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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuce topných a užitkových médií 

pomocí průmyslových automatů. Teoretická část pojednává o specifikaci distribuční soustavy 

a jejich komponent. V praktické části je řešen vzorový projekt disrtibuční soustavy řízený 

průmyslovým automatem firmy AMiT. 

Klíčová slova: Průmyslová komunikace, PLC,  AMiT, AMiNi4DW2, DetStudio 

 

Abstract 

 

 This thesis deals with the issue of distribution of heating and commercial media using 

industrial machines. The theoretical part deals with the specification of the distribution system and 

its components. In the practical part is the sample project disrtibuční system controlled industrial 

machine AMiT . 
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1. Úvod 

 

Lidé pracující v administrativních budovách, studenti ve školách, na sportovištích 

v pohodlí domova. Všude tam je nutné zajistit ideální okolní podmínky. Jelikož žijeme 

v mírném pásmu a venkovní teploty během roku značně kolísají, je potřeba zajistit, aby 

teploty uvnitř budov byly optimální a konstantní tj. korespondující s povahou a účelem těchto 

budov a jejich jednotlivých součástí.  

Tato bakalářská práce se bude zabývat možnostmi řízení distribuce teplé užitkové 

vody (dále jen TUV) a tepelných médií pomocí průmyslových automatů. Volbou vhodného  

teplo nosného média v závislosti na účelu. Popíšeme si zde základní teplo nosná média pro 

distribuci TV a TUV. Jejich vlastnosti a možnosti aplikace v různých distribučních 

soustavách. Dále zde budou popsány základní metody měření a sběru dat pro optimální řízení 

distribuční soustavy. V další části této práce budou popsány průmyslové automaty  

společnosti AMiT. Jejich konstrukční a programové vybavení. Modulární řešení a v také 

komunikační a konfigurační nástroje.  

Společnost AMiT, spol. s r.o. je Českou firmou působící na trhu průmyslových 

automatů již od roku 1992. Řídící systémy společnosti AMiT sledují nové trendy. Jejich 

velkým benefitem je otevřenost v oblasti poradenství, školení a technické podpory. Proto jsem 

si jako hlavním téma Bakalářské práce zvolil návrh řešení řízení distribuce TUV a TV pomocí 

řídící jednotky AMiT pro malé firmy, nebo rodinné domy. Tento návrh je možno modifikovat 

v závislosti na tepelných zdrojích. Například centrální zdroj tepla z tepláren, tepelná čerpadla, 

solární panely nebo automatizované kotle. V tomto návrhu jsem zvolil kombinaci několika 

druhů tepelných zdrojů. Sluneční energii ze solárních panelů, tepelné čerpadlo a automatický 

kotel. Jako primární, cenově nejvýhodnější zdroj tepelné energie jsem vybral automatizovaný 

kotel. 
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2. Média v distribuční soustavě podniku či domu 

 

Teplonosná média musí splňovat celou řadu kritérií. Optimální vodiče tepla, antikorozní 

vlastnosti, konstantní vlastnosti v celém rozsahu pracovních teplot a to po celou dobu jejich 

životnosti. Při volbě vhodného teplonosného média závisí primárně na okolních podmínkách. 

Pro větší vzdálenosti například u tepláren zvolíme páru. Pokud budou teploty okolního 

prostředí kolísat do záporných hodnot je nutné zvolit takové médium, které splňuje 

požadavky pro celý předpokládaný rozsah pracovních teplot bez rizika poškození distribuční 

soustavy například z důvodu zamrznutí. 

2.1. Voda 

 Voda je nejznámější a nejrozšířenější teplonosné médium a to jak ve skupenství tekutém 

tak plynném. Voda však obsahuje značné množství kyslíku, který je nutné v teplonosných 

systémech eliminovat, abychom zabránili vnitřní korozi distribuční soustavy a jejich 

jednotlivých součástí. Čerpadel, průtokoměrů, kovových potrubí. K tomuto účelu je nezbytné 

do topných médií přidávat vhodný inhibitor pro snížení negativních vlivů kyslíku v soustavě. 

S nástupem širšího využívání obnovitelných zdrojů ze sluneční energie se na scéně objevují 

nová média, která byla do té doby využívána spíše pro chladící účely. Jedná se o různé 

varianty kapalin na bázi etylenglykolu známého jako Fridex.  

2.2. Monoethylglykol 

 Glykoly jsou teplonosná média, která našla své uplatnění zejména v oblasti tepelných 

čerpadel a primárních okruhů solárních systémů. Jejich základ může tvořit: 

 ethylenglykol 

 propylenglykop 

 ethanolglykol 

 

V případě kapalin na bázi propylénglykolu a ethylenglykolu dochází po dobu jejich životnosti 

k polymeraci. Je třeba kontrolovat jejich konzistenci a kontrolovat ochranná sítka 

průtokoměrů a čerpadel, aby nedošlo k jejich zanešení sraženinami. Oproti tomu u 

ehanolglykolu dochází po dobu jeho životnosti k octovatění a zvyšuje se jeho korozivní 
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agresivita. Doplněním o inhibitory a další přísady snižující tyto negativní vlivy na distribuční 

soustavu a prodlužující životnost teplonosného média a celé distribuční soustavy. Sloučeniny 

založené na výše uvedených základech mají široký rozsah pracovních teplot a to od -30 °C do 

200°C v závislosti na koncentraci. (7) 

 

2.3. Akumulační nádoba 

ve své podstatě je to víceúčelový prvek celé soustavy. Jeho úkolem je nejen uchovávat 

tepelnou energii, ale plní i další funkce. Umožňuje například propojit dvě části systému 

s rozdílnými tlaky, nebo k propojení dvou částí systému s rozdílnými typy teplo vodného 

média. Voda/Glykol nebo Voda/Pára. Vyrábějí se v mnoha konstrukčních variantách.  Obr.1 

 S vnitřním vlnovcem 

 bez vnitřního vlnovce. 

 

Akumulační nádoba s vnitřním vlnovcem obsahuje dva a více samostatných oddělených 

okruhů. Skládá se z ocelového pláště a jednoho nebo více trubkových vlnovců uvnitř 

akumulační nádoby. Ty plní funkci průtokových ohřívačů. Ty jsou vyrobeny z ušlechtilých 

zdravotně nezávadných materiálů. Umožňují tak připojení na vodovodní řád a využití pro 

TUV. Na ocelovém plášti jsou průmyslové armatury sloužící k připojení potrubního systému, 

snímačů tlaku a ochranných jímek snímačů teploty. Výhodou tohoto konstrukčního provedení 

 

Obr. 1 Akumulační nádoby (9) 
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je možnost propojení nehomogenních soustav o různých tlacích nebo teplonosných mediích. 

Oproti tomu je však vyšší pořizovací cena a takřka nulová možnost opravy vnitřních vlnovců 

v případě poškození, například poškozením tlakem nebo korozivními účinky. Akumulační 

nádoba bez vnitřního vlnovce má konstrukci pláště shodnou s předešlým typem, avšak 

neobsahuje vnitřní trubkové vlnovce. To zapříčiňuje podstatně omezené možnosti využití. 

Celá soustava musí být homogenní. Stejný tlak a teplonosný materiál. Abychom docílili 

obdobných užitných vlastností jako je tomu u výměníku s vnitřními vlnovci je nutné tento typ 

doplnit o tepelný výměník. Výhodou tohoto konstrukčního provedení je podstatně nižší 

pořizovací cena a nižší riziko vzniku poruchy na vnitřních trubkových vlnovcích a spojích 

s pláštěm po dobu životnosti akumulační nádoby.  

 

2.4. Tepelný výměník 

Tepelné výměníky plní v distribuční soustavě funkci spojovacích článků nehomogenních 

částí soustavy obdobně jako je tomu u vlnovců v akumulační nádobě. V praxi se můžeme 

setkat s výměníky průtokovými, trubkovými nebo deskovými. V této oblasti se nejčastěji 

používají deskové pájené výměníky. Mají vysokou účinnost, téměř 97% a pracovní tlak až 

30,0 bar, což umožňuje široké spektrum využití.  

 

Obr. 2 Deskové výměníky (19) 
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2.5. Distribuční soustava 

 Jedná se o soubor všech prvků, které se podílí na distribuci médií. Skládá se z prvků: 

 Měřících 

 Řídících 

 Bezpečnostních 

Požadavky na distribuční soustavu jsou malé tepelné ztráty, minimální nároky na údržbu, 

dlouhá životnost a ekonomičnost řešení. Při návrhu soustavy nejčastěji řešíme dvě otázky: 

 Maximální automatizace 

 Minimalizace provozních nákladů 

Každý z těchto přístupů klade rozdílné nároky na design. Navzájem se však nevylučují. Lze 

vytvořit plně automatický systém za použití co nejméně energetických náročných zdrojů, 

avšak za cenu vyšší pořizovací ceny a tudíž i delší návratnosti vstupních investic. Velice 

důležitým aspektem při návrhu distribuční soustavy je selektivní možnost regulace. (Obr. 3) 

Rozdělení jednotlivých technologických částí budovy do samostatných bloků a zohlednit toto 

rozdělení v regulačním procesu. V nebytových prostorech pro nás bude klíčovým aspektem 

ekonomičnost daného řešení. Oproti tomu v bytových nebo společenských prostorech budeme 

brát v potaz i vedlejší projevy distribuční soustavy. Například hlučnost čerpadel, akustické 

projevy termostatických ventilů nebo projevy průtoku topného média v distribuční soustavě 

v oblastech ostrých spojů na potrubí. Všechny tyto projevy je nutné eliminovat vhodným 

návrhem pro konkrétní podmínky. 

 
 

Obr. 3 příklad distribuční soustavy s několika tepelnými zdroji 
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2.7. Expanzní nádoba  

 slouží k vyrovnávání tlaků uvnitř distribuční soustavy z důvodů tepelné roztažnosti 

teplonosných médií. Vyrábějí se v mnoha konstrukčních variantách. (Obr. 4) V případě jejich 

použití je nutno dbát instalačních pokynů výrobce a to zejména dodržení polohy a prostředí, 

ve kterém bude tlaková nádoba instalována. Dále pak typ distribuční soustavy. Zda se jedná o 

TUV, primární okruh solárního systému nebo rozvody topení. Každá z výše uvedených 

možností klade rozdílné nároky na maximální provozní tlak a na odolnost vůči vlivům 

teplonosného média.  

2.8. Pojistný ventil  

 jedná se o ventil, který se při překročení tlaku v distribuční soustavě otevře. Velikost 

tohoto tlaku závisí na konstrukci pojistného ventilu a pohybuje se v rozsazích 2,5 bar pro 

solární kolektory a topné soustavy a až 10,0 bar pro nasazení v okruzích TUV. Připojené 

k vodovodnímu řádu. Pojistný tlakový ventil (Obr. 5) 

 
Obr. 5 Pojistný ventil rozvodu TUV (11) 

 
 

Obr. 4 Expanzní nádoby (11) 
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2.9. Směšovače a třícestné ventily  

jsou první ovládací prvky distribuční soustavy. V případě třícestných ventilů, které slouží k 

přepínání topných větví, nebo k přepínání zdrojů tepelné energie je kladen velký důraz na 

bezpečnost a nízké provozní náklady. Z toho důvodu je také nutné pamatovat při designu, 

jaká poloha třícestného ventilu bude v nulové poloze. Tj. v poloze bez napájení nebo v 

případě havarijního stavu řídící jednotky. (Obr. 6) Směšovací ventily slouží k regulaci teploty 

TUV, aby nedošlo k ohrožení zdraví z důvodů opaření. (Obr. 7) 

 
 

 

Obr. 6 Třícestný ventil Honeywell s pružinou (18) 

 

 

Obr. 6 Termostatický směšovací ventil pro TUV (20) 
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3. Technické prostředky pro sběr dat z rozvodových 

soustav 

 

Základem co nejpřesnější regulace je volba vhodných monitorovacích prostředků 

sledované soustavy. Při práci s teplo vodnými médii jsou to primárně odporové snímače 

teploty, snímače tlaku a průtokoměry. U odporových snímačů teploty v této oblasti pracujeme 

nejčastěji se dvěma typy. Ni1000 a Pt1000. Volíme vhodný typ v závislosti na rozsahu 

měřených teplot, optimální linearity v oblasti pracovního rozsahu a v neposlední řadě ceny. 

Průtokoměru se také často využívá k monitorování poruchových stavů. Snižující se průtok 

může znamenat znečištění filtrů v soustavě. Toto je velice častým jevem v primárních 

okruzích solárních kolektorů kde je teplonosným médiem monoethylglykol. Ten totiž může 

v některých případech tvořit hrudky a v závislosti na hustotě ochranných sítek průtokoměrů a 

čerpadel můžou snižovat průtok. To může vést až k vzniku podtlaku v oblasti čerpadla a 

nasávání vzduchu přes netěsnosti v okolí závitových spojů. V případě volby průtokoměrů 

závisí na účelu použití. Je-li soustava využita ke komerčním účelům, například u 

výměníkových stanic panelových domů. Je kladený velký nárok na přesnost. V případě 

nekomerčního využití slouží naměřená data z průtokoměrů spíše ke statistickým, regulačním 

nebo monitorovacím účelům. V tomto případě spíše než přesnost hraje svou roli účelnost a 

cena. Dalším diagnostickým prvkem distribuční soustavy jsou snímače tlaku. Zde volíme 

technické provedení v závislosti na umístění tlakoměru, a zda potřebujeme údaje z tlakoměru 

dále zpracovávat v řídící jednotce nebo zda bude sloužit pouze jako vizuální kontrola pro 

údržbu. 

3.1. Odporové snímače teploty 

 

3.1.1. Konstrukční provedení 

U snímačů teploty se setkáváme s širokou škálou provedení. Mezi nejčastěji používané jsou: 

 S ochrannou jímkou 

 S přímým šroubením 

 Příložné 

 S krytím (interiérové, exteriérové)  
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Snímače teploty s ochrannou jímkou se skládají z těla čidla a ochranné jímky, která je 

součástí distribuční soustavy. (Obr. 7) Čidlo je zasunuto do ochranné jímky a zafixováno. Pro 

zlepšení přenosu tepla mezi ochrannou jímkou a snímačem se používá silikonová vazelína. 

Výhody 

 v případě poruchy čidla není nutné zasahovat do distribuční soustavy.  

Nevýhody 

 nižší přesnost z důvodů dilatace mezi ochrannou jímkou a tepelným čidlem. 

 vysoká cena silikonové vazelíny 

 
 

Obr. 7 Odporový snímač teploty Ni1000 s příkladem ochranných jímek (12) 

 Odporové snímače teploty s vlastním šroubením řeší problematiku přechodového tepla 

mezi čidlem a měřenou soustavou. Tělo tepelného čidla je opatřeno závitem a to se instaluje 

přímo do distribuční soustavy.(Obr. 8)  

Výhody 

 Vyšší přesnost měření 

 eliminace tepelných ztrát 

Nevýhody 

 V případě poruchy snímače je nutný zásah do distribuční soustavy 

 

 

 

  

 
 

Obr. 8 Odporový snímač teploty s vlastním šroubením (12) 
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Oba dva předešlé konstrukční typy kladou zvýšené nároky v před realizační přípravě. Ve fázi 

tvorby vlastního designu distribuční soustavy, umístění armatur a instalace ochranných jímek. 

Následkem toho může být, že v případě nevhodného umístění snímače nedosáhneme 

očekávaných výstupních parametrů, Jedná se zejména o místa, kde by mohlo dojít k ovlivnění 

průtoků kapalin okolo těchto snímačů. Za tímto účelem je vhodné použití příložných snímačů 

teploty. (Obr. 9)  

Výhody  

 snadná výměny v případě poruchy 

 změna umístění bez afektování distribuční soustavy. 

Nevýhody 

 nižší přesnost měření způsobená vlivem okolí snímače.  

 
 

Obr. 9 Příložné odporové snímače (12) 

 

 Další skupinou jsou snímače s krytím. Může se jednat o krytí z důvodů designu 

v případě interiérových snímačů. Nebo je může jednat o krytí z důvodů ochrany čidla před 

vnějšími vlivy. (Obr. 10) Exteriérová čidla nebo čidla v agresivním prostředí. 

 
 

Obr. 10 Snímače teploty s krytím (13), (12) 
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3.1.2. Ni1000 

 Jedná se o nejčastěji používaný typ snímače teploty v dané oblasti. Jeho nespornou 

výhodou je nízká cena a téměř lineární charakteristika v pracovní oblasti. Jako snímací prvek 

je zde použit tenkovrstvý niklový odpor. Odpor při 0°C je 1000Ω. Rozsah pracovních teplot 

čidla Ni1000 je od -60°C do 250°C. Je-li použito v kombinaci s řídícím jednotkou AMiT bez 

optimalizačních členů jsou rozsahy pracovních teplot následující: 

 Ni1000/6180 -60 °C až +146 °C 

 Ni1000/5000 -60 °C až +174 °C     

 

Hodnota udávaná za Ni1000, např. 6180 udává střední relativní změnu odporu na jeden °C 

v rozsahu teplot 0°C až 100°C. Tedy odchylku. Odporové snímače teploty se vyrábějí 

v několika variantách této hodnoty. Podle toho je nutná kalibrace řídící jednotky. Snížení 

užitného pracovního rozsahu je způsobeno konstrukčním provedením analogového vstupu 

řídícího systému jednotky AMiT, které je znázorněno na Obr.11. Díky konstrukci odporového 

děliče u analogových vstupů lze využít odporový rozsah čidel do maximální hodnoty odporu 

2100Ω. Toto je důvod snížení měřících rozsahů. 

 
 

Obr. 11 Technické řešení vstupu modulu Ni1000 a Pt1000 (16) 
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3.1.3. Pt1000 

 Snímací prvek je v tomto případě tenkovrstvý platinový odpor. V případě Pt1000 se 

setkáváme pouze s jednou variantami citlivosti pracující v teplotním pásmu od -50°C do 

600°C. Měřící rozsah při použití řídící jednotky  AMiT : 

 Pt1000 -50 °C až +250 °C 

 Na grafu můžeme vidět plný rozsah čidel Ni1000 a Pt1000. Z grafu je patrné, že čidlo 

Pt1000 má v celém pracovním rozsahu lineární průběh. U čidla Ni1000 nedosahujeme 

takových vlastností, ale v rozsahu pracovních teplot jsou dostačující. U většiny řídících 

jednotek jsou průběhy obou čidel již zapracovány do základních programů. V případě 

jednotky AMiT se pomocí HW přepínačů zvolí zda je na analogovém vstupu odporové čidlo. 

To je by default Ni1000. Bude-li na vstupu čidlo Pt1000 je nutné provést namapování 

parametrů v programu řídící jednotky.  

 

 
 

 

 

3.2. Snímače průtoku 

 U snímačů průtoku se setkáváme s celou škálou konstrukčních provedení, která závisí 

zejména na účelu měření a na principu měření. Co se týče účelu měření, si můžeme snímače 

průtoku rozdělit do dvou skupin. 
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V případě informativních snímačů průtoku jde převážně o využití měřených hodnot 

k monitorovacím a statistickým účelům. Nejsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost. 

Oproti tomu snímače průtoku pro komerční účely vyžadují vysokou přesnost a spolehlivost. 

V případě konstrukčního provedení se můžeme setkat s mnoha principy. Jejich konstrukční 

provedení se liší jak principem měření, tak konstrukcí. Mezi nejčastěji používané typy patří: 

 Indukční snímače průtoku 

 Ultrazvukové snímače průtoku 

 Impulzní snímače průtoku 

Indukční průtokoměry fungují na principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. 

Tedy rychlost proudění kapaliny, kterou reprezentuje pohyb vodiče, indukuje v homogenním 

magnetickém poli elektrické napětí.  

Výhody 

 měření agresivních, silně znečištěných kapalin 

 měření není ovlivněno tlakem, teplotou, viskozitou, obsahem pevných částic. 

Nevýhody 

 nezbytná minimální rychlost proudění 

 nezbytná minimální měrná elektrická vodivost kapaliny 

 Ultrazvukových průtokoměrů, tedy takových, generujících signál o frekvenci nad 20 

kHz, se s výhodou používá při měření agresivních kyselin a výbušných kapalin, Jejich měření 

je prováděno bezkontaktně. Měří se čas nutný k tomu, aby se signál z generátoru dostal k 

přijímači  nebo lze využít i Dopplerova efektu (pouze však u kapalin s obsahem pevných 

částic nebo bublinek - tedy nikoliv destilované vody apod.). Měření může být ovlivněné 

teplotou, tlakem atd. což však lze eliminovat diferenciálním zapojením. Tedy že na obou 

stranách měřidla je umístěn jak generátor, tak i senzor. 

Výhody 

 žádné pohyblivé části 

 měřidlo nezavádí do trubice žádné překážky 

 kapalina může být agresivní, výbušná 
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Nevýhody 

 možné chyby měření v závislosti na teplotě, hustotě, viskozitě, koncentrace částic 

 měření na základě Dopplerova jevu podmíněno nehomogenitou částic 

 V případě nekomerční distribuce teplonosných médií se využívají snímačů průtoku 

s impulzním výstupem. Nejčastěji je používán zubový průtokoměr měří objemový průtok 

mezi oválnými ozubenými koly. Otáčky kol jsou snímány pomocí impulzního snímače. Jedné 

otáčce ozubených kol odpovídá přesný objem průtoku. (14)Ten se pohybuje od 05l až 150l na 

impulz.  V našem případě se jedná o konstrukční provedení pro přímou montáž do přenosové 

soustavy. (Obr. 12)  Z důvodu údržby nebo možnosti zanesení ochranných sítek je vhodné 

aby byl snímač průtoku instalován v distribuční soustavě tak aby byla snadná jeho odstávka 

bez nutnosti vypouštět topné médium z celé soustavy. Tj. připojení pomocí kulových ventilů 

nebo armatur.  

Výhody 

 Jednoduchá konstrukce 

 Není nutné napájení 

 Cena 

Nevýhody 

 Mechanické poruchy 

 Nelze měřit znečištěné kapaliny 

 

 

Obr. 12 Impulzní snímač průtoku 0,5l / impulz (22) 
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3.3. Snímače tlaku 

U snímačů tlaku se setkáváme se dvěma základními konstrukčními variantami. 

 Vizuální indikací 

 Elektrickou indikací 

Snímače tlaku s vizuální indikací slouží pro údržbu distribuční soustavy. Jejich nevýhodou je 

nutnost umístění na dostupném místě a to není vždy vzhledem k rozlohám průmyslových 

areálů a komplikovanosti distribučních soustav možné. Z toho důvodu se spíše setkáváme s 

elektrickými snímači tlaku. (Obr. 13) Jejich výhodou je možnost instalace na libovolném 

místě distribuční soustavy a přenos měřených údajů na libovolnou vzdálenost. Snímače tlaku 

jsou nejčastěji dodávána v následujících variantách: 

 proudové 4mA – 20mA 

 napěťové 0V – 10V.  

Nejčastější pracovní rozsah v topných okruzích je 0 – 10 bar z toho důvodu je pro nás 

výhodnější využít snímač napěťový s přepočtem 1:10 nebo 1:100. Podle potřeby vzorkování a 

přesnosti odečtu měřeného tlaku.  

 

 

Obr. 13 Snímače tlaku s keramickou membránou (21) 
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4. Řízení pomocí průmyslových automatů a jejich 

specifikace 

 

 Průmyslové automaty jsou speciální skupinou řídících systému. Původní název PLC 

(progammable logic controller) se v současné době spíše nahrazuje PAC (programmable 

automation controller) Jedná se řídící jednotky uzpůsobené k řízení technologických procesů. 

Jádro jednotky je shodné s PC platformou. Procesor, operační paměť a paměť systémová 

(RAM a ROM). Na rozdíl od PC jsou osazeny digitálními nebo analogovými vstupy pro sběr 

dat z řízeného systému a digitálními a analogovými výstupy pro vlastní řízení daného sytému 

nebo procesu. Díky svému jednoduchému a odolnému konstrukčnímu provedení je možné 

tyto řídící jednotky instalovat i v prostředích, kde by výpočetní technika nemohla díky 

okolním vlivům pracovat. Teplota, prašnost aj. Pracovní teplota řídících jednotek se pohybuje 

v rozmezí mezi 0°C a 50°C. 

4.1. Typy průmyslových automatů 

 V praxi se setkáváme nejčastěji s následujícími konstrukčními variantami: 

 kompaktní 

 modulární 

Kompaktní průmyslové automaty mají pevně danou konstrukci. (Obr. 14) Ta se může 

modelově lišit počtem vstupů, výstupů, možností rozšíření nebo komunikačním rozhraním. 

Mají pevně daný výkon bez možnosti rozšíření výkonu procesoru nebo paměti a proto jen 

velmi omezené možnosti rozšíření o periferní moduly. Ty lze připojit k řídící jednotce pomocí 

sériové linky RS485. Komunikační protokoly, které se k tomuto účelu používají, mají 

společný základ v protokolu MODBUS. Jedná se o otevřený protokol, který byl vyvinut 

společností Modicon v roce 1974.  Řada výrobců dnes vyrábí řídící jednotky a rozšiřující 

moduly s podporou protokolu MODBUS pro zachování integrity a zpětné kompatibility.  
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Obr. 14 Kompaktní řídící jednotka AMiT AMiNi4DW2(8) 

 

 Modulární řídící jednotky je nutné navrhnout a sestavit dle potřeb řízeného procesu. 

Setkáváme se zde s plnou variabilitou. Volba typu procesoru, paměti vstupní a výstupní 

moduly a vizualizační jednotky. (Obr.15) Periferní moduly u modulárních systémů se k řídící 

jednotce připojují pomocí sběrnic, které díky vyšší propustnosti umožňují rozšířit počet 

signálů až na několik tisíc.  

 
Obr. 15 Modulární řídící jednotka AMiT ADiS (8) 
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Řídící jednotky a to jak kompaktní tak modulární pracují na stejném principu a skládají se ze 

stejných součástí. Jsou to: 

 Procesor 

 Paměť 

 Napájení 

 Vstupní a výstupní porty 

 Komunikační porty 

 Vizualizační jednotka 

 Rozšiřující moduly 

 Programové vybavení 

 Procesorové vybavení řídících jednotek se liší podle robustností řešení a výrobcem. 

Většinou se setkáváme s typem ST10F269 16bit  s 256kB flash a 12kB RAM, nebo 

STM32F207 32Bit s flash pamětí rozšiřitelnou až na 1MB a RAM pamětí 128kB. Většina 

jednotek je již vybavena rozšiřujícími sloty pro paměťové moduly a to zejména z důvodů 

nových aplikací jako jsou integrované WEB servery pro vizualizaci a vzdálenou správu. 

Obdobně jako paměťové vybavení řídící jednotky závisí na robustnosti řešení, podobně volba 

napájecí jednotky závisí na množství připojených periferních modulů. Výstupní napájecí 

napětí zdrojového modul je na 24 V ss a maximální odběr do 200mA. Toto napětí slouží 

k napájení řídící jednotky a může sloužit k napájení sběrnic vstupních a výstupních portů. 

Vstupní a výstupní porty řídících jednotek a rozšiřujících modulů můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin: 

 Digitální vstupy a výstupy 

 Analogové vstupy a výstupy 

 Digitální (číslicové) vstupy a výstupy jsou základem a byly u zrodu PLC. Jejich 

účelem a logikou bylo nahradit reléové systémy. Digitální vstupy a výstupy pracují s binárním 

kódem. Logická 1 a logická 0. True/False. U digitálních výstupů se setkáváme se dvěma 

konstrukčními variantami a to: 

 Tranzistorové výstupy 

 Reléové výstupy 



19 

 

 Tranzistorové výstupy pracují se spínaným napětím 24V ss do proudu 300mA. 

Reléové výstupy jsou již osazeny relátky pro spínání napětí do 230V u střídavého napětí a 

24V u stejnosměrného napětí. V obou případech do nominálního proudu 2A. 

 Analogové vstupy jsou díky pokroku v oblasti snímačů základním stavebním 

kamenem regulačních obvodů.  Dělíme je na: 

 Napěťové 

 Proudové  

Analogové napěťové vstupy pracují v rozsahu: 

 0V až 5V nebo -5V až 0V 

 0V až 10V nebo -10V až 0V 

 Využívají se hlavně na kratší vzdálenosti a v prostředí kde nehrozí interference 

s jiným vedením a tím zkreslením měřených hodnot. 

Analogové proudové vstupy pracují v rozsahu: 

 0 až 20mA 

 V praxi se však používá měřící rozsah 4mA až 20mA. Z důvodů identifikace 

chybového stavu snímače, nebo v případě identifikace přerušení vedení. Výhodou 

proudových snímačů je jejich odolnost vůči rušení okolí a díky možnosti použití na větší 

vzdálenosti. 

 Samostatnou skupinou jsou analogové vstupy pro snímače teploty Ni1000. Ty mají 

v řídícím programu již integrovanou převodní tabulku mezi odporem a teplotou. Toto řešení 

však není unifikováno a může se lišit v závislosti na výrobci průmyslových automatů. 

4.2. Komunikační protokoly řídících jednotek 

 Komunikační protokoly můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 Konfigurační protokoly 

 Ovládací a řídící protokoly 

 Základní konfigurační rozhraní je standardní sériová linka RS232.  Slouží převážně 

k prvotní inicializaci řídící jednotky nebo k lokální analýze. Zvyšující se nároky na 
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centralizovanou správu přiměly výrobce rozšířit řídící jednotky o rozhraní LAN a využít 

standardů ethernetu 802.x. Tím bylo dosaženo, že lze jednotku monitorovat a konfigurovat na 

libovolnou vzdálenost. K dalšímu průlomu kdy byly zbořeny limity a požadavky na 

infrastrukturu bylo rozšíření programovatelných automatů o GSM moduly. Díky těmto 

modulům máme možnost monitorovat a konfigurovat řídící jednotky v lokalitách bez přímého 

spojení s LAN nebo WAN konektivitou. Hlavní předností PLC je jejich škálovatelnost a 

různorodost.  Je to zejména díky možnosti rozšíření o přídavné moduly. Základy tomuto 

rozvoji jak již bylo zmíněno, dal vznik komunikačního protokolu MODBUS, který pracuje na 

rozhraní RS485.  Rozhraní RS485 je sériová linka s dosahem až 1200m, která pracuje se 

dvěma napěťovými úrovněmi. (Obr. 16) Díky tomu dokáže převádět signál do binárního 

kódu. To dalo možnost vzniknout první průmyslové síti pracující na principu sběrnice. (17), 

(3), (4) 

 

Obr. 16 Příklad napěťových úrovní RS485 (17) 

 

 Protokol MODBUS umožňuje komunikovat až s 32 zařízeními. Většina výrobců 

vytvořila vlastní modifikace protokolu MODBUS. Firma AMiT vyvinula protokol ARION , 

který umožní připojit až 63 přídavných modulů. Což znamená, že ke kompaktní řídící 

jednotce AMiNi4DW2/G můžeme připojit až 1512 digitálních vstupů. Rozhraní RS485 a 

RS232 je možno využít k připojení dalších periferních modulů, mezi které patří: 

 Operátorské panely 

 Speciální regulátory 

 Komunikační převodníky 
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4.3. Operátorské panely 

 Operátorské panely se používají převážně pro ovládání průmyslových automatů bez 

integrovaného ovládacího panelu nebo v případě modulárních průmyslových automatů.  

Některé typy lze připojit jako vzdálené terminály programovatelných automatů v těžkých 

provozech a v provozech s vysokou agresivitou prostředí. Krytí IP 55 a membránový ovládací 

panel (Obr. 17) umožňují nasazení v potravinářství a ve vlhkém a prašném prostředí. 

 

 

Obr. 17 Řídící terminál ART4000 (8) 

 

4.4. Speciální regulátory 

 Nová generace volně programovatelných regulátorů pro automatizaci budov. Všechny 

regulátory řady AMREG umožňují naprogramovat vlastní ovládací algoritmus včetně návrhu 

obrazovek u jednotek s displejem v návrhovém prostředí DetStudio. Každý regulátor je 

navržen pro konkrétní problematiku regulace (ovládání klimatizačních jednotek, ovládání 

tepelných zdrojů, ovládání topných větví apod.) avšak konkrétní použití a začlenění do 

komplexního řešení je jen na tvůrci uživatelského algoritmu bez jakýchkoliv omezení. K 

regulátorům AMREG je výhodné používat nástěnné programovatelné ovladače (Obr.  18), 

které jsou založeny na stejné koncepci tvorby programů a komunikaci. Pro standardní řešení a 

běžně používané algoritmy jsou k dispozici volně ke stažení typová řešení aplikačních 
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programů, která lze použít jak jsou anebo se nechat inspirovat pro tvorbu vlastního 

originálního řešení. 

 

Obr. 18 Nástěnný programovatelný ovladač AMiT AMR-OP10 (8) 

4.5. Komunikační převodníky 

 Jedná se o podpůrné moduly umožňující rozšířit komunikační možnosti průmyslových 

automatů.  Mezi nejpoužívanější patří: 

 Převodníky RS232/RS485 

 Opakovač RS485 

 Moduly pro GSM 

 Převodník RS232/LAN 

 Modul pro WEB server 

 Modul pro OpenTherm 

 Za všechny například modul OpenTherm. (Obr.19) Tento modul umožňuje spojení 

řídící jednotky plynového kotle nebo tepelného čerpadla, které podporuje tento komunikační 

protokol OpenTherm s průmyslovým automatem. Díky tomu je možné ovládat tato zařízení 

pomocí průmyslového automatu a navíc využít vnitřní program řídící jednotky plynového 

kotle nebo tepelného čerpadla. Pomocí rozhraní OpenTherm přeneseme ovládací prvky 

z řídící jednotky tepelného čerpadla na průmyslový automat. Samotný proces výroby tepla 

zůstane v řídící jednotce tepelného čerpadla nebo plynového kotle.   
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4.6. Konfigurační a ovládací programy 

 Neodmyslitelnou součástí všech průmyslových automatů jsou konfigurační a ovládací 

programy. Ve valné části případů se jedná o programy proprietální. V případě firmy AMiT to  

DetStudio, program určený k inicializaci a konfiguraci řídících jednotek AMiT. (Obr. 20)  

 
Obr. 19 Modul OpenTherm (8) 

 
 

Obr. 20 DetStudio Programovací a návrhové prostředí. 
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5. Návrh řešení řízení distribuce teplé vody a topného 

média v nevýrobních prostorech 

 

 Zadání projektu 

 Cíle projektu 

 Návrh řešení 

 

5.1. Specifikace prostředí pro distribuci a řízení médií 

 

 Jedná se o zázemí malé výrobní haly společně s kancelářskými prostory. 

V kancelářských prostorech se bude pohybovat cca do 15 osob pracujících převážně 

v administrativě. Ve výrobní části bude pracovat 10 techniků. Provoz bude dvousměnný. 

Z těchto základních informací budeme tvořit návrh distribuční soustavy TUV a topení a jejího 

optimálního řízení s ohledem na čas a možnosti využití equitermní regulace. V každou denní 

dobu jsou kladeny na distribuční soustavu jiné nároky. Jelikož se jedná o dvosměnný provoz. 

Je nutné na konec každé pracovní směny zajistit dostatek TUV. Vzhledem k počtu osob bude 

optimální akumulační nádoba cca 1000 l. V kancelářských prostorech budou jiné nároky na 

teplotu než v zázemí výrobní haly. Výrobní hala jako taková využívá ztrátové teplo 

z technologických procesů a jako podpůrný zdroj tepelné energie využívá vlastní prostředky. 

Jedná se o novostavbu s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Proto zvolíme jako zdroj 

tepelné energie automaticky kotel. Pro zajištění TUV během slunečných dnů budou použity 

solární kolektory. Dalším prvkem této soustavy bude tepelné čerpadla jako záložního zdroj 

pro případ poruchy primárního zdroje tepelné energie. Pro případ zvýšeného odběru TUV 

nebo pro případ poruchy obou tepelných zdrojů je systém rozšířen o konvenční zdroj tepla. 

V tomto případě o elektrickou spirálu umístěnou v akumulační nádobě. Jelikož se jedná o 

kancelářské prostory a dochází zde díky neustálému pohybu osob k častému odvětrávání tepla 

a to v každé části budovy jinak intenzivně, je proto vhodnější budovu neustále temperovat. 

Pokud máme zajistit teplo ve všech kancelářských prostorech optimální, musíme mít možnost 

řídit jednotlivá topná tělesa samostatně. V tomto případě zvolíme ekonomickou variantu 

s ventily osazenými pasívními termostatickými hlavicemi. To nám umožní nastavit optimální 

teplotu pro každou místnost individuálně.  
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5.2. Požadované výsledné parametry regulované soustavy 

 

 Zajistit optimální teplotu v budově při co nejnižších nákladech na provoz 

 Zajistit kapacitně dostatečné množství TUV v požadovanou dobu. 

 

5.3. Navrhované řešení 

 

 
Obr. 21 Návrh distribuční soustavy 

Komponenty soustavy: 

 Akumulační nádoba 1000 l se třemi vnitřními vlnovci 

 Teplotní čidla T1,T4 a T5 v provedení s ochranou jímku 

 Teplotní čidlo T7 interiérové v provedení designu ABB 

 Teplotní čidlo T9 ve venkovním provedení 

 Ostatní teplotní čidla budou příložná 

 Tlaková čidla pro přímou montáž do soustavy 

 Impulzní průtokoměr 0,5l/ imp. 

 Oběhová čerpadla s možností regulace průtoku 

 Třícestné ventily s vratnou pružinou 
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 Tlaková nádoba pro solární okruh 40 l / 6Bar 

 Tlaková nádoba okruhu TUV 8 l / 10Bar 

 Tlaková nádoba topného okruhu 20 l / 6Bar 

 Pojistné tlakové ventily 

 Zpětné ventily v topném okruhu 

 Solární kolektory  

 Automatický kotel ekologické třídy 5 

 Tepelné čerpadlo 

 Řídící jednotka  

 Kabeláž 

 Ovládací prvky manuálního řízení 

 

 Jednotlivé komponenty soustavy jsme si již popsali v předešlých kapitolách. Nyní 

navážeme na výše uvedené a budeme se zabývat designem soustavy v návaznosti na řídící 

jednotku a její technické možnosti. Jako řídící jednotku pro tento projekt jsem zvolil 

AMiNi4DW2/G. Tato řídící jednotka nedisponuje ve své základní konfiguraci dostatečným 

množstvím vstupních a výstupních portů a proto je nutné využít rozšiřujícího modulů. 

V tomto případě jsem použil rozšiřující modul DM-UI8DO8, který obsahuje 8 analogovými 

universálními vstupy a 8 digitální výstup 24V. Jako programovací nástroj jsem použil 

DetStudio. Řízení této distribuční soustavy si pro přehlednost nejprve rozdělíme do menších 

samostatných funkčních bloků.  

 Funkční bloky:  

 řízení tepelných zdrojů 

 solárních kolektorů 

 elektrické spirály 

 archivu 
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Obr. 22 Rozdělení programu do samostatných funkčních bloků 

 

 Toto rozdělení následně použijeme k popisu požadované funkcionality a tvorbě 

vývojových diagramů. Popíšeme si rozhodovací logiky řídící jednotky, řešení optimálního 

umístění snímačů a nastíníme si možnosti realizace programu. Funkční bloky jsou na sobě 

nezávislé. Cílem tohoto uspořádání je ošetření chybových stavů a to tak, aby se 

minimalizovaly dopady v případě selhání některé z komponent daného funkčního bloku na 

distribuci TUV nebo topných médií.  

 

5.4. FB řízení tepelných zdrojů 

 V tomto funkčním bloku jsou sdruženy primární zdroj v podobě automatického kotle 

jako nejlevnější zdroj tepelná energie a jako záložní zdroj tepelné čerpadlo.  

Úkolem tohoto funkčního bloku je: 

 Monitorovat žádanou teplotu v budově T7 

 Teplota akumulační nádoby T5 

 Řízení přepínání tepelných zdrojů podle teploty T6 

 Monitorování teploty v topném okruhu T8 
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 Rozhodovací logika zda bude vytápěn okruh topení nebo TUV T8,T5 

 Kontrola tlaku v soustavě 

 
 

Obr. 23 Schéma zapojení tepelných zdrojů  

 Na Obr. 23 je schématický návrh řešení tohoto funkčního bloku. Ten si převedeme do 

vývojového diagramu, který nám pomůže s tvorbou řídícího programu a jeho rozhodovací 

logiky. Jako žádané veličiny budou v tomto případě teploty T5 a T7.  Je-li Teplota T5 nižší 

než 50°C nebo T7 nižší než 22°C přepne se digitální výstup na logickou 1 a vyšle se povel 

automatickému kotli. V tomto kroku se také nastartuje časovač necitlivosti 5 minut, který 

zajistí dostatečný čas pro nahřátí topného média na teplotu T6 vyšší než 60°C. Aut. Kotel 

začne topit na žádanou teplotu. Teplota topného média v okruhu topení může mít předem 

definovanou hodnotu v rozmezí mezi 65°C a 75°C nebo můžeme využít ekvitermní regulace. 

Využití ekvitermní regulace závisí do značné míry na technických a užitných vlastnostech 

budovy.(zateplení, provozní charakter) V našem projektu tuto možnost regulace teploty 

topného média v závislosti na venkovní teplotě nepoužijeme a to hlavně z toho důvodu, že 

řídící jednotka přebírá řízení ohřevu TUV. Další prvek rozhodovací logiky kontroluje, zda 

automatický kotel topí na teplotu vyšší než 60°C. Tj. řízení sepnutí záložního zdroje tepelné 

energie pomocí dalšího digitálního výstupu řídící jednotky. Oba dva zdroje tepelné energie 

jsou do systému připojeny přímo bez přepínání pomocí třícestného ventilu. Tento způsob 

zapojení je použit z toho důvodu, že pokud by došlo k neočekávanému přepnutí třícestného 

ventilu například z důvodů havárie nebo nastavením nevhodného času necitlivosti pro 

přepínání mezi primárním a záložním zdrojem tepelné energie, mohlo by dojít k poškození 

čerpadel nebo jiných částí. Jako prevence nežádoucí smyčky je každý zdroj tepelné energie 

předřazen zpětnou klapkou. Nezávisle na zdroji tepelné energie řídící jednotka monitoruje 
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teplotu topného média T8. Je-li teplota T8 vyšší než teplota T5. Sepne se třícestný ventil 

topného okruhu a přepne se do polohy ohřevu TUV pomocí digitálního výstupu. Je-li teplota 

topného média T8 nižší nebo rovna teplotě akumulační nádoby T5 přepne se třícestný ventil 

do polohy topení a to po dobu, než je dosaženo žádané teploty T7. Umístění interiérového 

teplotního čidla T7 je nutné volit v závislosti na režimu větrání v budově a to tak aby nedošlo 

k častému vypínání tepelného zdroje. Ideální regulací je v daném případě temperování budovy 

na teplotu 22°C. Přepis funkcionality pomocí vývojového diagramu Obr. 24 

 

  
 

Obr. 24 řízení tepelných zdrojů 
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5.5. FB solárních kolektorů 

 Úkolem řídící jednotky je zajistit takové řízení, aby maximalizovalo využití sluneční 

energie a minimalizovalo energetickou náročnost řízené soustavy. To je řešeno v 

následujících krocích: 

 Účinnost solárních kolektorů můžeme optimalizovat řízením otáček čerpadla a tím 

průtoku topného média. Je-li teplota vratné větve vysoká, sníží se otáčky čerpadla, 

aby nedocházelo k vychlazování akumulační nádrže. Je-li teplota topné a vratné větve 

shodná čerpadlo se zastaví. Oproti tomu pokud je teplota vratné větve nízká, řídí se 

rychlost otáček rozdílem teplot Solárních kolektorů a akumulační nádoby. 

 Třícestný ventil zajišťuje větvení ohřevu akumulační nádrže pomocí horního vlnovce 

a dolního vlnovce. To zajistí, že nedochází k ochlazování horní části akumulační 

nádoby a obráceně. Je-li teplota vyšší, než v horní části přepne ohřev na horní 

vlnovec. Je-li teplota nižší než teplota v horní části vlnovce avšak vyšší než v dolní 

části vlnovce. Přepne se třícestný ventil na dolní vlnovec. 

 
 

 

Obr 25 řízení solárního okruhu 
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5.6. FB elektrické spirály 

 Jak již bylo zmíněno v zadání projektu, jedná se budovu s dobrými tepelně izolačními 

vlastnostmi. Díky tomu má velkou tepelnou setrvačnost a krátkodobé přepnutí tepelného 

zdroje pro ohřev TUV je z tohoto hlediska zanedbatelné. Vyšší prioritu má tudíž ohřev TUV 

na žádanou teplotu. Této teplotě se musí přizpůsobit teplota topného média v okruhu topení a 

ohřevu akumulační nádoby. Odběrové špičky nám pomůže překrýt další funkční blok 

elektrické spirály, která je nainstalována pomocí armaturu do pláště akumulační nádoby. 

 

 
 

Obr. 26 řízení řízení elektrické spirály 

 

5.7. DetStudio, programová část 

 U řídící jednotky je nejprve nutné provést její inicializaci.  

 Kontrola operačního systému NOS a jeho upgrade 

 Nastavení IP komunikace  

 Založení nového projektu a načtení parametrů z řídící jednotky 
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Nosná kostra programu se skládá z těchto základních částí: 

 Založení a definice proměnných 

 Založení a definice aliasů 

 Přiřazení vstupů a výstupů 

 Programové připojení rozšiřujících modulů 

 Tvorba procesů řízení 

 Tvorba podprogramů 

 Tvorba řídícího programu pomocí funkčních bloků 

V prvé řadě je nutné si stanovit metodiku tvorby programu a jmenné konvence. Například 

proměnné týkající určitého funkčního bloku budou začínat zkratkou daného bloku. (Obr. 27) 

 
 

Obr. 27 Definice proměnných v prostředí DetStudia 

 

Jednotlivé parametry mohou nabývat hodnot I, L, F. Popřípadě matice stejných hodnot MI[x, 

y], ML[x, y],MF[x, y]. Písmena x, y určují rozměry matic. K celočíselným proměnným typu 

I(MI)/L(ML) lze přistupovat nejen jako k číslům, ale také jako k šestnácti / třiceti dvěma 

hodnotám True / False. Takovéto hodnoty se nazývají bity proměnné a jsou určeny číslem 0 

až 15 respektive 0 až 31. Bity jsou pak identifikovány jménem proměnné a číslem bitu 

(jméno.číslo). Jednotlivé bity proměnných typu I a L lze také pojmenovat a odkazovat se na 

ně přímo pomocí těchto jmen. K tomu slouží alias jména. Alias jméno pak nahrazuje odkaz 

pomocí jména proměnné a čísla bitu: alias = jméno.číslo V zápisu je alias označován svým 

jménem, kterému předchází znak @. (16) V dalším kroku je nutné přiřadit fyzické kanály 

logickým a to zejména co se týče analogových vstupů.  Zda budou využity jako proudové, 

napěťové, a nebo pro Ni1000. Jejich názvosloví je vhodné si zachovat a pro přehlednost 

popsat v komentáři dané proměnné či aliasu. Pokud bychom přece jen chtěli využít jiné 

názvosloví, máme možnost využít podprogramu pro přiřazení a přejmenování vstupů a 

výstupů podle projektové dokumentace. Tento krok nám umožní využít jeden universální 
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program a bez editace programové struktury ho přizpůsobit pro jakoukoliv řídící jednotku 

AMiT.  

 
 

Obr. 28 Přiřazení a přejmenování vstupů pomocí podporgramu 

 

Například budeme v celém programu pracovat s proměnnou T8. Jelikož se však jedná o 

proměnnou, která je pouze informativní a nemá takovou důležitost pro běh programu. 

Můžeme si ji přeřadit k jinému vstupu například na rozšiřujícím modulu. Pro rozšiřující 

moduly je nejprve nutné nastavení komunikačních parametrů s řídící jednotkou. Na straně 

rozšiřujícího modulu pomocí přepínačů. Na straně řídící jednotky pomocí DetStudia v záložce 

komunikace. Pro nastavení jsem použil aplikační poznámku AP0005. Pro všechny moduly je 

zde zpracován příklad konfigurace a zapojení čidel. (14) 

 
 

Obr. 29 Konfigurace přídavných modulů pomocí protokolu ARION 

 

Jednotlivé vstupy a výstupy tohoto kombinovaného modulu si můžeme nakonfigurovat dle 

vstupních signálů, které budou použity. 

 0V – 5V 

 0V - 10V 

 0mA - 20mA 

 Ni1000 
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Obr .30 Příklad konfigurací vstupů přídavného modulu v závislosti na typu čidla (14) 

 

V dalším kroku byly nadefinovány jednotlivé řídící procesy. Některé složitější části programu 

jsou rozděleny do samostatných procesů, aby byl program přehlednější. Při tvorbě procesů 

můžeme využít několika způsobů programování. Program může být vytvořen jako: 

 ST strukturovaný text   

 RS reléové schéma  

 LA (dnes již nepoužívaný způsob) 

 FB Funkční blok  

V případech kdy k realizaci projektu budeme používat strukturovaného textu nebo reléových 

schémat máme možnost využít v menu toolboxu již přednastavené moduly. Z nich následně 

tvoříme vlastní program. Zvolíme si vzorový modul a pomocí myši si ho přetáhneme do okna 

procesu. Modul se nám překopíruje do těla procesu. Kliknutím pravým tlačítkem máme 

možnost námi vybraný modul editovat. Po volbě „parametry modulu“ se nám rozbalí okno 

s popisem modulu a jeho parametry. Ty můžeme následně editovat. Programování pomocí 

strukturovaného textu využívá programovacího jazyka C++. Výhodou realizace programu ve 

strukturovaném textu je jeho snadné kopírování jednotlivých částí programu nebo programu 

celého a jeho možnost využít v jiném projektu.  

 
 

Obr. 31 Ukázka realizace programu pomocí strukturovaného textu 
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 V současné době se však častěji setkáváme s požadavky na tvorbu programu pomocí 

reléových schémat. Pro spoustu programátorů je tento způsob přívětivější pro jeho názornost. 

Realizace programu pomocí reléových schémat nabízí takřka výukové prostředí. Například 

pro řešení funkčního bloku elektrické spirály je možno využít v Toolboxu modul PidLA. 

Jedná se o PID regulátor. Můžeme použít analogový výstup například pro buzení tyristorů pro 

plynulou regulaci v závislosti na PID složkách regulátoru. V našem případě budeme využívat 

výstup digitální jako dvoupolohový regulátor pro spínání elektrické spirály. Důležitý parametr 

dvoupólové regulace je hystereze. Oblast necitlivosti regulátoru. V našem případě je to 

parametr „Dead“. Důležité je nastavit hysterezi tak aby nedocházelo k přílišnému opotřebení 

výkonných členů, stykačů a na druhou stranu aby nedocházelo k přílišným odchylkám od 

žádané hodnoty. To by mohlo mít nežádoucí vliv na stabilitu systému.  

 

V prostředí DetStudia však některé moduly existují pouze jako strukturovaný text. Například 

modul pro archiv. To nás však nijak neomezuje a můžeme vložit potřebný řádek do těla 

programu. Další možností je vytvoření samostatného programu spravovat pouze archivaci 

měřených hodnot z více procesů nebo funkčních bloků.  

 
 

Obr. 32 Ukázka realizace programu pomocí reléových schémat 
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 Při realizaci procesu pomocí reléových schémat však narážíme na jedno omezení a to 

takové, že ho nemůžeme kopírovat do jiných programů. Pro tento účel nabízí DetStudio 

možnost realizovat program pomocí funkčních bloků. (Obr. 33) Jak již bylo zmíněno na 

začátku této kapitoly, je vhodné si projekt rozdělit z hlediska funkcionality do nezávislých 

bloků. Tyto bloky následně využijeme k tvorbě řídícího programu v DetStudiu. Tyto bloky 

mohou využívat stejné prostředky pro sběr dat, popřípadě využívat proměnné z jiných procesů 

nebo funkčních bloků. Hlavní výhodou tvorby programu pomocí funkčních bloků je možnost 

exportu a to včetně všech proměnných, jejich parametrů a aliasů. Pokud však budeme chtít 

využít exportu, je nutné, aby veškeré parametry a proměnné byly zapsány v daném funkčním 

bloku. Pokud využijeme proměnné z jiného funkčního bloku nebo procesu neprovede se 

jejich export. V takovém případě musíme části procesu nebo chybějící proměnné 

doprogramovat ručně. I přes toto omezení je realizace programu pomocí funkčního bloku 

z praktického hlediska mnohem komfortnější a umožňuje nám využít stejný program 

s drobnými úpravami u jiných projektů.   

 

 Po realizaci jednotlivých částí projektu máme možnost ověřit si jeho funkčnost v části 

programu, která se nazývá Inspektor. Modul Inspektor nám umožňuje kontrolu zdrojového 

kódu a simulaci provozních stavů soustavy v závislosti na definici parametrů. Máme možnost 

 
 

Obr. 33 Ukázka realizace programu pomocí funkčního bloku 
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definovat vstupní hodnoty jednotlivých čidel. Popřípadě definovat mezní hodnoty bez 

afektování distribuční soustavy.  

 Po odladění programu můžeme přejít k poslední fázi a tím je nahrát program do řídící 

jednotky. Toto se prování v menu: Generace. Zde máme možnost přenést do stanice pouze 

změny nebo provést generování celého programu. Je vhodné vždy ukládat do stanice zdrojový 

kód, abychom předešli potížím vzniklým v případě ztráty zdrojového kódu, nebo pro případ, 

že na projektu pracuje více lidí a je nutné zachovat kontinuitu změn programu. Po úspěšném 

přenesení programu do řídící jednotky a uvedení celé distribuční soustavy do produktivního 

stavu, nastává období optimalizace a ladění řídícího programu. Za tímto účelem je vhodné 

zajistit pro řídící jednotku a online monitoring a vizualizaci. Archivace a statistiky jsou 

z hlediska ladění systému elementární. Díky dlouhodobému monitoringu můžeme systém 

optimalizovat a tím dosáhnout jeho vyšší efektivity a s tím spojené ekonomické benefity. 

Nižší náklady na tepelné zdroje a provoz distribuční soustavy a kratší návratnost investic. 
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6. Závěr 

 Tématem této bakalářské práce byl návrh řídicího systému pro distribuční soustavu 

TV a TUV. Technologické a konstrukční řešení distribuční soustavy s ohledem na maximální 

automatizaci při co nejnižších nákladech. Hlavními zdroji mé bakalářské práce byly praktické 

zkušenosti, které jsem získal během realizace projektu a informace získané během studia.  

 V teoretické části jsem se zabýval popisem distribuční soustavy a jejich komponent. 

Jednotlivé komponenty jsem se snažil popsat z hlediska funkčního a také v návaznosti na 

praktickou část bakalářské práce. Snažil jsem se upozornit na některé důležité aspekty daných 

komponent a jejich vliv na distribuční soustavu, se kterými jsem se během realizace setkal. 

Výběr vhodných komponent distribuční soustavy, které by splňovaly požadavky distribuční 

soustavy, a maximálně se přiblížili hlavním cílům této práce: 

 Zajistit optimální teplotu v budově při co nejnižších nákladech na provoz 

 Zajistit kapacitně dostatečné množství TUV v požadovanou dobu. 

 Praktická část byla v počátcích krocích hledáním cesty a velkým experimentem. Bez 

znalosti všech zákonitostí o distribuci tepla, proudění teplého vzduchu v místnostech a 

znalosti klimatických podmínek v oblasti kde je projekt realizován byly výsledky žalostné. 

V prvotní fázi realizace šlo převážně o využití alternativních zdrojů tepelné energie 

k úsporám. Byly nainstalovány solární kolektory s řídící jednotkou AMiT, která měla zajistit 

TUV a využití přebytečné tepelné energie k temperování kancelářských prostor v přechodném 

období jara a podzimu. Jelikož je projekt realizován v oblasti Ostravy, ukázala se tato cesta 

jako krok špatným směrem. V Ostravské pánvi je příliš vysoká koncentrace lokálních topenišť 

produkujících prach a v kombinaci s párou z koksoven a jiných průmyslových aglomerací 

vzniká velice často inverzní prostředí. Využitelnost tepelné energie ze slunce je proto velice 

omezena. V další fázi bylo třeba změnit přístup a soustředit se spíše na využití všech lokálně 

dostupných teplených zdrojů a pomocí řídící jednotky AMiT optimalizovat jejich využití. 

Změnou designu distribuční soustavy a úpravou řídicího systému se dostavily první pozitivní 

výsledky. Využitím řídící jednotky k řízení tepelných zdrojů a zejména monitoring a 

archivace dat z řídící jednotky umožnilo cíleně optimalizovat řízení a v maximálně možné 

míře využít tepelné zdroje podle požadavků distribuční soustavy a podstatně snížit provozní 

náklady. Během realizace jsem narazil a některé části distribuční soustavy, které by 

vyžadovaly změnu, ale s tím by souvisely stavební úpravy a ekonomičnost projektu by vzala 

za své. Cíle projektu byly splněny v míře maximálně možné.  
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 Během realizace projektu vyvstalo mnoho dalších témat k zamyšlení. Například jaká 

je dlouhodobá predikce vývoje teploty ve střední Evropě? Který typ tepelné energie je 

v oblasti Ostravska nejefektivnější? A to jak z hlediska ekologie a cenové dostupnosti, tak 

v neposlední řadě z hlediska využití lokálních zdrojů výrobních podniků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Seznam použité literatury 

 

1. PŘÍHODA, Miroslav a Miroslav RÉDR.  Sdílení tepla a proudění. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita, 1998, 177 s. ISBN 80-7078-549-7 

2. Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 

2008. 244 s. ISBN 978-80-248-1924-2 

3. Advanced Micro Controls, Inc. - webové stránky společnosti [online].  Dostupné z : 

  http://www.amci.com/tutorials/tutorials-what-is-programmable-logic-controller.asp 

4. Amit s.r.o. – webové stránky společnosti.  Dostupné z: 

 http://www.amit.cz/cz/ 

5. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Fifth Edition, Newnes, 2009 ISBN 978-1-85617-751-1, 

Chapter 1 

6. LAM INDUSTRIES S.r.L - webové stránky společnosti [online]. Dostupné z:  

http://www.lamindustries.eu 

7. 5P Technologies - webové  stránky společnosti [online]. Dostupné z:  

 http://www.5p-technologies.cz/category/4-nemrznouc-smsi-pro-topn-i-chladc-okruhy-a-solar.html# 

8. AMiT, spol. s r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 15.03.2015]. Dostupné z:   

http://www.amit.cz/cz/products/index.htm 

9. VAŇEK ,S.R.O. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 15.02.2015]. Dostupné z: 

 http://www.vanektu.cz/akumulacni-nadoby-rak 

10. BEIJER REF Czech s.r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 15.03.2015]. Dostupné z: 

http://www.beijerref.cz/e-shop/vymeniky-a-vyparniky/deskove-vymeniky/alfa-laval-deskovy-vymenik-

ac-30eq-20h-940cz 

11. Google – Internetový vyhledávač obrázků [online]. Dostupný z: 

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=Lt1BVcLpJaiI8Qf2wYCIDg&gws_rd=ssl 

12. SENSIT s.r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 22.03.2015]. Dostupné z: 

http://www.sensit.cz/shop/snimace-teploty-s-kabelem/b3302b05.html 

13. Siemens AG - webové stránky společnosti [online]. [Cit. 22.03.2015]. Dostupné z: 

http://www.buildingtechnologies.siemens.com 

14. Ing. Milan Kříž - Ekotechnika-webové stránky společnosti [online]. [Cit. 22.03.2015]. Dostupné z: 

http://www.ekotechnika.com/ 

15. HENNLICH s.r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 22.04.2015]. Dostupné z: 

https://www.hennlich.cz/produkty/prvky-pro-mereni-a-regulaci-hlidace-prutoku-1726.html 

16. AMiT, spol. s r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 21.03.2015]. Dostupné z: 

http://www.amit.cz/cz/support/appnotes.htm 

17. Wikipedia.org  - Internetová encyklopedie [online]. Dostupná z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki 

18. HONEYWELL. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 25.04.2015]. Dostupné z: 

http://honeywell.com/Pages/Home.aspx 

19. Alfa Laval spol. s r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 25.04.2015]. Dostupné z: 



41 

 

http://local.alfalaval.com/cs-cz/alcz/alfa-laval-cr/pages/alfa-laval-cr.aspx 

20. ESBE AB-webové stránky společnosti [online]. [Cit. 25.04.2015]. Dostupné z: 

http://www.esbe.cz/ 

21. BIBUS s.r.o. -webové stránky společnosti [online]. [Cit. 19.04.2015]. Dostupné z:  

http://www.bibus.cz/cs/prehled-produktu/mechatronika/spinace-senzory/snimani-tlaku/snimace-tlaku-

suco/ 

22. rr-naradi-webové stránky společnosti [online]. [Cit. 19.04.2015]. Dostupné z: 

http://www.rr-naradi.cz/prutokomer-mosaz-pripojeni-r-p-cam103 

 

 

 

 


