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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá návrhem na rekonstrukci řízení klimatizačního  

a vzduchotechnického systému budovy elektroobjektu. Řízení stávajícího systému je 

provedeno reléovou logikou a cílem této práce je navrhnou novou koncepci řízení 

s využitím PLC automatu. V první částí jsou analyzovány stávající částí a subsystémy 

klimatizačního systému, technologie a jejích řízení. Následně je navržena nová struktura 

řízení s využitím PLC automatu, decentralizovaných stanic a nové prvky procesní 

instrumentace na základě omezujících podmínek stanovených provozovatelem. V další 

části je navrženo ovládání tohoto systému s využitím vizualizačního softwaru. Na závěr je 

uvedeno zhodnocení cílů a další směry, kterými by se mohla práce při pokračování ubírat. 
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Summary 
 

This thesis deals with the reconstruction of control and air conditioning system of the 

building elektroobjektu. Proceedings of the current system is implemented retired relay 

logic and objective of this work is to design a new management concept using PLC. The 

first part analyzed the existing components and subsystems of the air conditioning system, 

technology and management. Subsequently, the proposed new management structure, 

using PLC, decentralized stations, and new elements of process instrumentation to the 

constraints set by the operator. The next section is designed to control this system by using 

visualization software. The paper concludes with an assessment of objectives and other 

guidelines, which could work in continuing to move. 
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1 ÚVOD DO ZPRACOVÁVANÉ PROBLEMATIKY 

Za slovy „klimatizační a vzduchotechnický systém budovy elektroobjektu č. 1“ 

válcovací tratě 3,5 m Kvarto společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. se skrývá víc 

než jen zabezpečení odvodu vzniklého tepla. Vzhledem k velkým instalovaným výkonům 

elektrických zařízení a k dodržení předepsaných pracovních podmínek, zaručujících 

stanovenou životnost a správnou funkci je nutné zajištění vhodného klimatického prostředí 

v průběhu celého kalendářního roku. Větrání tvoří dosti složitý systém s mnoha dílčími 

subsystémy, kterými jsou realizovány požadované funkce vzduchotechniky  

a klimatizačního systému. Systém pracuje v celém období kalendářního roku v různých 

provozních režimech.  

Řízení stávajícího systému je provedeno reléovou logikou. Tato původní koncepce 

řízení má řadu nevýhod. Je charakteristická použitým množstvím relátek pro vlastní 

realizací funkcí, přičemž diagnostika poruch takového systému je zpravidla ztížena. Dále 

neumožňuje začlenění do nového, hierarchického uspořádání řídicího systému, jenž nám 

umožňuje plně využít možnosti komunikace, integrace a distribuovanosti.  

 Cílem diplomové práce je navrhnout novou koncepci řízení klimatizačního systému 

s využitím PLC automatu tak, aby bylo možno implementovat nové požadavky 

provozovatele a současně bylo umožněno zachování stávajících, využitelných částí 

zařízení bez negativního dopadu na vzájemnou interoperabilitu prostředků průmyslové 

automatizace a byla zajištěna otevřenost systému pro budoucí rozšíření. 

Diplomová práce řeší v několika kapitolách návrh koncepce nového řídicího systému 

s novými prvky procesní instrumentace, PLC automatem, decentralizovanými stanicemi  

a návrh řešení vizualizace řízeného technologického děje. To vše na základě omezujících 

podmínek stanovených v požadavcích provozovatele, rozboru analyzovaného současného 

stavu a praktických zkušeností s dosavadním provozem klimatizačního  

a vzduchotechnického systému. Inovované řízení a ovládání celého systému by mělo být 

zjednodušeno, zpřehledněno a mělo by vytvářet uživatelsky přívětivé prostředí pro obsluhu 

i pracovníky servisní organizace.  

V závěru je uvedeno zhodnocení a další směry, kterými by se mohla práce při 

pokračování ubírat.  
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU ŘÍZENÍ 

KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU 

2.1 Rozbor klimatizačního systému a jeho řízení 

Stávající vzduchotechnický a klimatizační systém realizovaný v budově 

elektroobjektu č. 1 (Obrázek 2-1) je součástí válcovny plechů 3,5 m Kvarto společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  Do stávající podoby byl rekonstruován v letech 1999  

a 2000. Od této doby je provozován bez větších a podstatných změn. Klimatizační systém 

a zařízení vzduchotechniky v elektroobjektu č. 1 (dále jen EO1) zajišťuji odvod tepelných 

ztrát výkonových elektrických zařízení, které jsou zde instalovány a také externí chlazení 

elektromotorů valníků úseku válcovací stolice a chlazení hlavního pohonu (dvou 

válcovacích motorů) stolice. K udržení vyhovujících vlastností prostředí i v zimním období 

jsou instalována výkonná topení. Základní větrání EO1 zajišťují tři výkonné ventilátory 

v suterénu, dva výkonné ventilátory v nadzemní části a ventilační stanice měnírny hlavního 

pohonu, kde jsou instalovány dva ventilátory. Dispoziční nákres rozmístění ventilátorů 

(Obrázek 2-2). Celkové schéma větrání EO1, směry proudění vzduchu, rozmístění 

ventilátorů, chladicích a topných jednotek je znázorněno na výkrese č. 2-P-01 456 viz 

vyjímatelná příloha č. 1 

 

 

Obrázek 2- 1  Vnější pohled na budovu EO1  
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Důležitou roli hraje v tomto systému větrání prostoru motorovny, kde se spojují 

větrné proudy od všech nadzemních ventilátorů. Vzduch z prostoru motorovny pak odchází 

do okolního prostředí nebo do suterénu podle toho, jaký je zvolen provozní režim. 

Klimatizační systém pracuje v závislosti na venkovní teplotě, která je hlavní podmínkou 

volby několika provozních režimů. Toto je znázorněno na schématu činnosti ventilátorů 

výkres č. 3-P-01 594 viz vyjímatelná příloha č. 2. Režimy se liší tím, které z hlavních 

ventilátorů jsou v provozu a kam odchází vzduch z prostoru motorovny a zda bude EO1 

jen větrán nebo bude vytápěn. Jednotlivé dílčí subsystémy vzduchotechnického a 

klimatizačního systému jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 

Stavebně je EO1 řešen jako jedna budova, dispozičně rozdělena na suterén, přízemí, 

první patro, druhé patro a schodiště po obou stranách. Dále je budova vzhledem 

k zabudované technologií rozdělena na levou, střední a pravou část.  

Již v době rekonstrukce tohoto zařízení se hovoří v zadání projektu, že hlavním 

úkolem klimatizačního systému je zajistit vhodné prostředí pro instalované elektrické 

zařízení a mezi vyjmenovaným elektrickým zařízením jsou zmíněna  

i instalovaná PLC pro řízení technologie válcovny. Je podivné, že nebylo pro řízení 

klimatizačního systém již navrženo řízení s využitím PLC, které byly již běžně na trhu 

dostupné. Projektanty bylo nakonec zvoleno a následně realizováno řízení s využitím 

pevné reléové logiky, od které se již v současnosti upustilo. Pro toto řízení je 

charakteristické, že logické funkce jsou realizovaný pevným zapojením mechanickými 

nebo elektromechanickými členy (Obrázek 2-5). Těmito členy mohou být kontakty 

tlačítek, stykačů, relé, koncových spínačů a dvoupolohových snímačů s kontaktním 

výstupem pro různé veličiny (např. teploty, hladiny, tlaku). Ovládané jsou cívky stykačů  

a relé spínače elektrických pohonů, topných těles, svítidel a jiných elektrických prvků nebo 

spotřebičů [4].  
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Obrázek 2- 2  Rozmístění ventilátorů VZT v budově EO1
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Stávající řízení s využitím pevné reléové logiky lze v dnešní informační společnosti 

považovat za nedostačující. U tohoto typu řízení technologického procesu se projevují 

mnohé nevýhody. Jako každý mechanický prvek, tak i tyto členy podléhají opotřebení.  

Následně se projeví zvýšená četnost poruch, související s množstvím instalovaných prvků, 

které jsou využity v instalaci nebo zdlouhavé vyhledání závad vzniklé poruchou  

v řízení. V případě potřeby provozních změn se projevuje velmi nízká flexibilita, 

způsobena nutným vydrátkováním požadované nové funkce do stávajícího reléového 

řízení. Naopak dosahovaly tyto reléové systémy vysoké odolnosti v extrémním prostředí a 

byly poměrně dobře opravitelné i v relativně amatérských podmínkách [8]. 

Vlastní ovládání tohoto klimatizačního systému EO1 je úměrné zabudované reléové 

logice a je tedy prováděno s ovládacího panelu (rozměrově je to má blíže klasickému 

rozvaděči o třech polích) označeném jako =E1M+DE1 (Obrázek 2-7) a umístěném na 

energetickém velínu v EO1. Zde je také realizováno monitorování stavu zařízení (vizuální 

a zvukové), které je provedeno žárovkovými signálkami a houkačkami. Další možností 

ovládání dílčích subsystému jsou skrze instalované místní ovládací stanoviště u 

jednotlivých zařízení.  

Silnoproudá část elektrického zařízení vzduchotechnického a klimatizačního systému 

je připojena napětí 400V AC a 500V AC. Ovládací část elektrického zařízení je připojena 

na napětí 230V AC. Podmínky připojení k rozvodné soustavě jsou dle ČSN 33 2000 – 1  

a ČSN 33 2000 – 4- 41 ed.2. Stávající napojení jednotlivých dílčích částí je patrné 

z výkresu přehledového schématu napájení č. 3-OF-10 473 viz vyjímatelná příloha č. 3.  
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2.1.1 Stávající členění klimatizačního systému  

Stávající klimatizační systém se skládá se základních 16 subsystému, které plní dílčí 

funkce jako chlazení, topení apod. Dle uvedeného členění v příloze č. 1, jsou zařízení 

klimatizačního a vzduchotechnického systému EO1 stručně popsána ve vyjímatelné příloze 

č. 4. Na základě popisu uvedeném v této příloze a zmíněného napájení jednotlivých 

subsystému je dispoziční rozmístění všech napájecích rozvaděčů zobrazeno na obrázku  

č. 2-4. Součástí projektu klimatizační a vzduchotechnický systém jsou i zařízení jako 

požární klapky určené k zabezpečení požární ochrany. Z celkového schématu dle 

vyjímatelné přílohy č. 1 je patrné, že jsou zahrnuté do projektu realizovaného v roce 

1999/2000 i prostory jako Keson, olejové sklepy apod. Tyto zařízení nejsou předmětem 

této práce. Jsou samostatné napájená, ovládaná a začleněna do samostatného bloku řízení.   

2.1.2 Provozní režimy 

Provozní režimy se zvolí automaticky podle příslušné venkovní teploty.  

Volba provozních režimu závisí na venkovní teplotě takto: 

1. Venkovní teplota nižší než  +5°C – je zvolen podnulový provozní režim 

2. Venkovní teplota vyšší než  +5°C – je zvolen nadnulový provozní režim 

 

Tři druhy provozu nadnulového provozního režimu 

Volba provozního režimu závisí na teplotě v motorovně: 

a) Přechodový režim 1 – teplota v motorovně do + 10°C 

b) Přechodový režim 2 – teplota v motorovně mezi + 10°C a +20°C 

c) Letní režim – teplota v motorovně nad +20°C 

 

Posledním „provozním“ režimem je režim odstávkový, při kterém se v odstavkách 

v zimním období vypnou všechny ventilátory přivádějící vzduch zvenčí do EO1 a zapnou 

se topné jednotky SAHARA, které udržují požadovanou teplotu.  
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2.1.3 Vazby stávajících subsystémů a reléové řízení  

Vazby vlastního klimatizačního a vzduchotechnického systému s dílčími subsystémy 

jsou dané na základě požadovaných a v našem případě již realizovaných funkcí, stavy 

systému a provozními režimy. Aby bylo možno tyto vazby v reléovém řízení realizovat, je 

nutno vzájemně propojit jednotlivá zařízení subsystémů, tedy propojit napájecí a ovládací 

rozvaděče. Prakticky (fyzicky) jsou vazby mezi jednotlivými subsystémy realizované na 

základě vzájemného propojení ovládacími kabely (Obrázek 2-3). 

 
 

Obrázek 2- 3 Vazby mezi jednotlivými subsystémy s reléovým řízením   

 

Vzájemné propojení rozvaděčů dle obrázku 2-4 znamená natažení stovky a někdy 

také kilometry kabelů, které zajistí přenos požadované informace o stavu určeného 

zařízení, s kterým je daná funkce svázána.  

Ve vyjímatelné  příloze č. 5 je pro názornost provedena vzorová dekompozice 

vybraného zařízení klimatizačního a vzduchotechnického systému EO1, z které je zřejmé, 

jak se zjednoduší instalace výměnou řídicího systému v oblasti kabelové náročnosti, aneb 

co všechno bude zrušeno.  
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Obrázek 2- 4  Rozmístění stávajících napájecích rozvaděčů   
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2.1.4 Připojení prvků procesní instrumentace v reléovém řízení  

Vlastní připojení jednotlivých technických prostředků je realizováno dle obrázku č.  

2-5. Tento způsob připojení k ŘS nám neumožňuje jednoduše realizovat nové funkce 

systému. Je nutno provést nové fyzické propojení. Případné úpravy nebo nové funkce 

(např. nové blokování apod.) se realizují na základě zabudování a zapojení (vydrátování 

požadované funkce vodiči) novými relátky.  

 

 

 
 

Obrázek 2- 5  Způsob zapojení v reléové logice   
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2.2 Nerealizované funkce 

Proti původnímu návrhu v r. 1999/2000 nebyly realizovány některé funkce a zařízení 

klimatizačního systému. Důvody, které při rekonstrukci vedly provozovatele odstoupit od 

dokončení uváděných funkcí byly finančního charakteru. 

2.2.1 Zařízení elektronické požární signalizace 

Vypínání vzduchotechnických zařízení v případě požáru signálem od zařízení EPS 

(Obrázek 2-6). Původní požadovaná funkce v případě požáru nebyla doposud realizována. 

V roce 2010 se již na základě revizních zpráv, které v závadách zdůrazňují tuto anomálií 

vztažmo k bezpečnosti osob a ochraně majetku. Na základě schváleného investičního 

balíčku byla zahájena dodělávka zařízení EPS, jejichž součásti je i napojení na stávající 

reléový řídicí systém.  

 

Obrázek 2- 6  Ústředny EPS na velínu   

2.2.2 Provozní režim systému  

Další části, která nebyla realizována dle původního návrhu je provozní přechodový 

režim 2 . 

2.2.3 Vzduchotechnika v elektroobjektu č. 2 

Poslední položkou seznamu nerealizovaného zařízení části je rekonstrukce 

vzduchotechniky v přilehlém elektroobjektu č. 2. Tato část měla být integrovaná do 

stávající struktury reléového řízení. 
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2.3 Nevýhody a nedostatky stávajícího řídicího systému   

Řídicí systém, tak jak byl navržen a realizován již z dnešního pohledu nesplňuje řadu 

základních požadavků.  

2.3.1 Stávající diagnostika provozního stavu 

Vlastní diagnostika a monitorování poruchových stavů jednotlivých zařízení je 

omezena pouze na vizuální kontrolu s využitím signálek, např. zapnutého stavu zařízení, 

dosažení mezní teploty a signálku sumární poruchy instalovaných do rozvaděče DE1 

(Obrázek 2-7). Vzhledem k množství a nesystémovému uspořádaní signálek na ovládacím 

panelu, je ovládání doprovázeno jistou mírou nejistoty obsluhy. Obzvláště u pracovníků, 

kteří provádějí zástup a tudíž nejsou dostatečně „sžití“ se zařízením. Na poruchový stav je 

obsluha upozorněna i zvukově instalovanou houkačkou. Celkově je instalováno 9 ks 

houkaček, což dělá systém dále nepřehledným. Jelikož je neustále některá část zařízení 

v poruše nebo nejsou splněny některé z požadavků parametrů (podmínek) provozu, na 

které řídicí systém logický upozorňuje, má obsluha tuto zvukovou část signalizace velmi 

často odstavenou (zvuková signalizace je postavena mimo funkci). Tímto „přístupem 

obsluhy“ jsou narušeny základní bezpečnostní pravidla.  

 

 

 

Obrázek 2- 7  Rozvaděč stávajícího ovládání a monitorování 
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2.3.2 Aktuální stavy jednotlivých zařízení 

Ve stávajícím klimatizačním systému není možno monitorovat aktuální stavy 

jednotlivých zařízení, např. v  jakém stavu se nachází jednotlivé regulační klapky, které 

jednotlivé dveře nejsou uzavřeny nebo, které požární klapky zůstaly v normálním provozu 

uzavřeny apod.  Aktuální stavy jsou až na výjimky sdruženy do signalizačních celků, 

z kterých není možno identifikovat stavy jednotlivých zařízení. 

2.3.3 Odstraňování poruchových stavů a jejich diagnostika 

Stávající praxe, postup v odstraňování poruchových stavů je dána funkcí reléové 

logiky, rozmístěním (umístěním) řídicích a spínacích prvků. Na základě současného 

realizovaného stavu je diagnostika značně omezena. Po tom, co je signálkou zobrazena 

sumární porucha, je pracovník servisní organizace nucen vyhledat v technické 

dokumentaci logické vazby a podmínky, které nejsou splněny pro provoz a tímto vedly 

k vyhlášení poruchového stavu systému. Nejen, že tento způsob odstraňování poruch je 

zdlouhavý, ale přímo souvisí se zkušenostmi a znalostmi těchto pracovníků. Dále jsou 

kladeny vyšší nároky na udržování platnosti aktuální technické dokumentace.  

2.3.4 Zvýšena poruchovost nejen relé 

Jak je již patrno ze schématu v  kapitole 2.1.4 obsahuje reléové řízení množství 

mechanických prvků, které jsou soustředěny do rozvaděče (Obrázek 2-8). Toto množství 

prvků představuje významný zdroj poruch (převážně mechanického charakteru).  

 

Obrázek 2- 8  Prvky v poli reléového rozvaděče  
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2.3.5 Jisticí prvky napájecích transformátorů  

Ve stávajícím systému nejsou realizované funkce dálkového ovládání a signalizace 

jisticích prvků sekundární strany napájecích transformátorů označených T1, T2, T3 

(Obrázek 2-9). Tyto jistící prvky jsou ovladatelné jen z místního stanoviště, kde je taktéž 

provedena signalizace stavu jednou signálkou. Obsluze je tímto řešením „odepřeno“ 

reagovat na sekundární výpadek napájecích transformátorů. Signalizací tohoto výpadku je 

pro obsluhu jen vizuální pohled na ovládací panel, kde se výpadek projeví tak, že soubor 

napájených zařízení klimatizačního systému z daného transformátoru zůstane „potmě“. 

Zapnutí je možné jen z místního stanoviště. 

 

 
 

Obrázek 2- 9  Rozvaděč jištění sekundární strany transformátorů T2 a T3 

 

2.3.6 Měření teploty a vlhkosti 

Stávající instalované prostorové regulátory teploty typu 611 13 od výrobce ZPA 

EKOREG s.r.o. (Obrázek 2-10) a stávající regulátor vlhkosti vzduchu HGS.65 od výrobce 

COMET SYSTÉM s.r.o. (Obrázek 2-11) neumožňují zobrazení informace o aktuální 

teplotě a vlhkosti v požadovaných vnitřních prostorech. Taktéž není možno zobrazení 

venkovní teploty.  Současné prostorové termostaty a vlhkoměry jsou řešeny jako kontaktní, 

uřčeny k dvoustavovému řízení, kde nastavení teploty nebo relativní vlhkosti je provedeno 

pevně nastavenou hodnotou (např. mikrospínači).  
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Obrázek 2- 10  Stávající prostorový termostat typ 611 13  

 

 

 

 

Obrázek 2- 11  Stávající regulátor vlhkosti vzduchu HGS.65   
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2.4 Základní uživatelské představy a požadavky 

provozovatele  

Představa provozovatele o zamyšlené výši investice ovlivňuje použitou variantu 

řešení. Na základě setkání a průběžné komunikace s pověřenými osobami provozovatele 

stanoveny požadavky, které by měly být u stávajícího klimatizačního systému zachovány 

(s praktických zkušeností jsou považovány za vyhovující) a požadavky nové, související 

zejména s rekonstrukci vlastního řídicího systému a jeho ovládáním  

(co má nový řídicí systém umožňovat, a které funkcionality by měl podporovat).  

 Požadavkem provozovatele je zachování vyhovující částí elektroinstalace  

a integrace těchto zařízení do nového systému v případě, že nebudou nijak omezovat 

vlastní rekonstrukci a využití nových funkcí řídicího systému. Ekonomický limit (cena) 

nebyl provozovatelem stanoven. Provozovatel požaduje realizovat návrh z pohledu 

minimálních nákladů. Součástí návrhu je i zohlednění představ provozovatele  

o personální náročnosti. Známé požadavky jsou formulovány v následujících  kapitolách.  

2.4.1 Požadavky na zachování stávajících částí  

• Stávající funkce systému – stávající koncept klimatizačního systému  

a vzduchotechniky je považován za vhodně navržený a jeho praktický provoz 

prokázal funkčnost systému jako celku.  

• Dílčí zařízení s vlastní řídící jednotkou jako CLIVET, VENTOCONTROL  

a OLYMP –  integrovat stávající zařízení.  

• Fyzické rozmístění rozvaděčů, silová elektroinstalace a prvků procesní 

instrumentace – stávající umístění jednotlivých části elektrozařízení je považováno 

za vhodné.  

• Místní ovládací stanoviště – provozovatel požaduje zachovat stávající stanoviště, 

způsob ovládání a prvky na ovládacích skříňkách. Vzhledem k nízké četnosti 

ovládání nepožaduje instalovat prostředky HMI.  

• Unifikace používaných elektroinstalačních, řídících a ostatních prvků – pro 

zjednodušení materiálového zabezpečení, nenavyšování položek skladového 
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      hospodářství, využití znalosti stávajících pracovníku servisu je požadována   

      unifikace požitých komponentů.  

• Dispečerské ovládací stanoviště – je požadováno využití stávajícího velínu  

a pracovníků k zajištění ovládání a monitorování klimatizačního  

a vzduchotechnického systému, tak jako je tomu doposud. 

2.4.2 Nové požadavky 

• Nový řídicí systém typu PLC SIMATIC  S7  – provozovatel požaduje využití typu 

PLC z výrobní řady společnosti SIEMENS. Tento požadavek logický souvisí 

s požadavkem na unifikaci již používaných komponentů.   

• Nové operátorské rozhraní SCADA – je požadována vizualizační stanice typu PC 

na velíně jako náhrada ovládacího panelu DE1. 

• Diagnostika stavu zařízení – prvky elektroinstalace vybavit tak, aby bylo možno 

diagnostikovat stav jednotlivých částí elektrozařízení a využít technických 

prostředků ŘS pro podporu co nejvhodnějšího zajištění reálného stavu zařízení. 

• Monitorování, zobrazení aktuálních teplot a vlhkosti ve vnitřních prostorech  

 elektroobjektu a také vnější teploty a vlhkosti – stávající instalace toto 

neumožňuje. Monitorování teplot je požadováno pro každou dispoziční část 

elektroobjektu a venkovní prostor. Monitorování vlhkosti je požadováno jen v 

prostorech, kde je důležité vlhkost regulovat, což jsou rozvodny VN a prostor 

venkovní. 

• Dálkové ovládání jisticích prvků – je požadována možnost spínání hlavních 

jistících prvků napájejících sekundárních transformátorů z dispečerského 

stanoviště. 

• Dálkové ovládání vstupních žaluzií – je požadovaná možnost ovládání vstupních 

žaluzií nasávacích ventilátorů, které dnes musí obsluha s přechodem letního  

a zimního období přestavět do polohy otevřeno nebo zavřeno ručně. 

• Příprava pro zapojení signálu od zařízení EPS – do návrhu řídicího systému 

zapracovat vypínání od zařízení EPS. 
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2.4.3 Personální požadavky provozovatele 

Celý systém vzduchotechniky a klimatizačního systému musí být ovládán 

z centrálního dispečerského stanoviště (energetického velínu v EO1) a jednotlivých 

místních stanovišť tak jako tomu je doposud. Jelikož obsluhu tvoří jeden pracovník, je 

požadováno zabudovat vizualizační stanoviště tak, aby obsluha viděla na sledované 

zařízení. Již na stávajícím pracovišti je využito vizualizačních prostředků v případě 

stávající výrobní technologie a provozovatel požaduje rovněž  realizovat  monitorování a 

ovládání obdobními prostředky na samostatné vizualizační stanici (PC).  Servis bude 

nadále zajišťovat stávající údržbářský personál, který je již dnes zaškolen a diagnosticky 

vybaven vhodnými prostředky pro stávající řídicí systémy založené na PLC.  

2.4.4 Vymezení rozsahu uživatelských požadavků 

Uvedené představy a požadavky provozovatelé jsou vztaženy k řídicímu systému. 

Tato práce se nezabývá ostatními požadavky typu stavebního, popř. funkčního charakteru 

jako např. nedošlo k zateplení střechy, nedostačující odvětrání prostoru rychlovypínačů 

nebo přemístění termostatů topných spirál topení EO1 apod., které byly v průběhu setkání 

taktéž zmiňovány. 

Doporučení navrhovatele, uváděné v následujících kapitolách jsou vztaženy k návrhu 

rekonstrukce řídicího systému.  Zahrnují pouze oblast souvisejícího návrhu nové koncepce 

řízení a požadavků definovaných v kapitolách 2.4.1 a 2.4.2.   
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3 NÁVRH NOVÉ KONCEPCE ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM PLC  

3.1 Popis nové koncepce řídicího systému  

Jak vyplynulo z analytické části, současný větrací systém EO1 dodnes splňuje 

značnou část požadavků na svou funkci a lze ho hodnotit z pohledu jeho dlouholetého 

provozování jako úspěšný. Je proto namístě, vyjít při budování nového řízení 

vzduchotechnického a klimatizačního systému z jeho funkční filosofie. Popřípadě doplnit 

určité funkce, které už u současného reléově řízeného systému nebyly implementovány.  

Plně využít dnes daleko bohatších a efektivnějších metod a prostředků realizace jeho 

funkcí. Samotné nové řízení se zjednoduší, co do počtu reléové logiky, která bude 

nahrazena novým řízením pomocí programu řídicího systému v PLC. Stávající ovládání  

a signalizace z rozvaděče DE1 bude nahrazena novým vizualizačním systémem SCADA. 

Místní ovládací stanoviště budou dle požadavku uživatele zachována. Systém bude 

navržen jako distribuovaný.  

Nově navrhovaný řídicí počítačový systém, který nahradí stávající reléovou logiku 

klimatizačního a větracího zařízení bude řešen hierarchicky a bude tedy řízení rozděleno 

na jednotlivé hierarchické úrovně (Obrázek 3-1). Základní hierarchické uspořádání řídících 

systému můžeme znázornit jako pyramidu, jenž znázorňuje čtyřúrovňové (čtyřvrstvého) 

uspořádání integrovaného systému řízení [5].   

 

Obrázek 3- 1  Hierarchická architektura řídicího systému [5]  
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Ve vlastním technologickém procesu (1. stupeň) jsou umístěny, ať konvenční nebo 

inteligentní snímače a akční členy. Tato úroveň procesní instrumentace (snímače, ventily, 

čerpadla a jiné) je propojena s první úrovni řízení [6]. 

První úroveň řízení (2. stupeň) je tvořena výkonným řídícím počítačem, kterým lze 

realizovat nejen řízení logického typu, ale i optimální dynamické řízení procesu v reálném 

čase. Technické řešení první úrovně řízení bude realizováno programovatelným 

automatem  PLC [6].  

Druhá úroveň řízení (3. stupeň) je označována jako operátorská úroveň a je vybavena 

pracovní stanici nebo výkonnými PC umožňující operátorské řízení a sledování procesu. 

Tyto systémy se nazývají SCADA (Supervizory Control and Data Aquisition) a jsou 

nezbytnou součástí řídící struktury [6]. 

Jako další důležitý prvek v řídící struktuře, a to v komunikační části systému je 

průmyslová sběrnice (Obrázek 3-2). Jde zpravidla o sériovou vysokorychlostní sběrnici 

propojující v reálném čase jednotlivé úrovně (např. Profibus, Modbus apod.). Druhá 

úroveň je zpravidla propojena směrem nahoru standardní lokální sítí (LAN) typu Ethernet 

s protokoly TCP/IP [6]. 

 

 
 

Obrázek 3- 2  Příklad propojení řídicího systému průmyslovou sběrnici [9]  
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3.1.1 Vazby subsystému s využitím PLC 

Přínosem nové koncepce řídicího systému je zjednodušení, zpřehlednění vzájemných 

vazeb, které se pozitivně projeví materiálovými požadavky na realizaci a údržbě (Obrázek 

3-3).  

 

 

 

Obrázek 3- 3  Vazby mezi jednotlivými subsystémy s PLC řízením [14]  

3.1.2 Připojení prvků procesní instrumentace 

Vlastní připojení jednotlivých technických prostředků se realizuje dle obrázku 3-4. 

Tento způsob připojení k ŘS nám umožní využít jednou zapojené prvky v různých 

aplikacích ŘS, aniž bychom museli nově realizovat nějaké fyzické propojení (na rozdíl od 

reléového řízení). Případné úpravy funkce (např. nové blokování apod.) se realizují jen 

v programu. 
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Obrázek 3- 4  Způsob připojení k řídicímu systému [8]  

3.1.3 Role softwaru v nové koncepci  

Softwarem (Obrázek 3-5) v pojetí logického automatu (neboli programové vybavení) 

je označován počítačový program, který provádí nějakou činnost (tedy vše co není 

fyzickou součásti).  V tomto vývojovém prostředí se realizuje volba konfigurace hardwaru 

ŘS, vlastní programování, parametrizace, testování a diagnostika funkcí systému.  

Tyto moderní vývojové nástroje jsou určeny nejen pro programování řídících algoritmů, 

ale mnohdy nabízejí kompletní správu projektu včetně dokumentace.  

 

 

Obrázek 3- 5  Software pro PLC [9]  
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3.1.4 Principy přístupů k návrhu řídicího systému 

 

Základní principy přístupů k návrhu řízení systému budov [14]: 

• Systém musí být schopen přiměřeně reagovat na změny vnějších a vnitřních 

podmínek 

• Musí být schopen integrovat v jeden funkční celek všechny subsystémy (vzájemné 

propojení funkčních celků) jako jsou například chlazení, vytápění, zabezpečení 

nebo protipožární ochrana  

• Musí být zajištěna možnost budoucí rozšiřitelnosti a možnost snadných zásahu do 

algoritmů řízení  

• Musí pro uživatele (techniku) vytvářet vhodné přepsané provozní podmínky, pro 

osoby pak příjemné a zdravé vnitřní prostředí 

• Musí být ekonomický a taktéž ekologický, tj. náklady a ekologické dopady 

vlastního pořízení a budoucí provozní náklady by měly být za nejmenší  
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3.2 Procesní instrumentace 

Pro splnění představ provozovatele a má-li byt využito možnosti řídicího systému, je 

vhodné některé stávající části (technické prostředky) zařízení vzduchotechniky  

a klimatizačního systému doplnit o řešení, které nám umožní minimalizovat nutnost 

lidského kapitálu, optimalizovat funkce pro dosažení reálnějšího, přesnějšího  

a ekonomičtějšího využití, např. elektrické energie. 

 Na základě požadavků uvedených v kapitole 2.4.1 a 2.4.2 jsou navrhovatelem 

doporučeny nové snímače a technická řešení k splnění těchto požadavků. Pří návrhu níže 

uvedených řešení, je vycházeno především ze skutečnosti, že provozovatel již využívá 

prvky a technické prostředky od navrhovatelem doporučených výrobců. Je tak splněn 

současně požadavek unifikace prvků. Ostatní technické prostředky instalace budou využity 

stávající. 

Všechny technické prostředky dále uvedené lze zapojit např. k decentralizovaným 

jednotkám umístěným v dotčených nebo nejbližších místnostech, které se musí vybavit 

vhodnými analogovými vstupy dle použitých snímačů.   

3.2.1 Monitorování aktuálních teplot vnitřních prostor  

Do stávajících neměřených vnitřních prostor, na vhodná referenční místa (tam kde 

nejsou zabudovaní klimatizační systémy VentoControl) doporučuji instalovat typ snímače 

NS 100 (Obrázek 3-6) od výrobce SENSIT s.r.o. Tento odporový snímač je určen pro 

měření teploty ve vnitřních prostorech. Je spolehlivý, provozovatelem léty prověřený  

a využívaný v měření u klimatizačního systému VentoControl viz dále. 

 

 

Obrázek 3- 6  Vnitřní prostorový termostat NS 100 [10] 
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V prostorech rozvoden v 1. patře a 2. patře levé i pravé strany, navrhuji využít 

prostorový termostat shodný typ NS 100, který je součástí zařízení klimatizačního systému 

VentoControl (Obrázek 3-7) společnosti REMAK s.r.o. Tento snímač se již dnes využívá 

k měření teploty vzduchu v místnosti, avšak je zapojen jen k systému VentoControl. 

Hodnota teploty je zobrazována jen na lokálním displeji řídící jednotky. U snímače 

navrhuji přepojit tak, aby mohla být monitorována teplota v těchto místnostech, při 

současném zachování funkce systému VentoControl. 

 

 

 

Obrázek 3- 7  NS 100 zabudovaný v klimatizačním systému VentoControl  

 
 

Tabulka 3- 1 Základní technické parametry snímače NS 100 

Technické parametry snímače NS 100 

Typ snímače Odporový 

Teplotní rozsah od – 30 až 100 °C 

Typ výstupu  Ni 1000/5000  

Max. ss měřící proud 1 mA 

Krytí dle ČSN EN 60529 IP 30 

 

Základní parametry jsou uvedeny v tabulce 3-1. Zapojení snímače NS 100 a další 

technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [10]. 

Stávající prostorové termostaty viz kapitola 2.3.6, doporučuji zrušit a využít měřené 

hodnoty ze snímačů NS 100 (dle příslušnosti ke každému vnitřnímu prostoru) pro regulaci 

instalovaných zařízení.   
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3.2.2 Monitorování aktuální teploty venkovního prostředí  

Do venkovních prostor doporučuji instalovat nový měřící prostorový termostat, typ 

snímače PTSV 130 (Obrázek 3-8) od výrobce SENSIT s.r.o. Tento typ snímá teplotu a 

současně i relativní vlhkost vzduchu. Měřící senzory jsou umístěny v externí sondě, a ta je 

s hlavicí elektroniky spojena kabelem. Sonda se umístí do měřeného venkovního prostoru 

a hlavice elektroniky bude instalována ve vnitřním prostoru. Výstupní signály měřených 

veličin jsou dva oddělené proudové signály 4 až 20 mA. 

 

Obrázek 3- 8  Programovatelný snímač  PTSV 130 [10] 

 

Tabulka 3- 2  Základní technické parametry snímače PTSV 130 

Technické parametry snímače PTSV 130 

Typ snímače Pt 1000/3850 

Analogové výstupy dva galvanicky oddělené signály 4 až 20 mA 

Napájecí napětí 9 až 30 V DC, max. zvlnění 0,5% 

Teplotní rozsah od – 30 až 105 °C 

Rozsah vlhkosti 0 až 100% RV 

Délka propojovacích kabelů 1, 2 a 4 m 

Krytí dle ČSN EN 60529 IP 65 

 

Základní parametry jsou uvedeny v tabulce 3-2. Zapojení snímače PTSV 130 a další 

technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [10]. 

Stávající venkovní termostaty viz kapitola 2.3.6, doporučuji zrušit a využít měřené 

hodnoty venkovní teploty ze snímače PTSV 130, a to jak pro volbu provozních režimů  

(v tomto případě se jedná jen o výměnu snímače), tak i pro zařízení, která pracují 

s veličinou venkovní teploty, např. zařízení větrání schodišť EO1. 
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3.2.3 Monitorování aktuální vlhkosti 

Měření relativní vlhkosti venkovních prostor bude realizováno snímačem PTV 130 

viz kapitola 3.2.2. Do vnitřních prostor, v kterých je měření relativní vlhkosti předepsáno 

doporučují instalovat typ snímače PTSV 110 (Obrázek 3-9) od výrobce SENSIT s.r.o.  

Jedná se prakticky o totožný programovatelný snímač teploty a současně i relativní 

vlhkosti vzduchu jako PTSV 130, ale sonda je integrována k tělu snímače. Výstupní 

signály měřených veličin jsou tedy opět dva oddělené proudové signály 4 až 20 mA. 

 

 
 

Obrázek 3- 9  Programovatelný snímač  PTSV 110 [10] 

 

Tabulka 3- 3  Základní technické parametry snímače PTSV 110 

Technické parametry snímače PTSV 110 

Typ snímače Pt 1000/3850 

Analogové výstupy dva galvanicky oddělené signály 4 až 20 mA 

Napájecí napětí 9 až 30 V DC, max. zvlnění 0,5% 

Teplotní rozsah od – 30 až 105 °C 

Rozsah vlhkosti 0 až 100% RV 

Pracovní poloha měřícím stonkem dolů 

Krytí dle ČSN EN 60529 IP 65 

 

Základní parametry jsou uvedeny v tabulce 3-3. Zapojení snímače PTSV 110 a další 

technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [10]. 

 

Stávající snímače relativní vlhkosti viz kapitola 2.3.6, doporučují ponechat pro 

využití klimatizačního systému VentoControl. 
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3.2.4 Dálkové ovládání jisticích prvků  

Na základě požadavku provozovatele, kde uvádí dálkově ovládat jisticí prvky 

sekundární strany napájecích transformátorů, doporučuji vyměnit stávající jisticí prvky za 

nové, a to s motorickým pohonem od výrobce OEZ s.r.o. Stávající jisticí prvky se již 

nevyrábí, tudíž nelze pouze dokoupit a nainstalovat motorický pohon pro dálkové 

ovládání. Vhodnou náhradou stávajících jisticích prvků je výrobní řada kompaktních 

jističů MODEION (Obrázek 3-10). 

 

Obrázek 3- 10  Kompaktní jistič řady Modeion s motorickým pohonem [11] 

 

Tabulka 3- 4  Základní technické parametry jistče  Modeion BL1000 

Technické parametry jističe řady MODEION 
Typ Název výrobku 

BL1000SE305 Spí. Blok, 3-pól, Iu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1000 

SE-BL-J1000-DTV3 Nadpr. Spoušť, char. Distrib. D, In 1000 A, nast. Ir 400 – 1000 A, pro BL1000 

SP-BL-X230 Podpěť. Spoušť, Ue 230 V a.c./220 V d.c., pro BL1600/BL1000 

PS-BL-2200 Spínač, 2x NO + 2x NC, 60 – 240 V a.c./d.c.  , pro BL1600/BL1000 

MP-BL-X230-P Mot. Pohon, 230 V a.c./220 V d.c.  , počítadlo cyklů, pro BL1600/BL1000 

SB-BL-0002 Signalizační blok, pro spouště SE-BL-…-DTV3/MTV8/U001, pro BL1600 

 

Základní parametry jsou uvedeny v tabulce 3-4. Zapojení jističe BL1000 a další 

technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [11]. 
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3.2.5 Ovládání vstupních žaluzií 

Na základě provedené fyzické prohlídky zařízení, doporučují osadit vstupní žaluzie 

servopohony výrobce BELIMO tak, aby v případě náběhu provozního režimu obsluha 

nemusela ručně zajišťovat otevření nebo zavření těchto žaluzií. Servopohony tohoto 

výrobce využívá i stávající instalace.  

Vzhledem k mechanickému stavu žaluzií (Obrázek 3-11) doporučují, celkovou 

výměnu těchto žaluzií za nové. Stávající žaluzie jsou značně zrezivělé  

a chod mechanizmů je velmi těžce ovládán. Jsou poškozeny a nejsou kompletní a těsné.  

 

  

Obrázek 3- 11  Stávající žaluzie na pravé straně EO1 

Nový typ žaluzií může být realizován např. dle (Obrázek 3-12), zde se využívá servopohon  

AM230-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3- 12  Příklad nové žaluzie se servopohonem Belimo  
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3.2.6 Diagnostika zařízení a monitorování aktuálního stavu 

K realizaci tohoto požadavku je nutno vybavit stávající jistící a ovládací prvky, dále 

stykače a akční členy pomocnými kontakty (určené k snímání polohy hlavních kontaktů) 

pro signalizaci aktuálního (provozního) stavu. Tyto pomocné kontakty např. pro jističe 

(Obrázek 3-13) se připojí k decentralizované periferií ET200S. 

       

a) b) 

Obrázek 3- 13  Příklad jistče (a) a dovybavení o pomocný spínač (b) [11] 

 V případě četně užitých pojistkových odpínačů řady OPV, ke kterým se signalizace 

stavu v podobě pomocného kontaktu nevyrábí, lze využít možnost zabudování světelné 

signalizace (jen místní diagnostika v rozvaděči). Pro variantu dálkového hlášení stav 

pojistkových vložek, lze tuto signalizovat realizovat pomocí elektronické signalizace typ 

MD-M3 (Obrázek 3-14). 

 

 

Obrázek 3- 14  Elektronická signalizace stavu pojistek MD-M3 [11] 
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Aby bylo dále možno monitorovat reálný provozní stav jednotlivých částí 

subsystému, musí se připojit zařízení (prvky) samostatně, např. u hlídání uzavírání dveří  

(z důvodu správného fungování VZT). K identifikaci zavřeného stavu dveří, jsou každé 

dveře osazeny koncovými vypínači (Obrázek 3-15), které ve stávajícím zapojení jsou 

zapojeny sériově v každém prostoru (místnosti). Otevření libovolných dveří je 

signalizováno kumulativní signálkou. Tyto koncové vypínače se musí nově (každý 

samostatně) zapojit na vstupy decentralizovaných periférií. Toto řešení nám umožní 

sledovat a identifikovat neuzavření každých dveří samostatně.  

 

 

Obrázek 3- 15  Hlídání uzavření dveří   

3.2.7 Příprava pro zapojení signálů od zařízení EPS 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.2.1 zařízení EPS není  funkčně zapojeno do obvodů 

klimatizačního a vzduchotechnického systému EO1. Tato nutná podmínka blokovací 

funkce pro chod systému může snadno být implementována do nového řídicího systému. 

Ať již v podobě vstupu (DI) se staré verse ústředny EPS nebo v podobě komunikace po 

sběrnici RS485 u nových ústředen EPS např. MHU 110 (Obrázek 3-16). Další technické 

parametry jsou dostupné na webových stránkách [15]. 

 

 

Obrázek 3- 16  EPS ústředna   
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3.3 Základní popis PLC a periférií, volba výrobce a typu  

3.3.1 Obecná charakteristika a popis  

PLC neboli programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) je  

v celku malý průmyslový počítač, používaný pro automatizaci procesů v reálném čase. 

Využívá se zpravidla pro řízení strojů, výrobních linek, ale i pro řízení v nevýrobních 

oblastech jako řízení systému budov apod. a staly se nejvýznamnějším řídícím prostředkem 

pro řízení technologických procesů. Program se v PLC vykonává v tzv. cyklech. Menší 

PLC bývají řešeny jako kompaktní, větší systémy jako modulární. Periférie PLC jsou 

uzpůsobeny pro napojení na tyto technologické procesy (snímače, akční členy apod.). 

Blokové schéma PLC viz obrázek 3-17. 

 

 

Obrázek 3- 17  Blokové schéma vnitřní struktury PLC [5]  

 

Digitální vstupy - připojují se zde snímače s dvouhodnotovým charakterem signálu 

a prvky jako tlačítka, přepínače, spínače polohy apod. 

Digitální výstupy - připojují se zde cívky relátek, stykačů, slouží pro ovládání 

signálek a ke stupňovitému řízení pohonů apod. 

Analogové vstupy - zde se připojují snímače s analogovým signálem jako snímače 

teploty, tlaku, vlhkosti apod. 
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Analogové výstupy - připojují se zde spojitě ovládané servopohony, frekvenční 

měniče nebo měřící přístroje a spojitě ovládané akční členy. 

Paměť - slouží pro uložení uživatelského programu, jsou zde uloženy uživatelské 

registry, čítače a časovače. Komunikační, časové a další systémové proměnné. 

CPU – realizuje soubor instrukcí a systémových služeb. Zajišťuje základní 

komunikační funkce s vlastními i vzdálenými moduly, s nadřazeným systémem  

a programovacím přístrojem. Obsahuje mikroprocesor a řadič, zaměřen na rychlé 

provádění instrukcí. Dává programovatelnému automatu inteligenci. 

Konfigurace PLC může mimo základních části, shora uvedených, zahrnovat další 

části jako komunikační, čítačový modul a ostatní speciální moduly dle výrobce [9]. 

 

3.3.2 Výrobce programovatelného logického automatu 

Přestože dnes existuje v oblasti průmyslové automatizace řada renovovaných 

výrobců PLC (ABB, OMRON, ROCKWELL AUTOMATION, SCHNEIDER apod.), byl 

mnou zvolen na základě požadavku uživatele uvedených v kapitole 2.4.2 výrobce 

společnost SIEMENS (Obrázek 3-18).  

Siemens AG je globální elektrotechnický koncern, působící v řadě sektorů od 

průmyslu a veřejné infrastruktury po zdravotnictví. Siemens je výrobcem špičkové, 

kvalitní a spolehlivé technologie již více než 160 let.  

Řídicí systémy společnosti SIEMENS jsou taktéž již řadu let stabilním prvkem 

technologických aplikaci v průmyslové automatizaci Válcovny 3,5m Kvarto. Jsou 

osvědčené a vynikají svoji robustní a spolehlivé. Stávající personál má rozsáhlé znalosti  

a dovednosti, které jsou ještě zajištěny plnou podporou ze stránky kvalitního hardwaru  

a softwaru.  

 

 

Obrázek 3- 18  LOGO společnosti Siemens AG [9]  
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3.3.3 Volba PLC a specifikace hardwaru řídicího systému 

Pro stanovený cíl (návrh nové koncepce řízení s využitím PLC) realizuji hrubý návrh 

specifikace technických prostředků. Navrhovaný řídicí systém bude koncipován jako 

distribuovaný, s využitím jednotek ET200 a průmyslové sběrnice PROFIBUS. 

Přesná specifikace částí PLC a konfigurace ŘS vychází s tzv. popisu problému 

(popisu funkce a instalovaných technických prostředků), kdy odvodíme potřebný počet 

vstupů a výstupů ŘS (analogové a digitální). Dále je nutno posoudit rychlost procesu (dobu 

cyklu), vycházející s množství přerušovacích vstupů, množství a rychlost čítačových 

vstupů, dále v případě měření a regulace spojitých procesů apod. [8] 

 Jako mnozí ostatní výrobci PLC, tak i společnost Siemens AG nabízí uživatelům 

software (SIMATIC konfigurátory), pro pohodlnou konfigurací a výběr komponentů 

programovatelných automatů na základě vyráběného sortimentu (Obrázek 3-19). 

Jednotlivé moduly jsou v něm přehledně popsány a uspořádány, což umožní uživateli 

rychlý, efektivní a intuitivní způsob konfigurace. Ve výsledku má uživitel k dispozici 

seznam všech potřebných komponentů, včetně objednacích čísel, počtů kusů a základní 

cenu. 

 

 

Obrázek 3- 19  Software pro konfiguraci [9] 
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Pro řešenou aplikaci řízení klimatizačního a vzduchotechnického systému navrhuji 

využit modulární typ PLC, výrobcem společnost SIEMENS označovanou názvem 

SIMATIC S7 a řadu PLC S7-300. A to vzhledem k rozsáhlosti, složitosti systému 

charakterizující množství použitých vstupů, výstupů a průmyslovému prostředí. Výrobcem 

je právě tato řada určena pro řízení různých (rozmanitých) automatizačních úloh středního 

rozsahu, do kterého lze právě tento klimatizační a vzduchotechnický systém zahrnout. Dále 

se tato řada vyznačuje rozsáhlou konfigurací-modularitou, ať už se jedná o DI/DO, AI/AO, 

taktéž nám nabízí různé možnosti komunikace přes MPI, AS-interface po PROFIBUS  

a Industrial Ethernet, vazba  Master/Slave. Zahrnuje řadu technologických funkcí, fail-safe 

verze. Jelikož lze v budoucnu předpokládat rozšíření, umožní nám tento typ integrovat pod 

jeden systém, např. nerealizovanou vzduchotechniku elektroobjektu č. 2 apod. 

Řada Micro PLC S7 – 200 nám neposkytuje vhodné řešení, má omezenou 

modularitu, obsahuje základní funkce, má omezenou možnost vstupů a výstupů, kapacitu 

paměti, omezené programovací jazyky a je primárně určen pro řízení zařízení (aplikací), 

např. soustruhu, dílčích jednotek jeřábů a obdobných zařízení.  

Řada PLC S7 – 400 je opakem zmiňované řady S7 – 200. Je vrcholným PLC, určen 

pro řízení složitých technologických procesů, vyžadujících rychlou odezvu  

a složitější matematické funkce. Tato řada je cenově nákladnějším řešením. 

Modelově zvolený výběr níže popsaného PLC je na základě dále uvedených 

požadavků a preferencí provozovatele a taktéž na základě technických parametrů navržené 

procesní instrumentace. Celková modelová konfigurace PLC je uvedena v příloze č. 2.  

Již zmíněná rozsáhlá konfigurace poskytuje velmi širokou základnu použitelnosti modulů 

dle provozních napětí, spínaných proudů, typů a počtů DI/DO/AI/AO, různé typy 

komunikací apod. Záleží jen na požadavcích a preferencích kompetentních technických 

pracovníků realizujících projekt.  
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Základní požadavky pro uváděnou-modelovou variantu (použité moduly): 

• Základní představy provozovatele v kapitole 2.4.1 a 2.4.2 

• Komponenty jako CPU a moduly, které využívá provozovatel 

• Digitální vstupy a výstupy na napětí 24V DC 

• Analogové vstupy pro typ snímače Ni 1000  

• Analogové vstupy 4 až 20 mA 

• Decentralizované periférie ET200S  

 

Základní hardwarová konfigurace PLC SIMATIC S7 – 300 je tvořena napájecím 

zdrojem, jednotkou CPU a sestavou přídavných modulů (Obrázek 3-20). Všechny moduly 

budou instalovány na profilovou lištu (rack). Blokové schéma je znázorněno na obrázku  

3-21. Uspořádání na profilové liště je zobrazeno na obrázku 3-22.  

 

Obrázek 3- 20 Příklad zobrazení PLC řady Simatic  S7 - 300 [9]  

 

 

Obrázek 3- 21  Blokové schéma Simatic S7 – 300    
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Obrázek 3- 22  Příklad zapojení Simatic S7 - 300 v racku  

 

Napájecí zdroj 

Důležitou části pro chod PLC automatu je napájecí zdroj označen 751-378. Výrobce 

má ve svém výrobním portfoliu řadu napájecích zdrojů, přesto navrhuji využití síťový 

spínaný napájecí zdroj pro průmyslové použití PS-100-24 (Obrázek 3-23), který se 

vyznačuje přijatelnou cenou. Distributorem je GM Electronic, spol. s r.o. Taktéž je již 

tento typ zabudován u provozovatele. Základní technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce 3-5.   Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [13].  

 

 

 

Obrázek 3- 23  Napájecí zdroj PC PS-100-24  [13] 

 

Tabulka 3- 5  Základní parametry napájecího spínaného zdroje PS-100-24  

Technické parametry napájecího spínaného zdroje PS-100-24 

Vstupní napětí 85-132 V AC; 180-264 V AC volitelné přepnutím switche 

Výstupní napětí 24V DC 

Výstupní proud 4,5 A 

Výkon 100 W 
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Procesor 

Navrhovaný PLC automat S7-300 označen 6ES7 314-6CG03-0AB0 disponuje 

procesorem s označením CPU 315-2 DP (Obrázek 3-24), který výrobce řadí mezi tzv. 

Standard CPU  a obsahuje pracovní paměť o velikosti 128KB. Procesor dále disponuje 

dvěma integrovanými komunikačními rozhraními a to MPI a PROFIBUS 

12MBIT/MASTER/SLAVE. Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 3-6.  

Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [9]. 

 

 

Obrázek 3- 24  Simatic S7-300 s CPU 315-2 DP [9]  

 

Tabulka 3- 6  Základní parametry procesoru CPU 315-2 DP  

Technické parametry S7-300 s CPU 315-2 DP 

Vstupní napětí 20,4-28,8 V DC 

Pracovní paměť RAM - integrovaná 256KB 

Paměťové karty - Load menory Karta MMC max.8MB 

Komunikační porty - interface MPI a PROFIBUS DP  

Přenosová rychlost MPI a DP 12MBit/s 

 

Modul komunikační  

Komunikační modul pro Ethernet s katalogovým označením 6GK7 343-1EX30-

0XE0 (Obrázek 3-25) disponuje rozsáhlými možnostmi. Tento modul nám umožní 

komunikovat s nadřazenými systémy a vizualizací. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3-7.  Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách 

[9]. 
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Obrázek 3- 25  Simatic S7-300 modul komunikace pro Ethernet  [9]  

 

Tabulka 3- 7  Základní parametry CP343-1  

Technické parametry S7-300 modul komunikace CP343-1 

Komunikační porty - interface 2xRJ45, 10/100 Mbit/s full/half duplex 

Protokoly 
ISO, TCP and UDP transport protocol and 
PROFINET I/O 

Ostatní  Web funkce 

 

Modul komunikační  

Komunikační modul pro RS485 s katalogovým označením 6ES7 341-1CH01-0AE0 

(Obrázek 3-26). Tento modul nám umožní komunikovat se systémy EPS.  Základní 

technické parametry jsou uvedeny v tabulce 3-8.  Další technické parametry jsou dostupné 

na webových stránkách [9]. 

 

Obrázek 3- 26  Simatic S7-300 modul komunikace pro RS485  [9] 

 

Tabulka 3- 8  Základní parametry CP341 

Technické parametry S7-300 modul komunikace CP341 

Komunikační porty - interface RS422, RS485 

Přenosová rychlost - max. 76.8 kBit/s 

Konektor 15-pin sub D  
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Modul digitálních vstupů 

Modul digitálních vstupů s katalogovým označením 6ES7 321-1BL00-0AA0 

(Obrázek 3-27) disponuje 32 digitálními vstupy. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3-9.  Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách 

[9]. 

 

 

Obrázek 3- 27  Simatic S7-300 modul DI  [9]  

 

   Tabulka 3- 9  Základní parametry DI SM 321  

Technické parametry S7-300 modul digitálních vstupů SM321 

Počet vstupů 32 

Jmenovité napájení pro vstupy 24V DC 

Napětí pro log "0" -30 až +5V 

Napětí pro log "1" +13 až 30V 

 

Modul digitálních výstupů 

Modul digitálních výstupů s katalogovým označením 6ES7 322-1BL00-0AA0 

(Obrázek 3-28) disponuje 32 digitálními výstupy. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3-10.  Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách 

[9]. 

 

Obrázek 3- 28  Simatic S7-300 modul DO  [9]  
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Tabulka 3- 10  Základní parametry DO SM 322  

Technické parametry S7-300 modul digitálních výstupů SM322 

Počet výstupů 32 

Jmenovité napájení výstupů 24V DC 

Proud výstupu 0,5A 

 

Modul analogových vstupů 

Modul analogových vstupů s katalogovým označením 6ES7 331-1KF01-0AB0 

(Obrázek 3-29) disponuje 8 analogovými vstupy. Umí zpracovat řadu analogových rozsahů 

napětí i proudu a řadu typů odporových snímačů. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3-11.  Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách 

[9]. 

 

 

Obrázek 3- 29  Simatic S7-300 modul AI  [9]  

 

Tabulka 3- 11 Základní parametry AI SM 331 

Technické parametry S7-300 modul analogových vstupů SM331 

Počet vstupů 8 

Resolution 13 bit 

Napěťové rozsahy (+/-5 V, 10 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V) apod. 

Proudové rozsahy (+/-20 mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA) 

Typy snímačů Pt100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000 apod. 
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3.3.4 Decentralizované periférie řídicího systému  

Aby bylo možno zajistit vhodné připojení vzdálených prvků procesní instrumentace 

k řídicímu systému, navrhuji využití decentralizované periférie v/v jednotek. 

Předností těchto decentralizovaných periferních v/v jednotek, je instalace v těsné 

blízkosti připojených snímačů, senzorů a akčních prvků. Konstrukce technických zařízení 

se takto stává přehlednější a prostorově úspornější. Velmi snadno a rychleji lze 

identifikovat nejrůznější závady v instalaci. Úspora je zřejmá i po materiálové (kabely od 

jednotlivých snímačů apod.) stránce.  

Ve stávajících elektroinstalacích jsou na válcovně používány řídicími systémy 

s decentralizovanými perifériemi typu Simatic ET200L, ET200M a ET200S. Navrhuji 

použít decentralizované periférie typu ET200S (Obrázek 3-30), které jsou vhodnější 

z hlediska nabízené konfigurace, vhodnějšího množství vstupů a výstupů na kartě. Tento 

typ preferuje i provozovatel. Mohou dále být kombinované s technologickými moduly, či 

frekvenčními měniči a interface pro PROFIBUS DP a PROFINET. Celková modelová 

konfigurace ET200S je uvedena v příloze č. 3. 

Základní hardwarová konfigurace ET200S je tvořena napájecím zdrojem, 

komunikačním modulem a sestavou přídavných modulů s vhodnými paticemi. Všechny 

moduly budou instalovány na profilovou lištu (rack). Blokové schéma je znázorněno na 

obrázku 3-31. Uspořádání na profilové liště je zobrazeno na obrázku 3-32. 

 
 

Obrázek 3- 30  Příklad zobrazení ET200S  [9] 
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Obrázek 3- 31  Blokové schéma ET200S   

 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 3- 32  Příklad zapojení ET200S v racku  

 
 
 
 
 
 

Napájecí zdroj 

Využít muže být shodný zdroj, uvedený v hardwarové konfiguraci PLC, tedy typ 

označen 751-378 dle obrázku 3-23 a tabulka 3-5. 
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Modul komunikační 

Komunikační standardní interface modul s katalogovým označením 6ES7 151-

1AA04-0AB0 (Obrázek 3-33). Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 3-12.  

Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [9]. 

 

 

Obrázek 3- 33  ET200S interface modul IMI 151-1 [9]  

 

Tabulka 3- 12  Základní parametry ET200S - modul IMI 151-1 

Technické parametry ET200S komunikační modul IMI 151-1 

Napájecí napětí  24V DC 

Max.počet modulů 63 ks 

Max.délka bloku 2 m 

Přenosová rychlost DP 12MBit/s 

Délka kabelu DP 1200m 

 

Modul power 

Power modul s katalogovým označením 6ES7 138-4CA01-0AA0 (Obrázek 3-34) 

slouží pro monitorování a diagnostiku napětí. Základní technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce 3-13. Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [9]. 

 

Obrázek 3- 34  ET200S power modul PM-E [9]  
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Tabulka 3- 13  Základní parametry ET200S - modul PM-E  

Technické parametry ET200S power modul PM-E 

Přípustné proudové zatížení  10A 

Monitorované napětí 24V DC 

 

Modul digitálních vstupů 

Modul digitálních vstupů s katalogovým označením 6ES7 131-4BD01-0AB0 

(Obrázek 3-35) disponuje 4 digitálními vstupy, a integrovanou diagnostikou funkce. 

Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 3-14.  Další technické parametry 

jsou dostupné na webových stránkách [9]. 

 

 

 

Obrázek 3- 35  ET200S interface modul DI [9]  

 

Tabulka 3- 14  Základní parametry ET200S - modul  DI  

Technické parametry ET200S modul digitálních vstupů 

Napájecí napětí  24V DC 

Počet vstupů 4 

Diagnostické funkce Ano 

 

Modul digitálních výstupů 

Modul digitálních výstupů s katalogovým označením 6ES7 132-4HB01-0AB0 

(Obrázek 3-36) disponuje 2 digitálními výstupy. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3-15. Další technické parametry jsou dostupné na webových stránkách 

[9]. 



Bc. Břetislav Besta: Rekonstrukce řízení klim. systému elektroobjektu Válcovny Kvarto 

 

2011  45 

 

 

Obrázek 3- 36  ET200S interface modul DO [9]  

 

Tabulka 3- 15  Základní parametry ET200S - modul  DI  

Technické parametry ET200S modul digitálních výstupů 

Napájecí napětí  24V DC 

Počet výstupů 2 

Proud výstupu 5A 

Spínané napětí 24 - 230 V DC/AC 

Typ kontaktu NO - spínací 

 

Modul analogových výstupů 

Modul analogových vstupů s katalogovým označením 6ES7 134-4NB51-0AB0 

(Obrázek 3-37) disponuje 2 analogovými vstupy. Umí zpracovat řadu analogových rozsahů 

napětí i proudu. Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 3-16.  Další 

technické parametry jsou dostupné na webových stránkách [9]. 

 

 

Obrázek 3- 37  ET200S interface modul AI [9]  
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Tabulka 3- 16  Základní parametry ET200S - modul  AI  

Technické parametry ET200S modul analogových vstupů 

Napájecí napětí 24V DC 

Počet vstupů 2 

Max.délka stíněného kabelu 200 m 

Diagnostické funkce Ano 

 

Patice pro moduly 

Patice pro modul s katalogovým označením 6ES7 193-4CC20-0AA0 (Obrázek 3-38) 

má na šroubové svorky a počet připojovacích bodů 2x3 (vhodná pro Power modul). Patice 

s označením 6ES7 193-4CA40-0AA0 má také šroubové svorky a počet připojovacích bodů 

2x6 (vhodná pro moduly IN/OUT). Další technické parametry jsou dostupné na webových 

stránkách [9]. 

 

 

 

Obrázek 3- 38  ET200S patice pro moduly [9]  
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3.4 Řídicí systémy dílčích zařízení subsystému 

Zařízení pásové filtry, topné jednotky SAHARA, klimatizační systém 

VENTOCONTROL, výrobní zařízení studené vody CLIVET a expanzní automat OLYMP 

jsou dnes samostatně řízená a regulována. Jedná se o autonomní zařízení, která jsou řízená 

vlastní řídící jednotkou nebo jednoduchou reléovou logikou. Poruchová hlášení (alarmy) 

bývají zpravidla signalizována na vlastním zařízení (LCD displej nebo jen signálka)  

a hlášena (kontaktem) na ovládací panel DE1, kde je zobrazena signálkou porucha.  

Proto, aby uvedená zařízení bylo možno připojit k řídicímu systému jsou navrženy níže 

uvedené varianty řešení.       

3.4.1 Pásové filtry a topné jednotky Sahara 

Řízení pásových filtrů (Obrázek 3-39) a topných jednotek (Obrázek 3-40 a 3-41), 

které dnes používají lokální (místní) reléové řízení pro každé zařízení samostatně. Navrhují 

toto reléové řízení zrušit a s využitím kabeláže připojit jednotlivé pásové filtry a topné 

jednotky Sahara k nejbližší decentralizované periférií v/v jednotek. Dle tabulky 3-17 je 

toto řešení nejlevnější. Dalším důvodem je fakt, že vzdálenosti těchto zařízení k periférií 

v/v jednotek jsou relativně krátké (od 10-80 m).  S hlediska možného budoucího rozšíření 

je již uvažováno v navrženém kabelu s dostatečnými rezervami. Důležitým kritériem při 

volbě varianty je také prostředí, hlavně v případě pásových filtrů. Tyto pásové filtry jsou 

zabudovány ihned za nasávacími žaluziemi, kde teplota v místnosti je shodná s teplotou 

venkovní a bylo by nutno v případě varianty PLC použít speciální, finančně nákladnější 

typ LOGA! nebo S7-200 (řada SIPLUS teplota od  – 25°C až 50 °C).  V tabulce 3-17 jsou 

hodnoceny varianty pro základní prostředí. Podrobné údaje jsou v příloze č. 4. 

 

Tabulka 3- 17  Porovnání variant způsobů připojení k ŘS 

Poř.číslo NÁZEV - varianta Orientační cena [Kč] Poznámka 

1 LOGO! 9525   

2 S7-200 16846   

3 Kabel JYTY 19C x 1 mm2 4500 Délka 100 m 
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Vybrané řešení (vzhledem ke krátké vzdálenosti) a připojení těchto jednotek kabelem 

k nejbližší decentralizované periférií v/v jednotek (navrženy v každém patře EO1) nám 

umožní plně integrovat funkce těchto zařízení do automatizace s maximální diagnostikou  

o stavu zařízení a ušetříme montáž řadu dílčích PLC.  

V případě topných jednotek SAHARA nám tato integrace do řídicího systému 

umožní optimálně a plynule regulovat teplotu v místnostech v přechodných obdobích 

kalendářního roku a využít zařízení tak, aby nemuselo být zapínáno hlavní topení 

v elektroobjektu. Tímto dosáhneme úspory elektrické energie, která je zapotřebí v případě 

chodu hlavního vytápění.   

 

 

                                       

 

 

Obrázek 3- 39  Reléové řízení pásového filtru   
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Obrázek 3- 40  Reléové řízení topné jednotky Sahara typ 1   

 

 

 

 

 

                       

 

 

Obrázek 3- 41  Reléové řízení topné jednotky sahara typ 2    
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3.4.2 Klimatizační systém – řídící jednotka VentoControl 

Jedná se o řídicí systém typ VentoControl VCX-D-V0 (Obrázek 3-42) určený pro 

klimatizační a vzduchotechnické zařízení (stavebnicový systém Vento). Řízení je 

realizováno vlastní řídící a regulační jednotkou. Řídící jednotka zobrazuje provozní stavy a 

poruchová hlášení (alarmy) na místním LCD displeji a LED signálkami.  Dálkové 

ON/OFF je umožněno ze svorkovnice externích připojení.  Dálkové signalizovaní stavu 

řídící jednotky, signalizování chodu a alarmů je hlášeno kontaktním relé kumulativní 

závady (bezpotenciálový kontakt max. 250V/5A).   

 

 

Obrázek 3- 42  Řídící jednotka VentoControl    

 

V technické dokumentaci se uvádí, že jako rozšiřitelné vybavení bylo možno v době 

výroby (výroba ukončena) vybavit zařízení pro dálkové spouštění a ovládání 

komunikačním modulem z nadřazeného řídicího systému (zásuvný modul AZI65.01).  

Na základě této skutečnosti a požadavků v kap. 2.4.1, navrhuji zařízení ponechat 

ve stávajícím provedení a využít uvedené bezpotenciálové kontakty, které se připojí 

kabelem k nejbližší decentralizované periferií v daném prostoru. Toto řešení nám nadále 

umožní (v omezeném rozsahu) mít informace o stavu zařízení a poruchovém stavu. Další 

variantou, již finančně nákladnou, je koupě nové řídící jednotky (celé zařízení). Nabízejí 

dálkovou komunikaci s nadřazeným systémem anebo prostřednictvím webu. Např. zařízení 

označené výrobcem fa REMAK a.s. jako WebClima, které umožňuje rozšířené možnosti 

komunikace prostřednictvím LAN apod. 
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3.4.3 Chladící zařízení – zdroj chladící vody Clivet 

Jedná se o výrobní zařízení chladné vody typ CLIVET WRH 4.140 (Obrázek 3-43). 

Řízení a regulace je opět realizováno vlastní řídící jednotkou, zobrazující provozní stavy  

a poruchová hlášení (alarmy) na lokálním LCD displeji a LED signálkami.  Dálkové 

ON/OFF je umožněno ze svorkovnice externích připojení. Dálkové signalizovaní stavu 

řídící jednotky, signalizování chodu a alarmů je hlášeno kontaktním relé kumulativní 

závady (bezpotenciálový kontakt).  

  

 

 
 

Obrázek 3- 43  Řídící jednotka zařízení CLIVET   

 

Tak jako u předchozího zařízení je v technické dokumentaci uvedeno, že jako 

rozšiřitelné vybavení bylo možno v době výroby zakoupit komunikační modul. 

Na základě této skutečnosti a požadavků v kap. 2.4.1, navrhuji zařízení ponechat 

ve stávajícím provedení a využít uvedené bezpotenciálové kontakty, které se připojí 

kabelem k nejbližší decentralizované periferií v daném prostoru. Toto řešení nám nadále 

umožní (v omezeném rozsahu) mít informace o stavu zařízení a poruchovém stavu. 

Další variantou i v tomto případě je zakoupení nového celého zařízení, které již 

umožňují dálkovou komunikaci s nadřazeným systémem dle vyjádření a cenová nabídka 

ve vyjímatelné  příloze č. 6. 
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3.4.4 Automatická expanzní nádoba Olymp 

Jedná se o technické zařízení typ OLYMP HC 25 – SII (Obrázek 3-44), určené 

k odvzdušnění, udržování hladiny konstantního provozního tlaku, automatické doplňování 

a pro funkci expanzního zařízení. Řízení je i v tomto případě realizováno vlastní řídící 

jednotkou. Alarm je zobrazen na místním LCD displeji. Dálkové signalizovaní stavu řídící 

jednotky, signalizování chodu a alarmů je hlášeno kontaktním relé kumulativní závady 

(bezpotenciálový kontakt).  

 

 

 

Obrázek 3- 44  Řídící jednotka zařízení OLYMP  

 

Na rozdíl od předchozích zařízení neexistuje žádná možnost komunikace 

prostřednictvím vhodného komunikačního modulu. 

Na základě této skutečnosti a požadavků v kap. 2.4.1, navrhuji zařízení ponechat 

ve stávajícím provedení a využít uvedené bezpotenciálové kontakty, které se připojí 

kabelem k nejbližší decentralizované periferií v daném prostoru. Toto řešení nám nadále 

umožní  (v omezeném rozsahu) mít informace o stavu zařízení a poruchovém stavu. 

Další variantou i v tomto případě je zakoupení nového celého zařízení, které již 

umožní dálkovou komunikaci s nadřazeným systémem dle vyjádření a cenová nabídka ve 

vyjímatelné příloze č. 6.  
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3.5 Softwarové vývojové prostředí 

K programování PLC automatů SIEMENS S7 se využívá vývojové prostředí 

(software) nazvaný STEP7.  Tento software nám zajistí adekvátní podporu ve všech 

oblastech inženýrských a projektových činnosti, ať se jedná o konfiguraci hardwaru  

a parametrizaci, vlastní programování, přes multi-uživatelský přístup, topologií 

komunikačních sítí (propojení), diagnostiku nebo tvorbu dokumentace. SIMATIC 

Software je univerzální vývojové a konfigurační prostředí, které nám poskytuje komplexní 

podporu během celého životního cyklu – od plánování přes realizaci, testování po servis. 

Základní dělení je uvedeno v následující kapitole. 

Servisní organizace ve společnosti EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s. má k dispozici 

vývojové prostředí STEP7 Professional. 

3.5.1 Základní dělení a stručná charakteristika softwaru 

STEP7 Lite - je programovací software, který umožňuje jednoduchou implementaci 

nesíťových pro řídicí systémy SIMATIC. Lze využít pro všechny fáze projektu jako 

konfiguraci, parametrizace hardwaru, programování, testování a oživení, servis, 

dokumentace, provozní a diagnostické funkce. Nepodporuje tedy komunikaci mezi 

řídicími systémy ani použití modulů FM (funkční moduly) a CP (komunikační procesor). 

Dále nelze využít technologický orientované inženýrské nástroje. 

STEP7 - tento „balíček“ má shodné základní funkce s STEP7 Lite a navíc zajišťuje 

možnost nastavení datových spojení přes MPI nebo PROFIBUS. Dále obsahuje SIMATIC 

Manager pro integrovanou správu všech nástrojů a dat daného projektu a editor symboliky 

pro správu globálních proměnných. 

STEP7 Professional - tento „balíček“ má shodné základní funkce s STEP7 a navíc 

umožňuje programovat jak řídicí systémy založené na PLC (SIMATIC S7 a C7) tak i řídicí 

systémy založené na PC (WinAC). Tímto zajišťuje uživateli svobodu při volbě hardwarové 

platformy nebo smíšené softwarové konfigurace.  Obsahuje dále programové baličky, které 

zefektivňují úlohy programování aplikací [9]. 
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3.6 Popis struktury propojení a komunikační systém  

Komunikační technika je neoddělitelnou součástí řídících systému a je důležitá pro 

spojení k periferním prvkům k PLC, řídicích systémů a subsystémů navzájem, pro 

připojení k PC a k sítí informačního systému a dalších spolupracujících zařízením [4]. 

  Základní a klíčovou otázkou je koncepce systémové struktury, která tvoří páteř 

každého řídicího systému a to je volba decentralizované nebo centralizované. 

V současnosti se s vývojem řídící techniky na bází řídících mikropočítačů více 

decentralizovala a většina výrobců PLC nabízí řídicí systém jako decentralizovaný- 

distribuovaný.  

3.6.1 Průmyslové komunikační sběrnice 

Pro distribuované řídicí systémy je nutnou podmínkou pro splnění požadovaných 

funkcí systému zajištění vhodného propojení všech prvku (řídící jednotky, periférie apod.). 

Toto vzájemné propojení těchto prvků zajišťuje průmyslová sběrnice, po které prvky mezi 

sebou vzájemně spolupracují.  

Průmyslovou sběrnici (Obrázek 3-45) na první úrovní, kterou budou propojeny 

vzájemně všechny prvky se nazývá PROFIBUS (PROcess FIeld BUS), v mém případě typ 

PROFIBUS – DP (Decentral Periferie). Profibus DP je určen pro rychlou komunikaci typu 

Master-Slave. Je vhodný pro rychlý přenos signálů z procesu pomoci decentralizovaných 

periférií a I/O jednotek. Tato průmyslová sběrnice nám dovoluje splnit všechny požadavky 

na přenos dat klimatizačního a vzduchotechnického systému. Z hlediska zapojení se jedná 

se o sběrnicovou topologii a jako fyzické přenosové médium je u PROFIBUSU využita 

stíněná kroucená dvojlinka (Obrázek 3-46) s rozhraním  RS 485 s maximální délkou 

zapojení 1200 m (do 4800 m s opakovači) nebo lze využít optické vlákno. Přenosová 

rychlost je normována a zaobírá širokou škálu od 1,5 Mbitů/s, přes 3M, 6M, 9M až po 12 

Mbitů/s. Počet účastníků přenosu je max. 127 [6]. 

 

Obrázek 3- 45  Logo PROFIBUS  [9]  
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Obrázek 3- 46  Konektory a kabel pro PROFIBUS  [9]  

 

Stanice připojené k této průmyslové sběrnici se dělí na pasivní a aktivní stanice 

(Obrázek 3-47).  Stanice aktivní si předávají token a mohou vysílat, když token vlastní. 

Stanice pasivní nemohou token vlastnit a jsou adresována některou aktivní stanicí, aby 

mohly být data předány [6].  

 

Obrázek 3- 47  Princip přístupu u sítě Profibus  [6]  

 

Přestože i v této oblasti probíhá neustály vývoj, zachovává si průmyslová sběrnice 

PROFIBUS pozici nejvíce rozšířeného reprezentanta kategorie průmyslových sběrnic. 

Volba této průmyslové sběrnice před ostatními možnostmi komunikace na první úrovní 

(stále častěji se již i na této úrovni objevující Ethernet apod.) je vhodnější z několika 

hledisek: 

• Celá řada síťových komponent pro PLC SIMATIC a decentralizované periférie 

ET200 

• Snadná a rychlá kompletace  

• Průmyslové provedení konektorů, kabelů a síťových prvků 

• Cena komponent a kabeláže 

• Dostačující přenosová rychlost 
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Programovatelné logické automaty společnosti SIEMENS S7 plně podporují 

komunikaci po této průmyslové sběrnici. Taktéž stávající prostředí uživatele využívá  

na první úrovni k propojení periférií převážně této průmyslové komunikační sběrnice.   

Další „průmyslovou“ sběrnici tentokrát na druhé úrovní řízení je Ethernet s protokoly 

TCP/IP. Standard v lokálních sítích LAN. Jedná se o sériovou sběrnici a vychází  

z mezinárodní specifikace IEEE 802.3. Přenosová rychlost 10/100/1000 Mb/s. Z hlediska 

zapojení se jedná o topologií sběrnicovou nebo hvězdu a jako fyzické přenosové médium 

je u Ethernetu využitý nestíněný i stíněný dvojitý kroucený pár pro 100 Mb/s  a čtveřice 

kroucených párů pro 1 Gb/s (tzn.UTP kabel), připojení je pře konektor RJ-45 (Obrázek 3-

48). Počet účastníků přenosu může být více než 1000 [6]. 

 

      

Obrázek 3- 48  Konektor a kabely pro ETHERNET  [9]  

3.6.2 Topologie a propojení jednotlivých periférií 

Topologie sítě nám určuje vzájemný vztah a rozložení jednotlivých uzlů sítě (PC, 

PLC apod.). Pro propojení řídících, měřících a jiných technologických systému se stále 

více uplatňuje decentralizace prvků. Celý řídicí systém vzduchotechniky a klimatizačního 

systému  EO1 je potřeba propojit v komunikační celek tak, aby umožňoval komunikaci 

mezi všemi jeho subsystémy a prvky viz obrázek 3-49. Propojení jednotlivých stanic 

decentralizovaných periférií sběrnici PROFIBUS je na obrázku 3-50. 
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Obrázek 3- 49  Schéma topologie nového ŘS   



Bc. Břetislav Besta: Rekonstrukce řízení klim. systému elektroobjektu Válcovny Kvarto 

 

2011  58 

3.6.3 Umístění jednotlivých periférií  

Při umístění řídícího PLC automatu a decentralizovaných stanic  ET200S je vhodné 

vyjit se stávajícího rozmístění napájecích rozvaděčů dle obrázku 2.4. 

 

Toto rozložení v jednotlivých prostorech EO1 je vhodné z několika hledisek:  

• Rozložení stávajících rozvaděčů nám pokrývá všechny patra (vyjma suterénu), jak 

levou, tak pravou stranu EO1 

• Vyhovíme požadavku provozovatele o zachování stávajících části elektroinstalace 

uvedených v kapitole 2.4.1 a 2.4.2.  

• Rozvaděče jsou v relativní blízkosti pro natažení nových kabeláži k zařízením jako 

pásové filtry a topné jednotky Sahara apod. 

• Nejdůležitějším aspektem pro umístění periférií do stávajících rozvaděčů je 

skutečnost, že z těchto, a do těchto míst je napojena procesní instrumentace 

jednotlivých subsystému a jejich prvky 
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Obrázek 3- 50  Propojení periférií ŘS sběrnicí PROFIBUS 
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4 NÁVRH VIZUALIZACE TECHNOLOGIE 

KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU 

Nedílnou součástí automatizačních systému je návrh a řešení rozhraní mezi 

člověkem a vlastním řídicím systémem. Proto, aby bylo možno řízený děj klimatizačního  

a vzduchotechnického systému sledovat a zasahovat do něj, příp. reagovat na vzniklé 

situace je nutno technologický proces vizualizovat (Obrázek 4-1).  

Vizualizace, neboli zviditelnění je vyšší formou řízení a měla by vytvářet obraz 

řízeného procesu, popsat děj a důležité vlastnosti s cílem eliminovat rutinní práce a zvýšit 

kvalitu práce. Vizualizačním systémem rozumíme soubor technických  

a programovatelných prostředků určených pro vizualizaci řízeného technologického děje 

[8]. 

Charakteristické pro vizualizaci je forma sdělení (prezentace) velké objemu dat  

a jejich prezentace především v grafické podobě. To umožňuje rychle porozumění obsahu 

a významu sdělení informace získané a zpracované přímo z řízeného děje. Obsluha má tak 

mohutný nástroj pro sledování děje a případný zásah do něj. Proto, aby obsluha nemusela 

podrobně sledovat všechny údaje, je součástí vizualizace programové vybavení, které 

automatický sleduje případné chybové nebo nezvyklé (tzv. alarmové) děje, zaznamenává 

parametry z řízeného technologického procesu a celkově tak řízené děje monitoruje a jejich 

průběh archivuje [8]. 

 

Obrázek 4- 1 Spektrum možností ovládání – vizualizace [9]   
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4.1 Umístění vizualizační stanice 

Na základě požadavků provozovatele uvedených v kapitole 2.4.1 je umístění 

vizualizační stanice požadováno na dispečerském pracovišti (energovelínu) v EO 1 

(Obrázek 4-2), který je umístěn v 2. patře vlevo. Z tohoto pracoviště jsou již dnes skrze 

stávající vizualizační stanice ovládány technologické procesy úseku, jako válcovací stolice 

a hlavní pohon stolice.  

 

 

Obrázek 4- 2 Pohled na dispečerské pracoviště - energovelín     

 

Vizualizační stanice bude umístěna na pracovním stole obsluhy. Obsluha bude mít 

tak stanici umístěnou v přirozené pracovní pozici, kdy bude monitor před obsluhou.  

 

4.2 Propojení  PLC s vizualizační stanicí 

Vlastní propojení (Obrázek 4-3) od řídicího systému SIMATIC S7-300 bude řešeno 

Ethernetem, a od zapojení po konfiguraci (přes OPC server až po OPC klienta) se musí 

realizovat přesně dle stávající struktury a bezpečnostní politiky společnosti. 
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Obrázek 4- 3 Topologie propojení PLC s vizualizační stanici    
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4.3 Specifikace hardwarových prostředku vizualizace 

OPC server 

Bude využito stávajícího řešení, architektury a struktury OPC serveru, která je již 

řadu let provozována. Je ověřena a je dostatečně stabilní. Hardwarově nevyžaduje žádné 

nové vybavení. Z důvodu bezpečnostní politiky společnosti nebyla sdělena konfigurace. 

 

OPC klient 

Jelikož již dnes je na dispečerském pracovišti (energovelínu) v EO1 instalovaná 

vizualizační stanice (samostatném PC-SU249), bude využito stávajícího hardwarového 

vybavení i pro zajištění ovládání  klimatizačního a vzduchotechnického systému. 

Bude nutno tuto konfiguraci doplnit pouze o samostatný širokoúhlý monitor a novou 

grafickou kartu, umožňující připojení tohoto monitoru. Stávající PC má totiž jen jeden 

výstup D-Sub. 

Stávající PC označené jako má tuto konfiguraci: 

• OS – Microsoft Windows 2000 Professional SP4 

• CPU Intel Pentium 4;  2,00 GHz; 1 048  MB RAM; disk 80GB 

• NVIDIA Riva TNT2 Model 64 PCI 

• 3COM Etherlink XL 10/100 PCI 

4.4 Specifikace softwarového prostředku vizualizace 

Přestože dnes existuje řada renovovaných výrobců softwarových produktů kategorie 

SCADA/HMI sloužících pro vizualizaci a logické řízení technologií a procesů (jako SW 

WinCC od společnosti SIEMENS, InTouch od společnosti WONDERWARE, Promotic od 

společnosti MICROSYS nebo Reliance 4 od společnosti GEOVAP apod.) byl mnou zvolen 

na základě požadavku uživatele uvedených v kapitole 2.4 výrobce společnost ICONICS 

Europe B.V (Obrázek 4-4).  
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Ve společnosti EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s. Válcovna 3,5 m Kvarto je jako 

standard využívaný tento vizualizační software společnosti ICONICS Europe B.V. – o.z., 

s názvem GENESIS 32 verze 8.0.4. Tento software plně umožňuje vizualizovat data nejen 

s výrobní sféry v reálném čase, jejich záznam a jejich pozdější zpracování. Využívá 

otevřené standardy, zajišťuje modularitu a škálovatelnost softwaru. 

Jedná se o 32 bitový HMI/SCADA systém, využívá architekturu Microsoft 

Distributed interNet Applications (DNA), která zahrnuje VBA, COM, DCOM  

a technologii ActiveX.  Dále umožňuje k systému přístup přes internet. Jádro systému 

GENESIS 32 tvoří průmyslový standard OPC. Produkt se dodává jako celá rodina 

GENESIS 32  nebo lze zakoupit samostatně komponenty (ICONICS Open Series) [12]. 

Základní komponenty 

• AlarmWorX32 – Správa alarmů a událostí v reálném čase a historických 

• GraphWorX32 – Profesionální grafický editor pro návrh HMI 

• TrendWorX32 – Správa grafů a trendů v reálném čase a historických 

• DataWorX32 – Redundance a agregace dat, přemostění OPC serverů 

• ProjectWorX32 – Správa a archivace projektů 

• ScriptWorX32 – Správa a usnadnění práce s VBA skripty 

• Security Server – Nastavení uživatelských práv, zabezpečení 

• Screen Manager – Rozložení uživatelských obrazovek, správa více monitorů 

 

Doplňkové komponenty 

• AlarmWorX32 Multimedia – Správa alarmů pomocí faxu, telefonu, e-mailu.. 

• DataWorX32 – Redundance a agregace dat, přemostění OPC serverů 

• ControlWorX32 – Řídicí systém na bázi SoftPLC podle normy IEC1131 

• SQL/MSDE Logging – Ukládání alarmů a dat do MS SQL, MSDE, Oracle 

• Symbol Library – Rozšířená knihovna symbolů pro GraphWorX32 
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• ActiveX ToolBox- ActiveX umožňující animace podle hodnot OPC tagů 

• WebHMI – Plně funkční grafika, trendy a alarmy dostupné přes internet 

• Pocket GENESIS – HMI/SCADA software pro Pocket PC 

• VCRWorX32 – Záznam a reprodukce reálných a historických dat, trendů, 

alarmů…  

Systém GENESIS32 nabízí řešení pro nejrůznější aplikace, které vyžadují 

vizualizaci, dispečerské řízení, sběr dat, správu alarmů, generování reportů atd. Z důvodů 

své otevřenosti může systém snadno spolupracovat s dalšími články komplexní systémové 

automatizace, například se softwarovým řízením nebo sdílet informace s nadřazenými 

informačními systémy [12]. 

 

 

 

 

Obrázek 4- 4 Loga společnosti ICONICS Europe B.V.  [12]   

 

4.5 Licence a podmínky integrace vizualizace systému 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající dispečerské pracoviště je již vybaveno 

vhodnými prostředky (softwarovými i hardwarovými), nevyžaduje toto řešení žádné 

zakoupení další licence vizualizačního softwaru. Vizualizační stanice má přidělené 

označení EUV v rámci koncepce evidence vizualizačního systému Válcovny 3,5m Kvarto.  

Podmínky integrace ovládání nového systému do stávající struktury vizualizačního 

systému válcovny jsou uvedeny v bodech níže. 
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Postup integrace do stávající struktury: 

• Zajistí se tvorba nových obrazovek vizualizace klimatizačního  

a vzduchotechnického systému EO1. 

• Doplní se OPC server o dalšího účastníka podle stávající struktury účastníků 

a zajistí se shodné nakonfigurování DataWorX pro další vizualizační 

podsystém 

• Nastaví se profily, prává daných pracovníků (pracovišť) k přístupům  

a ovládání vizualizace systému dle bezpečnostní politiky společnosti 

4.6 Příklady zobrazení technologického procesu 

Vizualizační stanice má zobrazovat základní informace o hodnotách, nejdůležitějších 

snímačích a stavech v jedné přehledové obrazovce. Dále několik klasických obrazovek 

vizualizačního systému základní úrovně pro detailní monitorování stavu zařízení, poruch  

a historických trendů analogových veličin pro každé dílčí větrání. 

Pro názornost jak by mohla vizualizace klimatizačního a vzduchotechnického 

systému EO1 vypadat, a jaký rozdíl je od stávajícího ovládání a monitorování pomocí 

tlačítek a signálek níže uvádím několik obrazovek (Obrázek 4-5) a (Obrázek 4-6). 

 

 

Obrázek 4- 5  Příklad vizualizace – obrazovka budovy EO1 
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Obrázek 4- 6 Příklad vizualizace – obrazovka rozvodu hladící vody  
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout novou koncepci řízení klimatizačního 

systému elektroobjektu č. 1 válcovací tratě 3,5 m Kvarto společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s.  s  využitím PLC automatu a navrhnout ovládání tohoto systému 

softwarovými programy kategorie SCADA, místo stávající reléové logiky. Návrh 

koncepce řízení má implementovat  nové požadavky provozovatele a musí  umožňovat 

zachování stávajících, využitelných částí zařízení. Všechny body zadání diplomové práce 

byly úspěšně řešeny. 

Nově navržený koncept pro řízení klimatizačního systému je navržen jako 

hierarchický, uspořádán do jednotlivých úrovní. V technologické úrovni byl řešen návrh 

nových snímačů procesní instrumentace, které je nutno vyměnit nebo nově zabudovat pro 

splnění požadavků k zajištění funkce stanovené provozovatelem. V první úrovní řízení je 

navržen výkonný programovatelný logický automat, realizující s využitím softwaru vlastní 

logické řízení procesu. Zde byly navrženy produkty společnosti SIEMENS AG. Vybrané  

PLC je z řady S7-300 a decentralizované stanice řady ET200S s vhodnými moduly 

DI/DO/AI. Taktéž byly navrženy moduly zajišťující komunikaci, a to jak s nadřazenou 

operátorskou úrovní, tak i pro komunikaci s vlastními perifériemi přes sběrnici 

PROFIBUS-DP. Součástí uváděné varianty je i modul pro budoucí komunikaci se 

zařízením EPS, využívající sběrnici RS485.  Operátorská úroveň, umožňující sledování 

procesu a operátorské řízení klimatizačního systému bude vybavena stávající pracovní 

stanicí umístěnou na energovelínu v EO1.  Již dnes se využívá pro ovládání současných 

výrobních procesů. SCADA systém je navržen od výrobce ICONICS Europe B.V.  

s názvem GENESIS 32 využívající architekturu OPC serveru.  Není nutno zakoupení 

žádné další licence pro provoz pracovní stanice. V případě vlastní realizace se jen 

navrhnou jednotlivé obrazovky a stávající vizualizační systém se nastaví tak, aby 

umožňoval integraci nového klimatizačního systému do stávající struktury, za podmínek 

dodržení přísných pravidel bezpečnostní politiky společnosti.  

Návrh koncepce nového řídicího systému s využitím stávajících zařízení a převážné 

části prostředků procesní instrumentace klimatizačního a vzduchotechnického systému 

EO1 byl realizován dle požadavků provozovatele. Pro použité řešení je charakteristické, že 
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integruje systémy s využitím unifikace navrženého HW, SW vybavení a prostředky 

procesní instrumentace, které již dnes provozovatel využívá.  

Rekonstrukce řídicího systému může přinést společnosti úspory, a to v podobě úspor 

el. energie na vytápění budovy, materiálové úspory při výměnách prvků reléové logiky a 

souvisejících servisních výkonů. Taktéž rekonstrukce řídící systému s vyžitím PLC a 

SCADA systému vznikne uživatelský přívětivé a snadno diagnostikovatelné zařízení 

s intuitivním ovládáním. Příznivě nám ovlivní celkovou dobu řešení poruchových stavů a 

zajistí bezpečné ovládání tohoto systému.  

Navržená varianta může být v případě změny požadavků provozovatele kdykoliv 

rozšířená. Otevřenost systému umožňuje rozšíření o komfortnější části, jako např. ovládací 

stanoviště s HMI, spouštění a řízení stávajících elektromotorů ventilátorů frekvenčními 

měniči, diagnostiku vibrací soustrojí ventilátorů či diagnostiku přetržení řemenů apod. 

Řídicí systém je schopen v případě výměny zařízení  CLIVET, VENTOCONTROL a 

zařízení OLYMP integrovat tyto subsystémy v jeden funkční celek. To platí i pro budoucí 

systém vzduchotechniky elektroobjektu č. 2. Možnosti takto zrekonstruovaného řídicího 

systému budovy mohou být dále využitý pro provoz vyšších inteligentních systémů a 

regulací, jako např. ekvitermickou regulaci, která přinese provozovateli další finanční 

úspory.  
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