvpn server 
# soubor /etc/openvpn/openvpn.conf 
 
port 31337 # povolit na firewallu 
proto udp 
dev tun 
 
# certifikaty vygenerovane pro server 
ca ca.crt 
cert server.crt 
key server.key  
dh dh1024.pem 
# nastaveni subnetu pro server, server si vybere jedu IP adresu a zbytek bude prirazovat klientum 
server 10.1.0.0 255.255.255.0  
# pokud se klient odpoji a znovu pripoji, bude mu obnovena jeho puvodni ip adresa, 
ifconfig-pool-persist ipp.txt  
 
# pomoci push lze nastavit nektera nastaveni klientum 
push "route 10.1.0.0 255.255.255.0" 
 
keepalive 10 120 
comp-lzo # komprimace prenosu, 
 
; max-clients 100 
; user nobody 
; group nobody 
 
status openvpn-status.log # do tohoto souboru bude ukladat informace o stavu serveru 
log /var/log/openvpn.log 
log-append /var/log/openvpn.log 
 
verb 3 
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5.4.2. Konfigurace VPN na straně GSM routeru 

Na straně routeru(klienta) je konfigurace mnohem snadnější. Parametry, které lze konfigurovat na 

straně routeru jsou popsány v tabulce.  

Description Popis tunelu 

Protocol Protokol, pomocí kterého bude OpenVPN komunikovat: 

• UDP – OpenVPN bude komunikovat protokolem UDP. 

UDP Port Port příslušného protokolu 

Remote IP Addres IP adresa protější strany tunelu 

Remote Subne IP adresa sítě za protější stranou tunelu 

Remote Subnet Mask Maska sítě za protější stranou tunelu 

Redirect Gateway Umožňuje přesměrovat všechen provoz na ethernet 

Local Interface IP 

Address Definuje IP adresu lokálního rozhraní 

Remote Interface IP 

Address Definuje IP adresu rozhraní protější strany tunelu 

Ping Interval 

Definuje časový interval, po které zašle zprávu druhé straně, pro kontrolu 

správné existence tunelu 

Ping Timeout Definuje časovyinterval, po který čeká na vyslanou zprávu protistranou 

Renegotiate Interval Nastavuje periodu renegociace (reautorizace) 

Max Fragment Size Maximální velikost odesílaného paketu 

Compression Komprimace odesílaných dat. Lze použít kompresi LZO 

Authenticate Mode Nastavení módu autentizace - username/password  

CA Certificate Autentizace pomocí CA certifikátu 

Username Uživatelské jméno 

Password Heslo 

TAB  9 - PARAMETRY VPN 

Konkrétní nastavení VPN konfigurace je zobrazeno na obrázku 17. 
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OBR. 17 - KONFIGURACE OPENVPN 

 

 

 

5.5. Konfigurace rozšiřujícího portu GSM routeru  

Rozšiřující port přenáší veškeré příchozí data z komunikační linky RS232 a zasílá je pomocí TCP 

socketu na zvolenou IP adresu a port. Přístup k socketu je velice obdobný, z programátorského 

hlediska, jako přístup k souborům a je to základní softwarové rozhraní pro zasílání dat pomocí rodiny 

IP protokolů. Jedná se o spojení typu server-klient. Server naslouchá na určitém portu a čeká na 

spojení. Klient se připojí a server toto spojení akceptuje. Jedná se o spojovanou službu.  
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OBR. 18- SPOJOVANÁ TCP SLUŽBA 

Při nastavení socketu je třeba znát parametry naslouchajícího serveru. Jedná se o IP adresu, typ 

protokolu a TCP port. 

 

 

OBR. 19 - KONFIGURACE ROZŠIŘUJÍCÍHO PORTU 
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Na straně serveru se o naslouchání stará aplikace netcat. Jedná se o síťový nástroj primárně určený pro 

zápis a čtení z TCP nebo UDP socketu.[7] Netcat podporuje čtyři základní módy – připojení, 

skenování, tunelování a naslouchání. Na straně serveru jsem však pouze poslední jmenovaný.  

Mód naslouchání - Netcat v tomto módu naslouchá (parametr -l) na portu určeným parametrem -p 

<port> a čeká na připojení klienta. Jakmile dojde k navázání komunikace s klientem, Netcat výstup ze 

socketu přesměruje na stdout a stdin z konzole přesměruje do socketu. 

 

Netcat otevře socket na lokalní adrese a portu a poté čeká při příchozím spojení na definovaném portu, 

za předpokladu, že klient komunikuje na stejném protokolu, Netcat akceptuje příchozí spojení. Po 

akceptování příchozí komunikace se začnou příjmat data (pokud klient něco pošle), jež jsou pomocí 

systémového socketu přesměrována přímo do souboru.  

Do tohoto souboru se zapisují data v nezměněném tvaru vycházející přímo z převodníku AXAM. Data 

jsou zasílány periodicky a kontinuálně. K rozlišení datagramu se používají konstantní počáteční a 

ukončovací znaky.  

Zkratka Popis 

STX Začátek přenosu – počáteční konstantní znak – vždy H#2 

ADDR Adresa zařízení 

C1 Typ dotazu – konstantní znak – H#01 

AI1 Naměřená hodnota analogového vstupu AI1 

AI2 Naměřená hodnota analogového vstupu AI2 

AI3 Naměřená hodnota analogového vstupu AI3 

L1M Naměřená hodnota analogového vstupu L1 M. VOLTAGE 

L2M Naměřená hodnota analogového vstupu L2 M. VOLTAGE 

L3M Naměřená hodnota analogového vstupu L3 M. VOLTAGE 

L1G Naměřená hodnota analogového vstupu L1 G. VOLTAGE 

L2G Naměřená hodnota analogového vstupu L2 G. VOLTAGE 

L3G Naměřená hodnota analogového vstupu L3 G. VOLTAGE 

L1C Naměřená hodnota analogového vstupu L1 G. CURRENT 

L2C Naměřená hodnota analogového vstupu L2 G. CURRENT 

L3C Naměřená hodnota analogového vstupu L3 G. CURRENT 

F1M Naměřená hodnota frekvence na vstupu L1 M. VOLTAGE 

F2G Naměřená hodnota frekvence na vstupu L1 G. VOLTAGE 

netcat -lp 31337 | > data.dat 
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SPEC Naměřená hodnota fázového posunu mezi F1M a F2G 

CRC Kontrolní součet CRC předcházejících hodnot (XOR) 

CR Znak ukončení přenosu – vždy H#D (ASCII znak ♪) 

TAB  10 - POPIS ZKRATEK MĚŘENÝCH HODNOT 

Pro ukládání dat do souboru je výstup z programu netcat doplněn o časové razítko a odsazení na nový 

řádek. Takto uložené datagramy se dají lehce převést do čitelného tvaru a rozdělit na jednotlivé 

hodnoty. 

 

Přenášená data ADDR AI1 AI2 AI3 L1M L2M L3M L1G L2G 

Formát dat (hex) 0x 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 

 

Přenášená data L3G L1C L2C L3C F1M F2G SPEC CRC CR 

Formát dat (hex) 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx xx ♪ 

TAB  11 - MĚŘÍCÍ ŘETĚZEC 

 

 

Příklad výpočtu kontrolního součtu CRC s využitím metody XOR : 

Dotaz obsahuje: Adresa modulu 03, Příkaz 01, CRC = 02. 

 

OBR. 20 - PŘÍKLAD VÝPOČU KONTROLNÍHO SOUČTU 
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5.6. Závěr praktické části 

Oproti svým počátečním tezím a vývojem rozhodnutí ze strany uživatele, jsem byl nucen 
využít pro realizaci komerčních produktů, které mají omezené možnosti konfigurace, a nelze u nich 
docílit naprogramováním pokročilejších funkcí pro potřeby měření a řízení. Jedná se zejména o 
zpracování dat a funkce mezipaměti. Takto nastavený koncept je připojen přímo k serveru a jakákoliv 
ztráta komunikace má za následek ztrátu monitorovaných dat. Veřejné telekomunikační sítě však 
nejsou nespolehlivé a se ztrátou komunikace se nepotýkají nijak často.  

Diplomová práce však nepokrývá všechny ostatní funkce GSM routeru a myslím se, že úloha 
by se dala použít jako laboratorní úloha v rámci výuky na Fakultě Elektrotechniky a Informatiky.  

Na následujících obrázcích je zobrazena reálná instalace.  

 

OBR. 21 - REÁLNÁ INSTALACE - AXAM, GSM ROUTER 
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OBR. 22 - REÁLNÁ INSTALACE - AXIMA, BATERIE 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navržení vhodného technického vybavení pro dálkový 

dohled energetických zdrojů z hledisek výběru vhodného přenosového kanálu pro různé geograficky 

vzdálené lokality, výběr vhodného vybavení a komponent, z kterých se systém skládá a 

experimentální ověření v reálných podmínkách při realizaci demonstrační úlohy.  

Výběr vhodného přenosového kanálu v dnešní době cílí k použití veřejných 

telekomunikačních sítí. Tyto sítě zažily obrovský rozvoj a začínají dominovat jako technologie 

používané k přenosu dat. Jejich spolehlivost i datová propustnost je pro potřeby dálkového dohledu 

dostačující a vytváření vlastní struktury pomocí proprietálních radiových sítí nebo využití satelitního 

spojení neekonomické. Při návrhu řešení využitích veřejných telekomunikačních sítí je třeba brát na 

zřetel i otázku bezpečnosti a zabezpečeného přenosu, protože základní zabezpečení je v dnešní době 

nespolehlivé a může být i rizikové. Při návrhu výběru vhodných komponent jsem byl limitován 

výběrem pouze na komponenty související s přenosem signálu a dalším ovlivňujícím faktorem bylo 

využití zařízení, které splňují českou legislativu pro provoz v průmyslu. Fakt, držet se požadavku pro 

splnění českých norem elektromagnetické kompatibility, vycházející z požadavků na udržení integrity 

parametrů řídícího rozváděče, vyřadilo vlastní řešení, které jsem nastiňoval v bakalářské práci a chtěl 

jsem to v této navazující práci rozvinout. Zjednodušený měřící řetězec realizovaný v této práci je však 

v této podobě použitelný pro jakoukoliv aplikaci tohoto typu v průmyslu.  

Aplikace experimentu na vybraných komponentech a zapojení do dálkového dohledu, který se 

realizoval dle návrhu vycházejícího z mé bakalářské práce, mi umožnil ponořit se do dálkového 

dohledu hlouběji. Při realizaci jsem se setkal s některými problémy, s kterými nebylo při návrhu 

uvažováno. Zejména drobné problémy při instalaci do řídícího panelu stroje, ke kterému jsem neměl 

potřebnou dokumentaci, a nebylo jednoduché najít některé signály na neoznačených svorkovnicích. 

Při instalaci v těchto doslova polních podmínkách uprostřed krajiny bez potřebného laboratorního 

vybavení je velmi stresující. Dále úprava umístění antény pro příjem GSM signálu, kdy v některých 

lokalitách nebyl přenos úplně spolehlivý nebo instalace vadného měřícího převodníku a následné 

pátrání, proč se data v dálkovém dohledu liší od dat na panelu stroje. Cenné zkušenosti přímo z terénu 

ukázaly, že se zásadně liší návrh a testování v laboratorních podmínkách od reálného řešení.    

Aplikací dálkového dohledu se budu zabývat i nadále, protože jak jsem zmínil, koncept 

vycházející z mé bakalářské práce je v realizaci a diplomová práce je dílčí část obsáhlého projektu, na 

které spolupracuje více studentů z naší fakulty.  
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9. Přílohy 

Schéma a zapojení v rozváděči 

Protokoly o zkouškách použitých zařízení 

 









ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
 
 

Výrobce / Producer:   AXIMA, spol. s r.o.,  
   Vídeňská 125, 619 00 Brno,  

 Česká republika / Czech Republic 
 IČ 18825176 

 
 

Výrobek / Product: JEDNOTKA ZÁLOHOVÁNÍ 27,6VDC/10A / 

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 27,6VDC/10A                           
 
 
Typ / Type:  AXBU24 
 
 
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. 
 
Posouzení shody je vydáno na základě těchto 
předpisů: 
 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. 
 
Posouzení shody bylo provedeno podle §12 odst. 3 
bod a) zákona č. 22/1997Sb. podle harmonizovaných 
technických norem: 
 
ČSN EN 60950-1 
ČSN EN 61000-6-3 
ČSN EN 61000-6-2 
ČSN 33 2000-4-41 
 
 
 
 
Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, 
že vlastnosti uvedeného výrobku splňují základní 
požadavky podle nařízení vlády č. 17/2003 Sb. 
a č. 616/2006 Sb. Tento výrobek je za podmínek 
obvyklého použití bezpečný. U výrobce jsou 
zavedena opatření, zabezpečující shodu všech 
výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací 
a se základními požadavky výše uvedených nařízení 
vlády. 
 

This product is determined for the industrial use. 
  
The EU Directives covered by this Declaration: 
 
 
2006/95/ES - Low Voltage Equipment Directive, 
2004/108/ES - Electromagnetic Compatibility 
Directive. 
 
The product identified above complies with the 
requirements of the above EU Directives by meeting 
the following standards:  
 
EN 60950-1 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
CSN 33 2000-4-41 
 
 
 
 
The technical documentation required to demonstrate 
that the product meets the requirements of the Low 
Voltage Directive and Electromagnetic Compatibility 
Directive has been complied by the signatory below 
and is available for inspection by the relevant 
enforcement authorities.  
The products described above comply with the 
essential requirements of the specified directives. 
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