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Wireless Plant applications zahŕňajú:
•	WirelessHART	–	kombinovaný	prenos	prevádzkových	údajov,
•	Control	system	bridging	–	prepojenie	riadiacich	systémov	medzi	

oddelenými	technológiami/prevádzkami,
•	Location	tracking	–	sledovanie	polohy	a	bezpečnosť	operátorov	

v	prevádzke	„Dead	Man	–	Mŕtvy	muž“,
•	Safety	mustering	–	zber	a	záloha	údajov	o	bezpečnosti	prevádzky	

a	pracovníkov	v	prevádzke,
•	Mobil	Worker	–	prenosné	terminály	na	vzdialené	ovládanie	ria-

diaceho	systému,
•	Video	–	pre	bezpečnosť	a	na	sledovanie	procesu	(možnosť	infra	

kamery).

Wireless Field applications zahŕňajú:
•	riadenie	a	monitorovanie	zložitých	a	neprístupných	procesov,
•	bezpečnosť	operátora,
•	 riešenia	pre	zariadenia	s	rotujúcimi	alebo	pohyblivými	časťami,
•	 riešenia	na	ochranu	životného	prostredia,
•	sledovanie	 stavu	 zariadení	 v	 bezpečnostných	 obvodoch	 a	 tým	

zvýšenie	bezpečnosti	obvodu,
•	možnosť	spustenia	procesu	na	diaľku,
•	dočasnú	inštaláciu,
•	alternatívu	káblového	prepojenia,
•	možnosť	rýchlejšej	obnovy	technológie	po	havárii,
•	monitoring	stavu	uzatváracích	a	poistných	ventilov,
•	diagnostiku	technologických	zariadení.

V	každej	prevádzke	je	niekoľko	možností,	ako	možno	pomocou	bez-
drôtovej	technológie	SMART	Wireless	nahradiť	existujúce	zariadenie	
alebo	 jednoducho	 doplniť	 nové	 zariadenie	 a	 tým	 dosiahnuť	 vyšší	
komfort	 prevádzky.	 Komfort	 je	 najlepšia	 motivácia,	 ale	 u	 nás	 sa	
často	zamieňa	s	luxusom.	Je	komfort	prepnúť	si	televízor	diaľkovým	
ovládaním?	Je	komfort	ovládať	jedným	diaľkovým	ovládačom	viac	
zariadení,	 získavať	 rýchle	 informácie	 z	 teletextu,	 naprogramovať	
automatické	nahrávanie	zaujímavých	programov,	surfovať	po	inter-
nete	cez	televízor	atď.?	Pred	rokmi	sci-fi	a	dnes	realita.	Načo	ča-
kať,	keď	dnes	je	tu	funkčné	bezdrôtové	riešenie	do	vašej	prevádzky,	
ktoré	umožní	s	minimálnymi	obstarávacími	nákladmi	a	pri	vysokej	

bezpečnosti	a	spoľahlivosti	urobiť	z	prevádzky	moderné	a	komfortné	
pracovisko?

Majte	prehľad	o	stave	prevádzky,	prístrojov,	zariadení,	požiarnych,	
uzatváracích	 a	 poistných	 ventilov,	 o	 bezpečnosti	 obsluhy	 v	 pre-
vádzke,	prepojte	vzdialene	časti	prevádzky	do	jedného	centrálneho	
riadiaceho	systému,	doplňte	prístroje	na	miesta,	kde	je	doteraz	len	
miestne	meranie	alebo	kde	je	zlý	prístup,	začnite	používať	bezdrô-
tové	 testovacie	prístroje	na	kontrolné	odbery,	 jednoducho	doplňte	
čerpadlá,	kompresory	a	motory	o	diagnostiku	ložísk	atď.	V	každej	
prevádzke	 je	 veľa	aplikácií,	 ktoré	možno	 jednoduchým	spôsobom	
vylepšiť	 a	 tým	 dosiahnuť	 lepšiu	 kondíciu	 prevádzky,	 lepšiu	 infor-
movanosť	 o	 prevádzke	 a	 tým,	 samozrejme,	 zníženie	 nákladov	
na	 	výrobu,	 údržbu,	 bezpečnosť	 a	 hlavne	 vyšší	 komfort.	 Začnite	
už	dnes.	Kdekoľvek	a	pokračujte	bez	obmedzenia.

SPRECON-E Webserver
V minulých vydaniach sme predstavili spoločnosť Sprecher Automation a jej ponuku produktov a riešení. Podrobnejšie sme priblížili 
aj riešenia IEC61850 v SCADA systémoch, telemetrické zariadenia SPRECON-E-T3 a multifunkčný terminál SPRECON-E-P. Nový 
produkt rodiny SPRECON-E, ktorým Sprecher prináša na slovenský trh inovatívne riešenia, je SPRECON-E Webserver.

Produkt SPRECON-E Webserver predstavuje integráciu webo-
vých technológií do platformy 
SPRECON-E. Takéto riešenie 
prináša používateľovi mož-
nosť využiť funkcie diaľkovej 
diagnostiky, správy systémov 
aj signalizácie a ovládania 
technologických zariadení z 
ktoréhokoľvek miesta na svete. 
Jediným predpokladom je prí-
stup na internet a bežný webo-
vý prehliadač.

V súčasnosti implementovaný rozsah funkcií umožňuje predovšetkým:
- diagnózu siete,
- získanie informácií o stave ostatných komunikačných rozhraní,
- prehľad o stave HW, resp. vstupno-výstupných jednotkách,
- diagnózu NTP,
- získanie informácií o aktuálnych parametroch systému (verzia 

FW, vyťaženie CPU, stav pamäte a pod.),
- prepínanie jazykových verzií,
- grafickú vizualizáciu technologických zariadení a ďalšie užitočné 

funkcie.

Ústrednou témou všetkých webových aplikácií je bezpečnosť. 
SPRECON-E Webserver spĺňa požiadavky bezpečnosti podľa 
BDEW-Whitepaper, ako napr.:
- kódovaný dátový prenos (HTTPS),
- autentifikácia používateľa,
- odolnosť proti narušeniam DDoS a DoS,
- používateľsky definovateľné právomoci prístupu a iné.

Podrobnejšie informácie vám radi poskytneme na adrese:

Sprecher Automation, spol. s r.o.

Ing. Juraj Koreň
Kopčianska 14, 85101 Bratislava
Tel.: +421 2 6820 5500
Fax: +421 2 6820 5510
info-sk@sprecher-automation.com
www.sprecher-automation.sk
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