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Úvodní slovo
Automatizační systémy budov jsou kombinací mnoha různých
zařízení a systémů, které komunikují v lokální nebo rozsáhlejší síti.
Tyto systémy komunikují se širokou škálou zařízení, od snímačů a světel v obytných prostorách
až po technická zařízení, jako jsou chladící jednotky, kotle, klimatizační jednotky a elektrické
rozváděče. Bez ohledu na protokol, který používají lokální řídicí jednotky v různých patrech nebo
zónách, mohou být data přenášena do cloudu přes brány prostřednictvím jiných protokolů.
Monitorovací dashboardy v kanceláři Facility Managera (FM) nebo v centrále společnosti mohou
v reálném čase vizualizovat energetickou spotřebu a událostní záznamy včetně alarmů.
V průběhu let bylo vyvinuto mnoho protokolů, které tuto komunikaci zajišťují. Protokoly
jsou všeobecně přijímaná pravidla a standardy, které umožňují komunikaci a sdílení dat
mezi automatizačními systémy budov. Zařízení a systémy, které jsou v souladu s příslušným
protokolem, mohou snadno komunikovat mezi sebou, ale ne nezbytně s jinými protokoly.
Proč na tom záleží? Protože výrobci zařízení pro automatizaci budov musí zvolit, který protokol
(protokoly) bude jejich výrobek používat, což znamená, že uživatelé tohoto zařízení vybírají nejen
výrobek, ale i používaný protokol.
Tato příručka je navržena tak, aby vám poskytla přehled o možnostech otevřených protokolů
v oblasti automatizace budov. Nejprve prozkoumáme některé klíčové otázky, které je třeba řešit
při výběru protokolu, a následně se podíváme na všechny hlavní protokoly – proč byly vyvinuty,
kdo je používá, klady a zápory a všechny relevantní informace týkající se konkrétních aplikací nebo
regionů.

Proč otevřené protokoly?
Některé protokoly jsou proprietární, ale většina dnešních protokolů je otevřená. To znamená, že
jejich vlastnosti jsou zveřejňovány a mohou být bezplatně nebo na základě licence používány.
Otevřené protokoly mají obvykle podporu sdružení společností, skupin uživatelů, profesionálních
společností a vlád. Některé protokoly jsou regionální a jiné globální a každý má vlastní speciální
funkce a možnosti, díky kterým jsou vhodnější pro některé aplikace.
Na rozdíl od proprietárních protokolů, které vlastní a chrání jedna soukromá společnost, jsou
otevřené protokoly podporovány produkty a službami mnoha různých společností a organizací.
To uživatelům poskytuje mnohem širší výběr zařízení nebo systémů, které mohou být použity
pro splnění konkrétních aplikací nebo potřeb.
Každý protokol udržuje standardy a certifikace prostřednictvím vlastní nezávislé organizace
(například bacnet.org a lonmark.org). Příručky jsou aktualizovány s tím, jak se vyvíjí technologie
a potřeby.
Výhody otevřených protokolů zahrnují:
Jsou podporovány více výrobci, dodavateli softwaru a instalacemi zajišťujícími instalaci/služby
>> Široce dostupný software třetích stran pro uživatelská rozhraní, trendy, alarmy a další aplikace
(podobně jako aplikace pro chytré telefony)
>> Snadnější komunikace se subsystémy, jako jsou jednotky řízení osvětlení a chladící jednotky
>> Aktivní komunity pro podporu, freeware a jednání s dodavateli
>> Schopnost aktualizace a rozšiřování o nové funkce
>>

… společnosti, které
používají otevřené
protokoly, mají obvykle jiný
postoj ke svým uživatelům
– nejsou tak „majetnické“
a získávají zakázky tak,
že reagují na potřeby
zákazníků místo toho, aby
se snažily přivázat uživatele
ke svým chráněným
produktům.*

*www.calstate.edu/cpdc/ae/
gsf/ documents/controls_
procurement_ guidelines.pdf

Některé protokoly jsou otevřenější než jiné. Zatímco všechny otevřené protokoly mohou být využity
více výrobci, technologie může být plně řízena jediným dodavatelem nebo skupinou dodavatelů.
Použití technologie může vyžadovat zaplacení licenčního poplatku. Standard, který je vyvíjen
otevřeně a může být zaveden bez licence, se považuje za zcela otevřený.
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Kabelová nebo bezdrátová komunikace
Jedním z důležitých rozhodnutí, které bude třeba přijmout, je to, zda budete používat sběrnici
nebo bezdrátovou komunikaci, nebo kombinaci obou. Nejběžnější bezdrátové systémy využívají
specializovaný bezdrátový protokol (více na str. 17-18). Většina ovládacích zařízení, jako jsou
pokojové regulátory, detektory přítomnosti, ventilátorové kontroléry a okenní kontakty, jsou
k dispozici buď se sběrnicí nebo s bezdrátovou komunikací.
Všimněte si, že zde mluvíme o komunikaci. Napájení zařízení je realizováno nezávisle na komunikaci.
Zařízení budou vyžadovat připojení k napájecí síti budovy (i když některé výrobky s nízkými
energetickými nároky nyní používají baterie nebo technologie pro generování energie).
Výhody bezdrátové komunikace zahrnují:
Snadnou a nízkonákladovou instalaci (zejména u stávajících budov)
>> Škálovatelnost díky snadnému přidávání zařízení
>> Kompatibilitu s protokoly se sběrnicí jako jsou BACnet®, LonWorks®, and Modbus® obvykle
zajišťovanou bránami
>> Je vhodná pro prostory a areály, kde není praktické nebo možné natahovat vedení po sběrnici
mezi budovami a zónami
Komunikace po sběrnici je vhodná pro:
>> Nové budovy, kde instalace nového vedení sběrnice není nákladná
>> Prostory s VN zařízeními, které mohou rušit bezdrátovou komunikaci
>> Aplikace s vysokými nároky na výkon a spolehlivost
>>

Nejde o rozhodnutí buď anebo
I když na trhu automatizace existuje mnoho protokolů, v jedné budově se jich často používá více.
Otevřené protokoly mohou obvykle komunikovat mezi sebou, protože brány a rozhraní API byly
vyvinuty různými skupinami uživatelů a dodavateli. Taková integrace není tak jednoduchá jako
používání produktů v rámci stejného protokolu, ale může být z různých důvodů výhodná.
Každý protokol má své výhody a příznivce a kombinace protokolů může být nejefektivnějším
způsobem, jak optimalizovat systém budovy podle konkrétních potřeb a rozpočtů. Vaši odborníci
nebo konzultanti vám mohou pomoci pochopit, jaký přístup bude nejlépe vyhovovat vašim
požadavkům, cílům a rozpočtu.

Poznámka k terminologii
Při komunikaci v síti zahrnuje termín “protokoly” mnoho specifikací, které zahrnují jak aplikace
(funkce a datový obsah), tak i přenos informací (jak se data přenáší z jednoho zařízení
do jiného).
Každý protokol pro automatizaci budov obsahuje jak aplikační, tak přenosové standardy,
které mohou být často smíšeny. Aplikační protokol BACnet® může například přenášet
data pomocí vlastního standardu, ale může také přenášet data prostřednictvím jiných
přenosových standardů, včetně ZigBee® a LonWorks®.
Pokud není uvedeno jinak, tato příručka se zaměřuje na aplikační stránku protokolů.
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Rozhodování
Níže je uveden postup, který pomůže navrhnout a implementovat vhodné řešení řídicího systému:
>>
>>
>>

>>

Definujte potřeby a cíle. Jako vždy u technologií, je třeba zhodnotit možnosti v kontextu jasně
definovaných obchodních cílů a rozpočtu.
Najděte různé varianty. Je dobré spolupracovat s dodavateli, kteří nabízejí širokou škálu
produktů a technologií. Zvyšuje to šance na nalezení optimálního řešení pro každou budovu.
Zvolte distribuovanou inteligenci. Pokud je to možné, vybírejte produkty, které mají
zabudovanou inteligenci. Distribuovaná inteligence zlepšuje výkon a spolehlivost sítě a eliminuje
úzká hrdla, která mohou vznikat při použití jednoho řídicího bodu.
Přizpůsobte se regionu. Buďte připraveni řešit různé standardy a požadavky v závislosti
na světovém regionu. U každého protokolu v této příručce jsou popsána regionální specifika.

Řízení
osvětlení

Termostat

Frekvenční
měnič

Brána /
Síťové rozhraní

Termostat

Termostat

Elektroměr

Příklad zařízení připojených přes různé protokoly.
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Protokoly
pro kabelové sítě
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BACnet
Protokol ASHRAE BACnet® (Building Automation and Control NETworks) je zaměřen výhradně
na automatizaci budov. Byl vytvořen v roce 1987 na Cornellově univerzitě (Ithaca, New York)
a v roce 1995 se stal standardem ANSI pod záštitou americké asociace inženýrů z oboru topení,
chlazení, ventilace a klimatizace (ASHRAE).
BACnet je celosvětový standard používaný více než 800 dodavateli na stovkách typů zařízení.
Produkty, které splňují standardy ANSI / ASHRAE Standard 135, mezi sebou mohou komunikovat
prostřednictvím sítě. Klienti systému BACnet musí být zpětně kompatibilní, aby zajistili kompatibilitu
s více generacemi zařízení v elektroinstalaci.
Protokol podporuje a udržuje standardizační výbor ASHRAE Standing Standard Project Committee
135. Výrobky jsou certifikovány z hlediska shody a interoperability zkušebními laboratořemi BACnet
Testing Laboratories (BTL) organizace BACnet International. Certifikaci BTL zajišťuje několik
zkušebních středisek, včetně WSPLabs, MNB v Německu a SoftDEL Systems se sídlem v Pune,
Indii.

Aplikace

BACnet podporuje většinu provozních funkcí budov, včetně zařízení pro HVAC, osvětlení, požární
ochranu a fyzické zabezpečení (řízení přístupu, narušení).

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Milióny instalovaných zařízení
Vyvinuto speciálně pro automatizaci budov
Podporováno více než 800 výrobci
Integrován v široké škále produktů
Flexibilní standard umožňuje dodavatelům nabízet unikátní aplikace a řešení na míru
Podporováno a aktualizováno společností ASHRAE
5 interoperabilních oblastí - sdílení dat, alarmy a události, plánování, trendy a správa zařízení

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: sběrnicová, hvězda, nebo smíšená topologie podle použitého přenosu
Médium: Kroucený pár (doporučená délka <1 500 m), optické vlákno, bezdrátově
Přenosové protokoly: IP, Ethernet, LonTalk, Zigbee, ARCnet, MS/TP

Licence

Žádné poplatky

Rozšíření protokolu ve světě

BACnet je v souladu s globálním standardem ISO 16484-5 a používá se ve Spojených státech,
Evropě a dalších 30 zemích.

Protokol podporován
>>
>>
>>
>>
>>

Řešení EcoStruxure™ Building (dříve známé jako řešení SmartStruxure): SmartX Automat AS-P,
SmartX Automat AS-B
Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert (dříve známé jako řešení SmartStruxure Lite)
Prostorové regulátory řady SE8000
KNX kontroléry Wiser for KNX (dříve známé jako homeLYnk) a spaceLYnk
Vybrané elektroměry řady Acti 9 iEM3000

Web

www.bacnet.org/
www.bacnetinternational.org/
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LonWorks
LonWorks® (LON = Local Operating Network) je široce používaným standardem pro mnoho typů
řídicích aplikací, včetně automatizace budov. Byl vytvořen výrobcem Echelon v roce 1988, a v roce
1999 byl akceptován organizací ANSI jako standard pro řízení sítí (ANSI/CEA-709.1-B).
Největší aplikační oblast protokolu je v automatizaci budov. Jde o mezinárodní standard s miliony
nainstalovaných zařízení po celém světě.
LonWorks podporuje společnost LonMark® International, nezávislé konsorcium výrobců, které
podporují účinnou a efektivní integraci otevřených řídicích systémů pro více dodavatelů. Organizace
vyvíjí standardy a zajišťuje certifikaci zařízení.

Aplikace

Většina zařízení LonWorks se používá v projektech budov, včetně HVAC a osvětlení. Protokol se
používá také v mnoha dalších oblastech, jako např. venkovní osvětlení, doprava, dodávky energie,
řízení procesů a domácí automatizace.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Miliony instalovaných zařízení
Vyvinutý speciálně pro automatizaci budov
Standardizované aplikace zajišťují vzájemnou kompatibilitu bez ohledu na dodavatele
Podporován stovkami výrobců
Jednoduchá instalace
Flexibilní připojení prostřednictvím různých prostředků

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: sběrnicová, hvězda nebo smíšená topologie
Médium: Kroucený pár (maximální délka v sběrnicové topologii 2700 m), silové kabely, optické
vlákno, bezdrátově
Přenosové protokoly: Připojuje se k IP aplikacím nebo nástrojům prostřednictvím standardu
pro tunelování (IP) dle ISO/IEC 14908-4 (ANSI/CEA-852)

Licence

Je vyžadován poplatek (placený výrobcem produktu)

Rozšíření protokolu ve světě

Globální norma ISO/IEC 14908, Evropa EN 14908, USA ANSI/CEA-709/852, čínská národní
norma pro řídicí systémy GB/Z 20177.1-2006 a čínská norma pro digitální technologie budov GB/T
20299.4-2006

Protokol podporován
>>
>>

Řešení EcoStruxure™ Building (dříve známé jako řešení SmartStruxure): např. SmartX Automat
AS-P
Vybrané elektroměry řady Acti 9 iEM3000

Web

http://www.lonmark.org/
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KNX
KNX je celosvětový komunikační standard pro řízení domů a budov. Byl vytvořen v roce 1999
sdružením Konnex (nyní KNX Association) a jde o kombinaci třech předchozích standardů:
European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS a European Installation Bus (EIB nebo Instabus).
Díky technologii plug-and-play, automatickému rozpoznávání zařízení a snadnému připojení
k nadřazeným automatizačním systémům se protokol snadno implementuje.
Sdružení KNX spravuje standard a poskytuje produktově neutrální inženýrský software
pro standardizované postupy uvádění do provozu (ETS). Sdružení KNX má 378 členských firem
ve 37 zemích a nabízí více než 7 000 certifikovaných produktů pro automatizaci budov. Sdružení
KNX je nezisková organizace, která se řídí belgickým právem.

Aplikace

KNX se používá v rezidenčních nebo komerčních budovách všech typů a velikostí pro regulaci nebo
integraci systémů vytápění, chlazení, ventilace, osvětlení, ovládání žaluzií a rolet, zabezpečovacího
systémů. Umožňuje vzdálený přístup, vizualizaci a sledování a řízení spotřeb energií.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Miliony instalovaných zařízení
Vyvinutý speciálně pro automatizaci budov
Standardizované aplikace zajišťují vzájemnou kompatibilitu bez ohledu na dodavatele
Podporován stovkami výrobců
Vhodné i pro rozsáhle sítě
Volba přenosového média
Zpětná kompatibilita s předchozím protokolem European Installation Bus (EIB)

Sítě
>>
>>

Topologie: stromová, liniová a hvězda (nebo libovolná kombinace)
Média:
>> Kroucený pár (KNX TP): max. délka 1 000 m
>> - Silové rozvody (KNX PL)
>> - Bezdrátově (KNX RF)
>> - IP/Ethernet (KNXnet/IP)

Licence

Je vyžadován poplatek (placený výrobcem produktu)

Rozšíření protokolu ve světě

Splňuje mezinárodní normu (ISO/IEC 14543-3), normu USA ANSI/ASHRAE 135, kanadskou normu
CSA-ISO/IEC 14543-3, evropské normy CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1 a čínskou normu
GB/T 20965.

Protokol podporován
>>
>>

Produktová řada KNX
KNX kontroléry Wiser for KNX (dříve známé jako homeLYnk) a spaceLYnk

Web

www.knx.org/
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DALI
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je předním protokolem pro řízení osvětlení
v automatizaci budov. Byl vyvinut skupinou výrobců vedených společností Phillips jako otevřený
standard v roce 2000 jako alternativa k Digital Signal Interface (DSI). DALI 2 nahradil původní
protokol DALI v roce 2014 a je s ním zpětně kompatibilní.
DALI poskytuje mimořádně sofistikované ovládání osvětlení, přičemž každé zařízení je zvlášť
adresovatelné. K dispozici je 256 úrovní jasu. Funkce, které jsou nebo budou k dispozici v DALI
2, zahrnují dálkové ovládání, integraci se systémy požárního a nouzového osvětlení, vyvažování
světelného výkonu při stárnutí LED a schopnost přizpůsobit osvětlení aktuálnímu odběru elektřiny.
Protokol je řízen pracovní skupinou Digital Illumination Interface Alliance (DiiA), která zajišťuje,
že výrobky kompatibilní s DALI budou mít nejvyšší úroveň kompatibility s jinými produkty DALI.
Testování může provádět buď schválená zkušební laboratoř, nebo samotní členové DALI používající
software DALI.

Aplikace

DALI se používá výhradně pro osvětlení a související řídicí systémy. Zařízení DALI zahrnují VF
tlumivky zářivek, transformátory nízkého napětí, PE články, detektory pohybu, nástěnné vypínače
a brány pro jiné protokoly.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Vysoký poměr signál/šum pro spolehlivou komunikaci
Jemné ovládání intenzity osvětlení
Obousměrná komunikace umožňuje zpětnou indikaci provozního stavu (úroveň stmívání,
porucha lampy apod.)
Volné a flexibilní přiřazení svítidel pro snadnou implementaci změn
Do systémů osvětlení je možné integrovat nouzové osvětlení
Do jedné sítě DALI může být zapojeno až 64 zařízení; přes brány je možné propojit více sítí DALI

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: Liniová, hvězda nebo kombinace
Médium: Jeden pár vodičů tvoří sběrnici sítě DALI (max. přibližně 300 m); možnost
bezdrátového rozšíření
Přenosové protokoly: Komunikuje s dalšími protokoly přes brány

Licence

Zdarma pro členy DiiA, nečlenové mohou získat licenci za poplatek

Rozšíření protokolu ve světě

DALI je globální standard, specifikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC 62386).

Protokol podporován

> Produktová řada KNX: KNX / DALI brána

Web

www.digitalilluminationinterface.org/
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Modbus
Modbus® je sériový komunikační protokol vyvinutý společností Modicon (nyní Schneider Electric)
v roce 1979. Protokol původně vytvořený pro použití s programovatelnými logickými automaty (PLC)
Modicon byl v roce 2004 uvolněn jako otevřený protokol a stal se de facto standardem pro připojení
široké škály průmyslových elektronických zařízení.
Protokol Modbus používá architekturu klient / server pro správu komunikace mezi hostitelem
a inteligentními zařízeními, zejména snímači v systémech sběru dat. V oblasti automatizace budov
se používá k ovládání zařízení, jako jsou chladiče, kotle a ventilátory. Díky flexibilní a otevřené
komunikaci je Modbus jedním z nejrozšířenějších protokolů na světě.
Protokol je řízen organizací Modbus, skupinou nezávislých uživatelů a dodavatelů automatizačních
zařízení. Organizace podporuje používání Modbus, podporuje uživatele a dodavatele a certifikuje
kompatibilní zařízení.

Aplikace

Modbus se používá pro komunikaci mezi inteligentními zařízeními, snímači a přístroji a
pro monitorování zařízení v poli pomocí počítačů a rozhraní člověk-stroj. Modbus se nejčastěji
používá jako průmyslový protokol, ale je také populární v oblasti stavebnictví, infrastruktury, dopravy
a energetiky.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>

Vyvinutý pro průmyslové aplikace, nyní široce používaný v budovách
Milióny uzlů Modbus používaných po celém světě
Snadná instalace a údržba
Nízké náklady na vývoj

Sítě
>>
>>
>>
>>

Topologie: Liniová
Média: dvouvodičové, čtyřvodičové, bezdrátové sítě
Přenosové protokoly: IP, Ethernet
Data mohou být přenášena prostřednictvím ASCII, RTU

Licence

Žádné poplatky

Rozšíření protokolu ve světě
Mezinárodní de facto standard.

Protokol podporován
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Řešení EcoStruxure™ Building (dříve známé jako řešení SmartStruxure): SmartX Automat AS-P,
SmartX Automat AS-B
Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert (dříve známé jako řešení SmartStruxureLite)
Prostorové regulátory řady SE8000
KNX kontroléry Wiser for KNX (dříve známé jako homeLYnk) a spaceLYnk
Vybrané elektroměry řady Acti 9 iEM3000
Řešení Enerlin’X Com’X pro Power Monitoring: Com’X 510, Com’X 210
Komunikační rozhraní Acti 9 Smartlink pro dálkové měření, monitoring a ovládání koncových
distribučních obvodů
Další zařízení společnosti Schneider Electric, např. PLC řady Modicon pro průmyslové aplikace

Web

www.Modbus.org/

www.schneider-electric.cz
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M-Bus
M-Bus (Meter-Bus) je evropský standard pro dálkové odečítání měřičů spotřeby (tepla, plynu atd.)
v domácnostech a budovách. Byl vyvinut v 90. letech na univerzitě v Paderbornu ve spolupráci
s firmami Texas Instruments Deutschland GmbH a Techem GmbH a dnes je v mnoha evropských
zemích široce používán pro inteligentní měření.
M-Bus umožňuje vzdálený odečet měřičů prostřednictvím hostitelského počítače nebo přenosného
zařízení. V oblasti automatizace budov může být M-Bus propojen se systémem budovy tak,
aby byla zajištěna integrace s dalšími systémy, jako je HVAC a osvětlení. Protokol je založen
na referenčním modelu ISO-OSI, který zajišťuje otevřenost a snadnou integraci s dalšími protokoly.
M-Bus je spravován skupinou uživatelů M-Bus, která organizuje příležitostné semináře a setkání
uživatelů.

Aplikace

M-Bus se používá k hlášení naměřených hodnot vody, plynu, tepla a elektroměrů, ventilů a akčních
členů. Také se někdy používá pro poplašné systémy a flexibilní systémy osvětlení.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>

Jeden kabel může propojit všechny měřiče v budově
K dispozici je bezdrátová verze pro maximální flexibilitu
Měřiče jsou individuálně adresovatelné
Umožňuje instalovat měřicí přístroje na těžko přístupných místech
Zajišťuje integraci monitorování energie pro optimalizaci budov

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: Liniová (z technického hlediska není M-Bus síť)
Typy médií: Kroucený pár; k dispozici je bezdrátová verze (868MHz, 433MHz a 169MHz)
Přenosové protokoly: Ve standardu není definováno; k dispozici jsou brány pro IP

Licence

Bez poplatků

Rozšíření protokolu ve světě

M-Bus (Meter-Bus) je evropský standard (EN 13757-2 Fyzikální a propojovací vrstva, EN 13757-3
Aplikační vrstva, EN 13757-4 Bezdrátová měřidla).

Protokol podporován
>>

Vybrané elektroměry řady Acti 9 iEM3000

Web

www.m-bus.com
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OPC
OPC je globální softwarové rozhraní, které umožňuje výměnu dat mezi zařízeními, řídicími systémy
a aplikacemi od různých dodavatelů. Původně bylo vyvinuto v roce 1996 pro komunikaci stroj-stroj
v průmyslovém prostředí a bylo omezeno na platformy Windows®. V roce 2008 byla zavedena
novější a otevřenější norma protokolu OPC Unified Architecture (OPC UA), která byla přijata
v dalších aplikacích včetně automatizace budov.
Protokol OPC UA je pozoruhodný díky své multiplatformní architektuře orientované na služby, která
umožňuje vzájemnou spolupráci mezi různými typy zařízení, systémů a databází. Lze jej považovat
za univerzálního překladatele pro propojení různých systémů. Pracuje prakticky s každým řídicím
systémem na trhu a může komunikovat s hlavními protokoly pro automatizaci budov, jako jsou
Modbus, BACnet a LonWorks. Specifikace OPC zahrnují přenos událostí a alarmů v reálném čase
a přenos dat v reálném čase na různé typy zařízení
Protokol je spravován organizací OPC Foundation, nezávislou skupinou více než 450 výrobců,
dodavatelů a integrátorů. OPC Foundation dohlíží na dodržování shody a členům nabízí vývojové
nástroje a testovací sady.

Aplikace

OPC UA se používá v automatizaci budov k zajištění propojení mezi různými protokoly. Umožňuje
propojení různých systémů, jako je zabezpečení, osvětlení, výtahy a HVAC, pomocí jediného
standardu připojení.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>
>>

K dispozici jsou tisíce produktů vyhovujících standardu OPC
Umožňuje interoperabilitu mezi platformami
Zabraňuje tomu, aby byl zákazník “zajatcem” konkrétního dodavatele nebo protokolu
Zlepšuje možnosti a flexibilitu pro integrátory a koncové uživatele
Zjednodušuje instalaci v heterogenních prostředích

Sítě
>>
>>

Topologie: Server-klient
Média a přenos: Klientské aplikace OPC mohou komunikovat s OPC servery prostřednictvím
libovolné vhodné komunikační technologie, jako jsou protokoly TCP/IP, HTTP, HTTPS, nebo XML

Licence

Je požadován poplatek (placený výrobcem produktu)

Rozšíření protokolu ve světě

OPC je de facto globální standard používaný v Severní a Jižní Americe, Evropě, Izraeli, Číně,
Japonsku, jihovýchodní Asii a Austrálii.

Web

https://opcfoundation.org/

www.schneider-electric.cz
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Web Services
Web Services (webové služby) jsou standardizovaným způsobem umožňujícím různým aplikacím
a IT systémům komunikovat prostřednictvím internetu. Web Services jsou ve skutečnosti sbírkou
protokolů, které společně podporují činnosti, jako je otevírání souborů, přístup a výměna dat
a nahrávání a stahování informací napříč platformami.
V oblasti automatizace budov se Web Services často používají k integraci systémů budov, které
používají různé protokoly. Například podnik s kombinací zařízení založených na BACnet a LonWorks
může používat aplikaci Web Services k integraci informací z obou sítí a generování jednotných
reportů a analýz.
Standard pro architekturu Web Services definuje a udržuje pracovní skupina W3C Web Services
Architecture. Je třeba poznamenat, že některé protokoly vydaly vlastní standardy Web Services.
V říjnu 2004 zveřejnila americká asociace inženýrů z oboru topení, chlazení, ventilace a klimatizace
(ASHRAE) dodatek k standardu 130-2004 nazvaný BACnet/WS, který pokrývá Web Services.

Aplikace

Web Services se používají v oblasti automatizace budov pro integraci reportování napříč zařízeními
a zajištění komunikace mezi staršími a novými systémy. Mohou být také použity lokálně v rámci
jedné budovy, například pro propojení sítě senzorů Modbus s řídicím portálem správce budovy.

EcoStruxure Web Services

Schneider Electric jako výrobce široké škály řešení a produktů připravil EcoStruxure Web Services
jako nástroj pro snadnou a rychlou integraci dalších produktů této značky. Příkladem může být
integrace nástrojů řešení pro budovy a řešení pro monitorování spotřeby energie (EcoStruxure
Building Operation a Power Monitoring Expert), která se využívá pro kritické aplikace např.
nemocnice, datová centra a výrobní haly.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>

Extrémně otevřený webový standard
Umožňuje komunikaci mezi prakticky všemi zařízeními, systémy nebo aplikacemi
Metoda pro integraci a spolupráci připravená na budoucnost
Snadná implementace ve většině aplikací

Sítě
>>

Komunikuje prostřednictvím libovolného platného připojení k Internetu

Licence

Závisí na dodavateli

Rozšíření protokolu ve světě

Web Services jsou založené na internetu a mohou být použity globálně.

Protokol podporován
>>
>>
>>
>>
>>

Řešení EcoStruxure™ Building (dříve známé jako řešení SmartStruxure)
Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert
KNX kontroléry Wiser for KNX (dříve známé jako homeLYnk) a spaceLYnk
Řešení Enerlin’X Com’X pro Power Monitoring: Com’X 510, Com’X 210
Komunikační rozhraní Acti 9 Smartlink pro dálkové měření, monitoring a ovládání koncových
distribučních obvodů

Web

http://www.w3.org/
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Protokoly
pro bezdrátové sítě
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EnOcean
Norma EnOcean® pro bezdrátové sítě byla původně vytvořena jako komerční projekt společnosti
Siemens AG. V roce 2008 se stala otevřeným protokolem, kdy byla společnostmi EnOcean, Texas
Instruments, Omnio, Sylvania, Masco a MK Electric založena EnOcean Alliance.
Standard specifikuje použití technologie generující energii, která nevyžaduje baterie ani jiné zdroje
energie. Zařízení EnOcean používají technologii využívající kinetickou a tepelnou energii, jako jsou
solární články, díky kterým jsou úsporné a ekologické. Nejobvyklejšími aplikacemi v automatizaci
budov jsou ovládací prvky a senzory osvětlení.
Protokol je spravován neziskovou organizací EnOcean Alliance, kterou tvoří přibližně 350 členských
společností. Organizace zajišťuje standardizaci komunikačních profilů, aby spolu mohla zařízení
na bázi protokolu EnOcean komunikovat.

Aplikace

Zařízení podporující protokol EnOcean se běžně používají v detektorech přítomnosti, ovládání
osvětlení, spínačích na karty a v dalších zařízeních pro ovládání místností.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>

Více než 800 certifikovaných produktů, z nichž většina je určena pro automatizaci budov
Úspora energie pro ekologičtější provoz
Bezdrátová instalace je levná a nenáročná

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: point-to-point komunikace
Médium: Bezdrátový přenos
Obecně musí být zařízení do 30m od sebe

Licence

Je požadován poplatek (placený výrobcem produktu)

Rozšíření protokolu ve světě

EnOcean je globální standard založený na normě Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) ISO/
IEC 14543-3-10 pro nízkoenergetické bezdrátové aplikace.

Protokol podporován
>>
>>

Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert (dříve známé jako řešení SmartStruxureLite)
KNX kontroléry Wiser for KNX (dříve známé jako homeLYnk) a spaceLYnk s použitím USB dongle

Web

www.enocean.com

868
MHz

902/315
MHz

868/315
MHz
Mapa
frekvenčního
pokrytí
protokolem
EnOcean

www.schneider-electric.cz

868/315
MHz

868
MHz

Japan
Only

868/315
MHz

928
MHz

868/315
MHz

Průvodce otevřenými protokoly | 17

ZigBee
ZigBee je bezdrátový standard pro domácí a komerční použití vyvinutý organizací ZigBee Alliance,
založenou v roce 2002. ZigBee je založen na standardu IEEE 802.15.4. Nejnovější verze standardu
je známá jako ZigBee Pro a byla publikována v roce 2007.
®

Hlavním rysem protokolu ZigBee je jeho topologie mesh sítí, která umožňuje automatické zotavení
a směrování. Mesh sítě nezávisí na jediném připojení; pokud je jedno spojení přerušeno, zařízení
přes síť vyhledá jinou dostupnou trasu. Díky této schopnosti je síť založená na ZigBee velmi
spolehlivá a flexibilní.
Protokol spravuje ZigBee Aliance, otevřená nezisková organizace sdružující přibližně 400 členů.
Aliance certifikuje produkty a podporuje celosvětovou adopci ZigBee jako bezdrátového standardu
pro snímání a řízení ve spotřebitelské, komerční a průmyslové sféře.

Aplikace

Zařízení ZigBee se typicky používají pro pokojové regulátory a kontroléry HVAC, stejně jako
pro kontakty dveří/oken a detektory přítomnosti.

Hlavní vlastnosti
>>
>>
>>
>>

Dlouhý dosah vhodný pro větší budovy a areály
Bezdrátová instalace je levná a nenáročná
Koncové přístroje s nízkou spotřebou mohou být používány po mnoho let
Zabezpečené sítě pomocí 128bitových šifrovacích klíčů

Sítě
>>
>>
>>

Topologie: Mesh síť (samozotavovací)
Médium: Bezdrátový přenos
Pracuje na 2,4 GHz pro delší dosah (až 100 m nebo více)

Licence

Je požadován poplatek pro komerční využití. Pro nekomerční použití není vyžadován žádný
poplatek. Je ale požadováno členství v ZigBee Alliance.

Rozšíření protokolu ve světě

ZigBee a ZigBee Pro jsou mezinárodní normy založené na protokolu IEEE 802.15.4.

Protokol podporován
>>
>>
>>

Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert (dříve známé jako řešení SmartStruxure Lite)
Prostorové regulátory řady SE8000
Řešení Enerlin’X Com’X pro Power Monitoring: Com’X 510, Com’X 210

Web

www.zigbee.org/
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Protokoly
pro automatické systémy
rozvodných stanic
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IEC 61850
IEC 61850 je součástí International Electrotechnical Commission’s (mezinárodní elektrotechnické
komise). IEC 61850 je protokol založený na ethernetu určený pro elektrické rozvodny. Jedná
se o standardizovanou komunikační metodu vyvinutou pro podporu integrovaných systémů
sestávajících z víceúčelových IED (Inteligentní elektronické zařízení), které jsou vzájemně propojené
pro monitorování, měření, ochranu a kontrolu v reálném čase.
Při implementaci normy IEC 61850 je nutná spolupráci s dodavateli, kteří poskytují vysokou úroveň
technických a aplikačních znalostí, které jsou rozhodující pro dosažení optimálních výsledků.
Podpora dodavatele zajišťuje snadnou konfiguraci a uvedení do provozu, šetří čas, zvyšuje
efektivitu, poskytuje rychlejší návratnost investic a umožňuje uživatelům získat výhody plného
výkonu potenciálu IEC 61850.
Abstraktní model definovaný v IEC61850 může být mapován na řadu protokolů MMS (Manufacturing
Message Specification), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), SMV (Sampled
Measured Values) a brzy také Web Services.

Aplikace

IEC 61850 je standardem pro dodavatelsko- diagnostické inženýrství konfigurace inteligentních
elektronických zařízení pro automatizační systémy rozvodných stanic, které umožňují vzájemnou
komunikaci.

Hlavní vlastnosti
>>

>>

>>
>>

Tato norma poskytuje uživatelům možnost předpovídat, jak budou údaje přesunuty
a identifikovány mezi klienty a službami od jakéhokoli výrobce. Díky této předvídatelnosti je
integrace zjednodušena.
Díky architektuře klient / server IEC 61850 se inteligence přibližuje k procesu a eliminuje úzká
místa a klasickou architekturu master / slave. Klient řídí výměnu dat, čímž je komunikace klient /
server velmi flexibilní z hlediska dat, která mají být přenášena.
Protokol urychluje časově kritickou výměnu informací tak, aby splňovala bezpečnostní
požadavky několika automatických funkcí v automatizačním systému rozvodny.
Časové značky

Sítě

Tyto protokoly lze provozovat přes sítě TCP / IP nebo rozvodny LAN pomocí vysokorychlostního
Ethernetu, aby se zajistily potřebné doby odezvy pod 4 milisekundy pro ochranný přenos.

Licence

Dle použitého HW/SW.

Protokol podporován
>>
>>
>>

PLC Modicon M580
EcoStruxure™ Power SCADA Operation
Vijeo Citect / Citect SCADA

Web

http://www.iec61850-europe.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61850

www.schneider-electric.cz
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Příklad systémové architektury
Systémová architektura EcoStruxure
EcoStruxure
Building Operation
WorkStation

SmartX panel
pro vizualizaci
a aplikace
Technicial Tool
EcoStruxure Apps
Studio

EcoStruxure
Building Operation
WebStation

AS-B

AS-P
Napájecí
zdroj

Enterprise Server
(software)

EcoStruxure
Building Operation
WebReports

Integrace regulátoru
MPM do AS-P
pomocí BACnet/IP

AS-B

Moduly I/O

Regulátor
Xenta

Regulátor b3
Frekvenční
měnič

Pokojový
senzor

Frekvenční
měnič

Regulátor b3

Bezdrátový
pohon

Multimetr
řady PM5000

BACnet
regulátor třetí
strany

Regulátor
MPM-VA
Regulátor
Xenta

Tlakově nezávislý Regulátor b3
regulační ventil
s pohonem

Elektroměr
řady iEM3000

ZigBee Pro

Kalorimetr
Snímač
do VZT
potrubí

Elektroměr
řady
iEM3000
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IP
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Smartlink
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Zigbee

FDM 128
displej

Spínač
osvětlení

Prostorový
regulátor
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EnOcean
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ventilu
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pro jističe
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touchpanel
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Žaluziový akční člen
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DALI brána

KNX TP1

RS232/RS485

Stmívací
akční člen

Spínací
akční člen

Multimetr řady
PM3000

Multimetr řady
PM5000

Jističe
Compact NSX

Akční člen
pro topení

Svítidlo s DALI
předřadníkem

Jistič
Masterpact

Elektroměr řady
iEM3000

Multi-obdovové
měření BCPM
Modbus RTU

Dveřní/okenní
kontakt

Audio/Video

Acti 9
SmartLink

Modbus RTU

Tlakově
nezávislý
regulační ventil
s pohonem

Modbus RTU

ostorový
egulátor
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entil
m

Entreprise a Automation Server podporují:
BACnet®/IP
Modbus® TCP
EcoStruxure™ Web Services
Web Services (Generic Consume)
LonWorks®/IP (pouze Enterprise Server)
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Příklad systémové architektury
Systémová architektura EcoStruxure

Regulátor
Xenta

Regulátor b3
Frekvenční
měnič

Regulátor
Xenta

Elektroměr
řady iEM3000

Snímač
do VZT
potrubí

Elektroměr
řady
iEM3000

LON FTT-10

Acti 9
SmartLink
Modbus RTU

BACnet MS/TP

LON regulátor
třetí strany

Prostorový
regulátor
SE7000

Pohon
MG350C

Proudový
spínač

Zigbee

FDM 128
displej

Komunikační
rozhraní
pro jističe

Dotykový
termostat
Elektroměr
řady
iEM3000

EZS

Tlakově
nezávislý
regulační ventil
s pohonem
Prostorový
regulátor
SE8000

Dveřní/okenní
kontakt

Audio/Video

Acti 9
SmartLink

Magelis
touchpanel

Žaluziový
akční člen

Detektor
přítomnosti

Multimetr řady
PM5000

Regulační ventil
s pohonem

DALI

Spínací
akční člen

Multimetr řady
PM3000

Multimetr řady
PM5000

Jističe
Compact NSX

Žaluziový akční člen
pro zapuštěnou montáž

Stmívací
akční člen

Acti 9
SmartLink

Video vrátný

PowerTag

Bezdátový
I/O modul

Elektroměr
řady iEM3000
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regulátor
SE8000

Modbus RTU

Prostorový
regulátor
SE8000

Modbus RTU

Pohon
MG350C

webový
server
Com‘X 510

Tlačítkový panel

ZigBee Pro

Kalorimetr

Displej

Spínač
osvětlení

Prostorový
regulátor
SE7000

Regulátor
MPM-VA
Tlakově nezávislý Regulátor b3
regulační ventil
s pohonem

Kamerový
systém

Bezdrátový
pohon

Multimetr
řady PM5000

BACnet
regulátor třetí
strany

Prostorový
regulátor
SE7000

Multimetr řady
PM5000

BACnet MS/TP

Proudový
spínač

Regulátor
MPM-UN

Smartlink

spaceLYnk

EnOcean

Ponorný
senzor

Regulátor
Xenta

Předešlá
gen. BACnet
regulátoru

Napájecí
zdroj

ZigBee Pro

Regulační ventil
s pohonem
Tlakově nezávislý
regulační ventil
s pohonem

EnOcean

EcoStruxure
Power
Monitoring
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IP

Regulátor
MPM-GW

Pohon
kulového
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Pokojový
senzor

Frekvenční
měnič

Regulátor b3

Entreprise a Automation Server podporují:
BACnet®/IP
Modbus® TCP
EcoStruxure™ Web Services
Web Services (Generic Consume)
LonWorks®/IP (pouze Enterprise Server)
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Snímač
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osob

Ponorný
senzor

EcoStruxure
Building Expert
webové rozhraní

DALI brána

Akční člen
pro topení

Svítidlo s DALI
předřadníkem

Jistič
Masterpact

Elektroměr řady
iEM3000

Multi-obdovové
měření BCPM
Modbus RTU

Integrace regulátoru
MPM do AS-P
pomocí BACnet/IP

AS-B

Moduly I/O

Ponorný
senzor
Regulační
ventil
s pohonem

EcoStruxure
Building Operation
WebReports

Modbus RTU
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zdroj

Reports Server
(software)

KNX TP1
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Enterprise Server
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RS232/RS485

SmartX panel
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EcoStruxure Apps
Studio

EcoStruxure
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WebStation

Modbus RTU

EcoStruxure
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WorkStation
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