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Bezdrôtová diaľková správa a zber dát 
so SIMATIC S7-1200
Nové technológie z oblasti riadiacich a vizualizačných systémov prinášajú so sebou neustále väčšie množstva dát, ktoré musia byť 
zozbierané a inteligentne vyhodnotené, aby sa ich výhody užívateľovi vrátili vo forme jednoduchšej údržby a disponibility prípadne 
nižších nákladov na prevádzku a čas.

S7-1200 je riadiaci systém najnovšej generácie SIMATIC, ktorý 
so sebou prináša softvérové a hardvérové produkty pre podporu 
Teleservice (diaľková správa a diagnostika) a Telecontrol (diaľkový 
zber dát).

Teleservice je sporadický prístup na stroj alebo prevádzku za účelom 
diaľkovej diagnostiky a údržby. Telecontrol na rozdiel od Teleservice 
je cyklický (pripadne spustený udalosťou) diaľkový prístup na stroj 
alebo prevádzku za účelom zberu dát. Telecontrol zvyčajne umož-
ňuje aj funkcionalitu Teleservice.

Diaľkový prístup SIMATIC S7-1200 v mobilnej sieti umožňujú tri 
nasledovné produkty:

Komunikačný procesor CP 1242-7 rozširuje riadiaci systém S7-
1200 o GSM/GPRS rozhranie. Umožňuje užívateľovi vďaka GPRS 
a internetu diagnostiku, správu, údržbu a riadenie staníc na celom 
svete. Pre prevádzku CP1242-7 je potrebná SIM-karta od lokálne-
ho poskytovateľa mobilného spojenia. V prípade zásahu upozorní 
systém personál SMS-správou. Následne vytvorí CP 1242-7 diaľ-
kový prístup cez internet. Na druhej strane je potrebný počítač s in-
ternetovým prístupom a softvérom SIMATIC Step 7 v11 v ktorom je 
integrovaná funkcionalita Teleservice. CP1242-7 taktiež umožňuje 
S7-1200 staniciam medzi sebou bezdrôtovo na diaľku výmenu dát 
a koordináciu procesov.

Softvér Telecontrol Server Basic slúži ako OPC-Server pre riadiaci 
systém S7-1200 v mobilnej sieti.

Na to aby sa S7-1200 stanica pripojila do GPRS mobilnej siete, 
musí byt nasadený spomínaný komunikačný procesor CP1242-7. 
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Takto sa dajú zbierať dáta až z 5000 pripojených staníc pomo-
cou OPC rozhrania pre HMI (Human Maschine Interface) systémy, 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), prípadne iné IT 
aplikácie. Systémový integrátor vie jeden takýto server prevádzkovať 
pre viacerých zákazníkov.

Tretím produktom z oblasti diaľkového prístupu je Teleservice 
Adapter IE Basic, ktorý je určený, ako z jeho názvu vyplýva, pre 
Teleservice. Vďaka jeho modulárnemu dizajnu si vie užívateľ zvoliť 
niektorý z Teleservice modemov podľa telekomunikačnej infraštruk-
túry - napríklad Teleservice Module GSM. Takto je umožnený bez-
drôtový prístup pre diagnostiku a správu cez GPRS a CSD (Circuit 
Switched Data) na SIMATIC S7 stanice pomocou ethernetového 
rozhrania.

Celosvetovo najrozšírenejšia GSM sieť je základom rozličných slu-
žieb dátového prenosu pre oblasť priemyselnej automatizácie. Pri 
CSD (Circuit Switched Data) sa dáta prenášajú pri vzniku telefonic-
kého spojenia (dial-up) v mobilnej sieti. Pri SMS sa prenášajú ozna-
my vo forme textových správ na personál. Vďaka GPRS sa realizuje 
dátový prenos pomocou internetového spojenia v mobilnej sieti.

Diaľkový prístup na stroje, prevádzky a mobilné aplikácie postup-
ne získava na význame v priemysle ako aj priemyselne blízkych 
aplikáciách, ako sú napríklad technológie riadenia budov, prípadne 
riadenie a obsluhu dopravných a energetických zariadení.

Nezávisle od toho ako vyzerajú jednotlivé Teleservice alebo 
Telecontrol aplikácie v detaile, Siemens riešenia diaľkového prístupu 
zabezpečujú bezpečný a hospodárny prístup na stroje a prevádzky.
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SIMATIC Field PG M3

SIMATIC TIA Portál v cene

Do výbavy profesionálneho vývojového a servisného note-
booku SIMATIC FieldPG pribudli programové nástroje z rodiny 
TIA Portál. Súčasťou doteraz známej konfigurácie so STEP7 
Profesional 2010 je od marca 2012 bez vplyvu na cenu zároveň 
aj STEP7 Profesional v11. Obdobná situácia je aj u vizualizač-
ných nástrojov, k WinCC 
flexible 2008 pribudlo 
zároveň aj WinCC 
Advanced v11.

Medzi voliteľné prvky pri-
budla aj možnosť výberu 
pevného disku bez po-
hyblivých časti, v tomto 
prípade je možné zvoliť 
si disk z  kategórie SSD 
s kapacitou 300GB.

Nakoľko všetky programové nástoje je možné prevádzkovať 
aj s operačnýmí systémami Microsoft Windows 7 Profesional 
64bit bola od marca pridaná aj táto voľba do výberu ponúka-
ných operačných systémov.

Zoznam dodávaných programových nástrojov:
• Step 7 Professional V11 SP2
• WinCC Advanced V11 SP2
• Step 7 Professional 2010 SR1
• WinCC fllexible Advanced 2008 SP3
• Step 7-Micro/Win V4.0 SP9
• Step 5 V7.23 HF2
• LOGO! Soft comfort v7.0

Samozrejmou súčasťou SIMATIC FieldPG sú všetky potrebné 
rozhrania na programovanie príslušných Simatic produktov.

www.siemens.com/simatic-pg


