
Základná charakteristika
CitectSCADA Facilities je softvér pre automatizáciu budov.
Grafickou formou na obrazovke monitora zobrazuje schémy bu-
dovy s informáciami o teplotách v jednotlivých priestoroch budo-
vy, o prevádzke vykurovacej a klimatizaènej jednotky, vzducho-
techniky a pod. Umo�òuje nastavi� vykurovacie krivky, èasový
program vykurovania (denný, tý�denný) apod., ovláda� osvetlenie,
spolupracova� so zabezpeèovacím a prístupovým systémom.
Zabudovaný systém protokolov generuje podklady, ktoré mô�u
obsahova� dôle�ité informácie pre obchodné úèely (napr. podklady
pre rozúètovanie nákladov na vykurovanie).

Modulárny systém
Modulárna architektúra softvéru CitectSCADA Facilities ho
umo�òuje prispôsobi� ve¾kosti objektu, typu pou�itých zariadení
apod. Samozrejme, mo�no ho pou�i� aj na monitorovanie skupiny
budov èi technologických parkov.

Jednoduchá integrácia
Vytvorenie aplikácie na monitorovanie a riadenie inteligentnej bu-
dovy je v�dy �pecifickou zále�itos�ou. Závisí od úèelu a rozsahu bu-
dovy (obytné priestory, kancelárie, výrobná hala), typu pou�itého
zariadenia na vykurovanie, od klimatizácie, zabezpeèenia, prístu-
pového systému apod. Vïaka vopred pripraveným grafickým prv-
kom, ovládacím panelom, grafickým stránkam na zobrazenie alar-
mu a èasových priebehov je zaistená vysoká produktivita práce pri
tvorbe aplikácie. Samozrejmos�ou je mo�nos� tvorby vlastnej kni�-
nice grafických prvkov. Aplikaèné firmy sú schopné realizova� pro-
jekt s produktom CitectSCADA Facilities ihneï po 3 a� 4 dennom
za�kolení. Vývojová verzia produktu CitectSCADA Facilities
je úplne zadarmo.

Spo¾ahlivos�
CitectSCADA Facilities je postavený na základe softvéru Citect-
SCADA, ktorý sa vyu�íva na celom svete. U� takmer desa� rokov
sa nasadzuje aj v ÈR a SR na monitorovanie a ovládanie technolo-

gických procesov s vysokými po�iadavkami na spo¾ahlivos� (napr.
v energetike, doprave, plynárenstve, chemickom priemysle a pod.).

Intuitívne ovládanie
Prepracované grafické pou�ívate¾ské rozhranie zais�uje ¾ahké ovlá-
danie aplikácie. Obsluha je schopná bez predchádzajúcich znalos-
tí okam�ite zaèa� pracova� s aplikáciou. Inteligentný systém po-
mocníka (help) poskytne pou�ívate¾ovi u�itoèné rady pri ovládaní
systému.

Nezávislá a otvorená platforma
Citect SCADA Facilities umo�òuje pripojenie k väè�ine systémov
a sietí, ktoré sa pou�ívajú v oblasti automatizácie budov (BACnet,
LONWorks, Modbus, Danfoss, Johnson Control, Landis & Staefa,
Honeywell a ïal�ie). Okrem toho sa dajú k systému pripoji� aj ïal-
�ie prostriedky, ako napr. snímaèe èiarových kódov, kamery, ako
aj riadiace systémy pou�ívané v oblasti automatizaènej techniky.

Citect SCADA Facilities je ve¾mi dobre integrovaný s operaèným
systémom MS Windows. Podporuje teda prakticky v�etky �tan-
dardy pre sie�ovú komunikáciu na úrovni PC (TCP/IP, IPX/SPX,
NetBEUI, RAS). Ve¾mi jednoducho sa dá teda vytvori� systém s via-
cerými operátorskými stanicami a umo�ni� nieko¾kým pou�ívate-
¾om paralelne pristupova� k informáciám z jednotlivých zariadení
inteligentnej budovy, prípadne tieto prvky ovláda� (napr. zmeni�
tý�denný program pre vykurovanie, zapnú� osvetlenie v urèitej
èasti budovy atï.). Tieto operácie je mo�né vykonáva� z PC s apli-
káciou CitectSCADA Facilities, ktorá je nain�talovaná priamo v bu-
dove, alebo aj zo vzdialeného PC, ktorý je k riadiacemu PC pripo-
jený cez modem (telefónny, rádio, GSM) alebo cez internet.
Alarmové hlásenia (o neoprávnenom prístupe do budovy, o po-
ruche kotla a iné) je mo�né automaticky zasiela� správcovi budovy
na jeho mobilný telefón alebo do zariadení PDA. Prostredníctvom
mobilného telefónu mô�e správca budovy kedyko¾vek a odkia¾ko¾-
vek zisti� aktuálne informácie o monitorovanej budove, prípadne
zmeni� nastavenie �iadanej teploty, zapnú� svetlá apod.
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CitectSCADA Facilities
� softvér pre inteligentné budovy
Tomá� Lín, Juraj Basár

CitectSCADA Facilities je nový produkt spoloènosti Citect, popredného výrobcu softvérových systémov
pre automatizáciu a informaèný mana�ment. Ide o integrovaný systém riadenia budov na báze softvéru
pre PC s operaèným systémom MS Windows. Hlavným prínosom tohto produktu je jednotná platforma pre
monitorovanie a ovládanie systému vykurovania, klimatizácie, osvetlenia, zabezpeèovacieho a prístupového
systému a pod., s cie¾om zabezpeèi� optimálne podmienky v budove pri minimálnej spotrebe energií.

Zobrazenie podla�ia budovy v prostredí Citect SCADA Facilities

Vizualizácia klimatizaènej jednotky
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Dlhodobá ochrana investícií
Citect SCADA Facilities zais�uje investorom dlhodobú ochranu ich
investícií. Vïaka svojej modulárnej architektúre je mo�né systém
v budúcnosti roz�irova� v súlade s tým, ako porastú po�iadavky
na integráciu inteligentných zariadení do tohto produktu. Navy�e
vïaka svojej nezávislosti od dodávate¾a zariadení pre automatizá-
ciu budov je mo�né do jedného systému jednoducho pripoji� zaria-
denia rôznych výrobcov. Èastou po�iadavkou je aj pripojenie
�peciálnych prvkov (napr. prístupového systému, schopného roz-
pozna� èloveka pod¾a tváre, kamerových systémov atï.), Citect
SCADA Facilities je výborne pripravený na integrovanie nástrojov
od iných dodávate¾ov. V neposlednom rade zásluhou otvorenej ar-
chitektúry je zaistená ¾ahká integrácia so stále viac sa rozvíjajúci-
mi komunikaènými nástrojmi pre vzdialený prístup (web, mobilné
telefóny, PDA a iné).

Záver
Citect SCADA Facilities je nový produkt na na�om trhu, ktorý bol
vyvinutý na základe osvedèeného a spo¾ahlivého produktu pre
priemyselnú automatizáciu CitectSCADA. Umo�òuje vytvori� jed-
notnú platformu pre ovládanie v�etkých zariadení, ktoré sa pou�í-
vajú v súèasných inteligentných budovách.

AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

Ing. Tomá� Lín
Ing. Juraj Basár
http://www.citect.cz

Driver SNMP pre vizualizaèný
softvér CitectSCADA
Vïaka ovládaèu SNMP (Simple Network Management Protocol)
sa CitectSCADA pou�íva na monitorovanie sie�ovej infra�truktú-
ry mobilných operátorov a prevádzkovate¾ov internetu.
Otvorená platforma softvéru CitectSCADA dovo¾uje pristupova�
k informáciám z monitorovanej siete kedyko¾vek a odkia¾ko¾vek
(z PC, mobilného telefónu, PDA). Ïal�ie informácie nájdete
na www.citect.cz.

CitectSCADA Facilities 
� úvodné �kolenie
Úvodné jednodòové �kolenie pre projektantov a aplikaèné firmy
sa uskutoèní v Trenèíne, v útorok 29. 4. 2003. Záujemcovia o �ko-
lenie, kontaktujte nás na adrese AutoCont Control, spol. s r. o.,
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, tel./fax: 043-586 82 10,
mail: info@autocontcontrol.sk

CitectSCADA Facilities 
� vývojová verzia 
na CD-ROMe zadarmo
Plne funkèné vývojové prostredie systému CitectSCADA Faci-
lities na CD-ROMe je k dispozícii zadarmo. Záujemcovia o vývo-
jovú verziu produktu Citect SCADA Facilities nás mô�u kontak-
tova� na adrese AutoCont Control spol. s r. o., Radlinského 47,
026 01 Dolný Kubín, tel./fax: 043-586 82 10, mail: info@autocont-
control.sk, alebo AutoCont Control Systems, spol. s r.o., Nemoc-
nièní 12, 702 00 Ostrava, tel..: 00420/59/6152 413, � 414, fax:
00420/59/6152 562, e-mail: citect@autocont.cz, www.citect.cz.
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