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jednoducho, pokrokovo
a ekonomicky so systémom
Rittal CMC-TC

INFORMATIKA

62

Bez poèítaèovej komunikácie a bez dát
dnes u nemôe fungova iadna firma, èi
u výrobná, obchodná alebo iná. Keï vypadne poèítaèová sie, kadá moderná firma akoby znehybnie. Vo ve¾kých podnikoch sa takýto výpadok vdy spája
s obrovskými stratami. Preto je nevyhnutné podobným výpadkom úèinne predchádza, spolu so zaistením bezpeènosti informaèných systémov, ktorá získava stále
väèí význam. Samozrejme, ak má poèítaèová sie tvori naozaj chrbticu, teda centrum toku vetkých informácií v podniku,
musí by aj bezpeèná. Ide pritom jednak
o softvérovú, ale aj o hardvérovú bezpeènos. Práve hardvérová bezpeènos býva
èasto nedocenená, resp. nie sú k dispozícii
prostriedky, ktorými by sa zabezpeèila.
V prípade nevhodného zásahu do skrine
s hlavným serverom alebo hlavným rozvodom podnik po páde systému prakticky
prestane fungova. Prístup do ústredných
hardvérových èastí informaènej siete preto
musí by sledovaný. Oprávnený pracovník,
ktorý má oprávnenie na prístup sa pri vstupe do skrine identifikuje magnetickou alebo èipovou kartou. Jeho vstup  presný èas
a dåka trvania otvorenia dverí  bude súèasne zaznamenaná do súboru. V peciálnych prípadoch môe administrátor siete
povoli prístup dia¾kovo. Takéto systémy
u na niektorých miestach fungujú. Bývajú
vybudované rôznymi spôsobmi, ale vdy
ide o pomerne nároènú záleitos, predovetkým vzh¾adom na ve¾ké potrebné dåky káblov, ktoré vedú ku kadému rozvádzaèu. Okrem toho sa pouívajú aj iné
systémy, napríklad na kontrolu teploty
v rozvádzaèoch. Prípadné prekroèenie povolenej teploty sa prenáa signálnym káblom do riadiaceho centra. Niekedy treba
kontrolova ete aj ve¾kos napájacieho napätia, prípadne funkciu zdrojov. Kadý
existujúci systém je vak iný, pretoe vznikol inde.
Existuje vak u systém, ktorý tieto problémy riei naozaj komplexne, a to vetky
v jednom. Týmto je moné doposia¾ rôznorodé rieenia unifikova a zabezpeèi tak
väèiu efektívnos pri rieení tohto problému. tandardný systém sa jednoducho nasadzuje, lebo je priamo uspôsobený na sledovanie rozvádzaèov. Podporuje okrem

riadenia prístupu a kontroly teploty mnostvo ïalích funkcií, ktoré ïalej prispievajú
ku zvýeniu bezpeènosti systémov.
Systém CMC  Computer Multi Control je
dávno známy a nasadzovaný, ale nedávno
vznikol nový, podstatne vylepený systém:
CMC  TC, teda Computer Multi Control
Top Concept.
Rittal CMC-TC: Computer Multi
Control Top Concept
Je to úplne nová verzia systému CMC, ktorá sa vyznaèuje predovetkým variabilitou.
Práve táto variabilita pri jednoduchích
systémoch zniuje náklady na zavedenie
ve¾mi markantne, ale na druhej strane pouívate¾a neoberá o monos rozíri systém,
a to dokonca plynulo a takmer neobmedzene! Odteraz netreba v kadej skrini umiestni hlavnú jednotku, staèí len procesorová
jednotka ove¾a meních rozmerov a túto
doplníme viacerými jednotkami rozhrania
(a tyrmi), na výber máme 3 druhy týchto
jednotiek rozhrania. Ete nikdy nebola
bezpeènos v racku taká nákladovo výhodná, jednoduchá a individuálna. Na práci
uetríme ve¾mi významne napríklad tým,
e prepojenia sa môu robi doslova v bielej koeli  takmer výluène pripojením hotových tandardných konektorov. Tým odpadá vysoká elektrikárska prácnos a my
sme opä bliie k ideálnemu systému.
Z h¾adiska moností konfigurácie platí:
vdy potrebujeme aspoò jednu procesoro-
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vú jednotku, ostatné je vecou potreby a vo¾by. Systém je vdy takmer neobmedzene
rozírite¾ný. Zariadenie sa oplatí nasadi u
pri najjednoduchej aplikácii  napríklad
na sledovanie teploty alebo ako monos
dia¾kového otvárania dverí. Investor tak nemá pocit rizika a môe zaèa s nasadením
len malého, jednoduchého a lacného systému. Výhodou je, e neskôr pri rozirovaní
u má sluný základ spo¾ahlivej funkcie
a u nemusí nárazovo a výrazne investova.
Zaèa môeme napríklad len s jedným senzorom teploty a samozrejme, skonèi môeme postupne s fungujúcim systémom
od zaèiatku a bez toho, aby sme nasadili
niektorý komponent zbytoène a pri maximálnej konfigurácii s reguláciou teploty,
vlhkosti, napájania, signalizáciou vandalizmu, kontrolou prístupu povedzme celkom
v stovkách skríò!!!
Systém CMC TC priamo poèíta a je prednastavený na rieenie týchto úloh:
 sledovanie teploty,
 regulácia teploty, spínanie ventilátorov,
vyhrievacích jednotiek, klimatizaèných
jednotiek,
 sledovanie vlhkosti,
 sledovanie prúdenia vzduchu,
 sledovanie napájania,












sledovanie otrasov,
infrapasívny senzor,
sledovanie zadymenia,
sledovanie prístupu/otvorenia dverí/odmontovania èasti skrine,
blokovanie prístupu do skrine,
blokovanie prístupu do miestnosti  kódový zámok,
otváranie magnetickou kartou,
otváranie èipovou kartou,
pripojenie ïalích digitálnych a analógových vstupov,
hlásenie poplachu opticky, akusticky,
kontaktom, trapovým hlásením atï.

Priblíme si hlavné komponenty systému
CMC TC.
Základom systému je procesorová jednotka. Disponuje základným rozhraním
10 BaseT s protokolmi TCP/IP, SNMP.
Konfiguráciu umoòuje vstavaný webový
server. Na jednu procesorovú jednotku
mono pripoji a tyri senzorové, teda
vstupno-výstupné jednotky. V prípade potreby môe by a desa procesorových jednotiek pripojených na jednu jednotku mastera, prièom celý systém zaberie iba jednu
IP adresu. Master vak poui netreba pri
systémoch s viacerými procesorovými jednotkami. Master jednotka poskytuje prakticky vetky hlavné monosti pripojenia
prídavných modulov: sériový port, porty
USB, konektor SCART, IrDA infraèervené






infrapasívny senzor pohybu,
univerzálny digitálny vstup,
digitálny reléový výstup,
sledovaè napájania.

Druhy senzorových jednotiek

2. Prístupová jednotka. Táto slúi na riadenie dverových systémov, t. j. na riadenie
prístupu a umoòuje ovládanie dvoch dverí
skrine alebo miestnosti. Podporuje odomykanie aj prostredníctvom kódového zámku
a snímaèa magnetickej alebo èipovej karty.

1. Univerzálna vstupno-výstupná jednotka. Môeme na òu pripoji maximálne
tyri senzory alebo výstupy, ako napr.:
 teplotný senzor,
 senzor vlhkosti,
 univerzálny analógový vstup 4...20 mA,
 prístupový senzor,
 otrasový senzor,
 sledovaè prúdenia vzduchu  pre ventilátory,
 senzor zadymenia,

3. Klimatizaèná jednotka. Stará sa
o správnu pohodu v rozvádzaèi a môeme
na òu pripoji napr.:
 teplotný senzor,
 prístupový senzor,
 sledovaè prúdenia vzduchu  pre ventilátory,
 senzor zadymenia,
 infrapasívny senzor pohybu,
 univerzálny digitálny vstup,
 sledovaè napájania.

rozhranie atï.
Napájanie procesorovej jednotky je 24 V=,
preto vo väèine prípadov treba nasadi
zdroj 230/24 V= alebo 48 V/24 V.
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