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ABSTRAKT: 

Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na 

recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby 

automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace řídicího systému, 

algoritmus řízení, komunikační rozhraní a senzory signalizace, měření a regulace. 

Druhá část se zabývá problematikou vizualizace a vzdálené správy řídicího 

systému. Na základě výběru softwaru pro vizualizaci je navržen a realizován systém, 

který zajišťuje vizualizaci technologie, archivaci měřených provozních hodnot, 

událostí a poruch. 

ABSTRACT: 

The work deals with controlling and visualizing technology of dust exhaust of 

smeltery for recyclation of aluminum waste. In the first part of the work are analyzed 

the different ways of automatic control. Based on the analysis is proposed control 

system configuration, algorithm of control, communication interfaces and sensors of 

alarm, measurement and regulation. 

The second part deals with visualization and remote administration of control 

system. On the basis of selection for the visualization software is designed and 

implemented a system that provides visualization of technology, the archiving of 

measured operating values, events and errors. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Řídicí systém, programovatelný logický automat, vizualizace, vzdálená 

správa, odprášení, archivace 

KEYWORDS: 

Control system, programmable logic controller, visualization, remote 

administration, dust exhaust, data archiving 
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1. ÚVOD 

Kovový hliník nalézá uplatnění především díky své poměrně značné 

chemické odolnosti a nízké hmotnosti ve všech lidských odvětvích. Přestože patří 

mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře (8%), patří jeho průmyslová výroba 

k obtížným a energeticky náročným procesům. Získává se elektrolýzou taveniny 

směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950°C.  

Recyklace hliníku ušetří 90 až 95 % energie a způsobí o 95 % menší 

znečištění než při jeho výrobě z bauxitu. Pro recyklaci hliníku je potřeba roztříděný 

hliníkový šrot. Al šrot se taví v elektrických nebo plynových tavicích pecích při 

teplotě okolo 750°C. Přetavený čistý hliník se vylije do forem ve tvaru „housek“.  

Hliníkový odpad obsahuje kromě hliníku i oleje, plasty a jiné nečistoty. Při procesu 

tavení vzniká velké množství spalin, které obsahují tuhé částice, vzniklé hořením 

nečistot a části hliníku. Množství emisí, které je možné vypustit do ovzduší je 

definováno zákonem. 

 

    
Obr. 1: Hliníkový šrot, hliníková „houska“ 

 

Pro dosažení stanoveného emisního limitu se musejí spaliny před vypuštěním 

do komína filtrovat. Nejčastěji se k filtraci používají průmyslové hadicové filtry, 

kterými prochází znečištěný vzduch a nečistoty se usazují ve filtračních textiliích. 

Pro odstranění hrubších částí lze před hadicový filtr předřadit cyklon, ve kterém se 

těžší částice odloučí odstředivou silou. 
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Obr. 2: Hadicový filtr, cyklon 

 

Zplodiny se do filtračního zařízení přivádí vzduchotechnickým potrubím, 

v kterém se musejí zchladit na teplotu nižší než 150°C, aby nedošlo k poškození 

textilií, nebo dokonce k požáru. Zchlazení se provádí přisáváním co nejmenšího 

množství vzduchu o teplotě okolí. 
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2. TECHNOLOGIE 

2.1 TECHNOLOGIE TAVENÍ A ODSÁVÁNÍ 

Recyklace hliníku se provádí pomocí plynových tavicích pecí. Provoz tvoří 

dvě komorové (č.1,2), tři rotační kelímkové (č.3,5,6), jedna ustalovací (č.4) a jedna 

vypalovací pec. Odvod zplodin z pecí zajišťují nerezové kryty, které jsou nad každou 

pecí v místech, kde kouř uniká. Kouř je odveden vzduchotechnickým potrubím 

a pomocí přisávacích klapek smíchám s okolním vzduchem z důvodu chlazení. 

Všechna potrubí jsou svedena do jednoho a napojena na filtrační technologii. 

 

 
Obr. 3: Schéma technologie tavení a odsávání 

 

2.1.1 Konstrukce pece 

Kostra pece, ze silných ocelových plechů skružených do válce, je vložena do 

konstrukčního rámu opatřeného čepy pro vyklápění pecního tělesa. V pracovním 
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prostoru je umístěn tavný kelímek, jenž je fixován proti posunutí. Vyzdívka pece je 

složena z vysokoteplotních izolačních materiálů, lehčených šamotových cihel 

a vláknitých izolačních rohoží a desek. V horní části pece je instalováno vyústění 

odvodu spalin. Pecní těleso se sklápí pomocí dvojice hydraulických válců.  

2.2 FILTRAČNÍ TECHNOLOGIE 

Jako filtrační technologie jsou použity dva paralelně zapojené hadicové filtry 

off-line HFHk s regenerací. Před filtry jsou předřazeny dva cyklony pro odloučení 

hrubých částic, které by mohly poškodit filtrační textilie. Odloučený prach z filtru je 

dopraven systémem šnekových dopravníků a rotačních podavačů do speciálních 

pytlů („BigBag“). Potřebný tah pro odsávání zplodin a přisávání vzduchu zajišťují 

dva paralelně zapojené ventilátory. Čistý vzduch je vyveden do komína.  

 

 
Obr. 4: Schéma filtrační technologie 
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2.2.1 Princip filtru off-line 

Zaprášená vzdušina je přiváděna vstupem v boční části filtru do filtrační 

komory. Těžší částice prachu se vlivem ztráty rychlosti odloučí a spadnou do 

výsypky. Lehčí částice se odlučují na vnějším povrchu filtračních hadic. Čistý 

vzduch prochází přes filtrační textilii do vnitřního prostoru hadic odkud je odváděn 

do výstupní (čisté) komory a odtud vychází přes výstupní hrdlo ven z filtru. Prach, 

který po odloučení ulpívá na vnějším povrchu filtračních hadic se uvolňuje zpětným 

proplachem okolního vzduchu do vnitřního prostoru filtračních hadic. Vpouštění 

proplachovacího vzduchu se provádí prostřednictvím talířových ventilů. Přivedený 

proplachovací vzduch způsobí proudění filtračním materiálem v opačném směru než 

při normálním provozu a současně způsobí mechanický pohyb povrchu hadice. Póry 

ve filtračním materiálu se uvolní a vrstva prachu na vnější straně odpadne z povrchu 

filtrační textilie. Odloučený prach padá do výsypky. 

 

 

 

                  
Obr. 5: Princip filtru off-line, princip zpětného proplachu (regenerace) 
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3. ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ODPRÁŠENÍ 

3.1 MOŽNOSTI ŘÍZENÍ 

Automatické řízení filtrační technologie vyžaduje inteligentní řídicí systém, 

který umožňuje regulovat teplotu spalin a tah odpadních plynů od jednotlivých pecí 

dle probíhajícího provozního režimu. Dále zajišťuje spouštění a vypínání zařízení 

a provádí regeneraci filtračních textilií. Musí měřit a zobrazovat hlavní provozní 

veličiny, vyhodnocovat poruchy, varovat před nimi a je-li to možné tak je eliminovat. 

3.1.1 Řídicí jednotka 

Řídicí systém lze realizovat pomocí průmyslových logických 

programovatelných automatů PLC. Řídicí jádro PLC tvoří bitově orientovaný 

mikroprocesor a paměť dat. PLC mají velmi propracovaný systém vstupů a výstupů, 

který je součástí automatu, což umožňuje přímý přístup k periferiím. Analogové 

a digitální vstupy umožňují přímé měření některých provozních veličin jako je např. 

teplota, poloha, atd. Dále obsahují průmyslová komunikační rozhraní pro práci v síti 

a komunikaci s nadřazeným počítačem, čehož lze využít například pro vizualizaci 

provozu. 

3.1.2 Měření vstupních veličin 

Pro vyhodnocení akčních zásahů potřebuje řídicí program znát hodnoty 

provozních veličin a stavy akčních prvků. Hlavní provozní veličiny systému jsou 

teplota před a za filtrem, teploty za pecemi, tlaková ztráta filtru (dP), tlak před filtrem 

a v potrubích a úlet emisí za filtrem. Měření pomocných veličin, pro rozpoznání 

stavů akčních prvků, je realizováno snímači otáčení, hladiny, polohy nebo pomocí 

kontaktů na stykačích napájení. 

3.1.3 Akční prvky 

Nejdůležitějším prvkem odsávání vzduchu od pecí je ventilátor, který vytváří 

v celém systému podtlak. Výkon ventilátoru musí být dostatečně velký, aby byl 

schopen kompenzovat tlakové ztráty filtru, cyklonů, potrubí a zajistit požadovaný 

podtlak u pecí i při největším znečištění filtračních textilií. Odstranění prachu 
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z textilií zajišťuje nezávislá regenerační jednotka, která pomocí tlakového vzduchu 

vytváří tlakové pulsy a tím oklepává prach. Dopravu prachu z filtru obstarává 

kaskáda šnekových dopravníků. Prach se sype do speciálních pytlů BigBag. 

Oddělení prostředí s různými tlaky je provedeno rotačními podavači. Regulace tahu 

a teploty vzduchu v potrubí je realizována regulačními a přisávacími klapkami. 

3.2 KONFIGURACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

3.2.1 Řídicí jednotka PLC 

Řídicí jednotka složena z čtyř PLC 

- Terminál Hypel T3L (displej, klávesnice) 

- Hypel Allex T2 + G + M + RN + 1x BIN16.1 + Allex DP 

- Hypel Allex T2 +G+M+RN + 3x BIN16.1 + Allex DP 

- Převodník Hypel RoutPro-FX 

 

Tab. 1: Přehled vstupů a výstupů jednotlivých bloků 

Bloky binární 
vstupy 

binární 
výstupy 

analogové 
vstupy 

analogové 
výstupy 

počet kusů 

Allex T2 40 40 8 0 2 
Allex DP 0 0 8 0 2 
BIN16.1 16 0 0 0 4 
Celkem 144 80 32 0  

 

Automaty se programují v textovém jazyce Simple3, který je kombinací 

jazyka C a Visual Basic. Všechna PLC spolu komunikují po průmyslovém 

komunikačním rozhraní RS485. 

Dva automaty řady Allex T2 zajišťují veškerá měření, vyhodnocení akčních 

zásahů, detekci poruch a výsledky odesílají do terminálového automatu Hypel T3L 

pro zobrazení. Oba mají rozšířenou paměť programu na 32 kB (označení M), 

rozšířenou paměť dat na 32 kB (N), doplnění o obvod reálného času (R) a galvanické 

oddělení komunikační linky RS485 (G).  Dále jsou rozšířeny o bloky digitálních  

vstupů BIN16.1 a o decentralizovaný samostatný modul Allex DP, který má přímo 

adresovatelné analogové vstupy. 
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Terminál komunikuje s obsluhou pomocí displeje (4x20 řádků) a klávesnice. 

Zobrazuje hlavní provozní veličiny, poruchové hlášení, stavy poruch, historii poruch 

a umožňuje ovládání technologie. 

Hypel RoutPro FX je programovatelný komunikační převodník 

RS485/RS232. Načítá data ze sítě automatů v okamžicích, kdy není komunikace 

mezi automaty, aby nezatěžoval síť. Odesílá a přijímá data z vizualizačního softwaru 

na PC.  

         
Obr. 6: Programovatelný terminál Hypel T3, rozšiřující modul AnEXT 

3.2.2 Teploměry 

V průmyslové praxi se setkáváme s rozsahem teplot zhruba od - 300 do 

+ 2500 °C. Pro toto značné rozpětí používáme jak různé druhy snímačů teploty, tak 

i metody měření. Metody měření teploty dělíme na: 

• dotykové 

• bezdotykové 

Snímače pak ve smyslu normy ČSN 25 8010 „Směrnice pro měření teplot 

v průmyslu“ na: 

• dilatační (skleněné, tyčové, dvojkovové, tlakové), 

• odporové (kovové a polovodičové), 

• termoelektrické a speciální (kapacitní, indukčnostní, magnetické, 

rezonanční, akustické příp. další). 

K nejrozšířenějším patří odporové snímače teploty a termoelektrické články. 

Odporové snímače teploty patří v současnosti mezi nejrozšířenější prostředky 

pro měření teploty. Hojně se používají ve všech odvětvích průmyslu, ve výrobních 

provozech i jako etalony pro kalibraci všech dalších druhů snímačů či teploměrů. 
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K jejich hlavním výhodám patří stabilita, přesnost a snadno zpracovatelný výstupní 

signál. Jsou relativně odolné elektrickému rušení, a proto se dobře hodí k měření 

teploty ve výrobních prostorách.  

Využívají závislost odporu materiálu na teplotě. Nejčastěji se používají čisté 

kovové materiály jako platina, nikl, měď a jejich slitiny, jejichž změna odporu 

s teplotou je přibližně kvadratická. 

 
Obr. 7: Závislosti odporu na teplotě u různých odporových snímačů 

Pro tuto aplikaci jsem zvolil platinový odporový teploměr Pt100: 

• PR-14-2-100-1/8-18-E 

Odpor článku při 100 °C je 100 Ω a teplotní rozsah -200 °C až 850 °C. 

Samotný měřicí odpor je umístěn v nerezovém pouzdru s hlavicí, které ho chrání 

před nepříznivými průmyslovými podmínkami. Výhodou teploměru Pt100 je, že 

PLC mají přímo zabudované měřicí obvody pro tyto články. 

3.2.3 Tlakoměry 

Tlak je odvozená veličina, při jejímž měření lze vyjít ze dvou základních 

definic: 

• tlak p definovaný jako síla F působící kolmo na plochu S 

S
Fp =          (1) 

• tlak p definovaný prostřednictvím hydrostatického sloupce kapaliny 

o hustotě ρ a výšce h 

ghp ⋅⋅= ρ         (2) 
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Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa). Je to tlak, který vyvolá 

síla jednoho newtonu na rovnoměrně rozložené ploše 1 m2 kolmé ke směru této síly. 

Vzhledem k tomu, že pascal je jednotka velmi malá, používají se v praxi násobky 

hPa, kPa a MPa. Vedle jednotky Pa je povoleno používat i jednotku bar. 

Hodnota tlaku se obvykle udává proti dvěma základním vztažným hodnotám, 

a to k absolutnímu nulovému tlaku nebo k barometrickému tlaku (tlak vzduchu 

v daném místě za podmínek měření), anebo se měří rozdíl (diference) tlaků, z nichž 

žádný se neshoduje s barometrickým tlakem. 

Snímače tlaku dělíme: 

• Hydrostatické tlakoměry - princip je založen na definici 

hydrostatického tlaku, měřítkem tlaku je výška sloupce kapaliny 

• Silové tlakoměry - využívají definice tlaku jako síly působící na 

plochu 

• Deformační tlakoměry - měřítkem tlaku je velikost deformace 

pružného prvku 

• Snímače tlaku s elektrickým výstupem - jako snímací prvek je použit 

vhodný deformační člen (nejčastěji membrána) a vyhodnocuje se 

změna polohy nebo změna mechanického napětí 

• Elektrické tlakoměry pro extrémní tlaky - měřítkem tlaku je změna 

elektrické veličiny 

Pro měření tlakové diference filtru dP a tlaku před filtrem jsem vybral snímač 

tlakové diference: 

• TMG 368 N4F (rozsah 0 – 6kPa) 

• TMG 338 N4F (rozsah 0 – 2,5kPa) 

Tlak se u tohoto typu snímače měří pomocí čidla s křemíkovou membránou, 

princip měření je piezoelektrický. Díky tomu dosahuje snímač vysoké přetížitelnosti, 

je odolný vůči vibracím a může pracovat v libovolné poloze. Výhodou je možnost 

měření jak podtlaku tak přetlaku jedním snímačem.  

Výstupním signálem, který nese informaci o tlaku na vstupu, je proudová 

smyčka 4 – 20 mA v dvouvodičovém provedení. Pro napájení snímačů lze použít 
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stejnosměrné napětí v rozsahu 12÷36V. Snímač je pevně nakalibrován na 

požadovaný rozsah. 

Tlak v potrubí je snímán diferenční tlakoměr: 

• PX274-05DI (rozsah 0 – 1,2 kPa) 

Výstupní signál je proudová smyčka 4 – 20 mA. 

3.2.4 Měření tuhých částic prachu 

Ze zákona o životním prostředí musí firmy splňovat emisní limity tuhých 

částic prachu. 

Úlet prachu na výstupu komínu se sleduje měřičem koncentrace prachu od 

firmy SICK 

• SICK MAIHAK RM-210 

Přesný přístroj pro měření koncentrace prachu a sazí. Vhodný zejména pro 

měření velmi malých koncentrací v různých výrobních procesech. 

3.2.5 Snímače otáčení 

Pro kontrolu správné funkce rotačních podavačů a šnekových dopravníků 

jsou použity induktivní snímače polohy. Snímače detekují přítomnost speciální fólie 

z magneticky vodivého materiálu, která je připevněna na části rotoru zařízení. Na 

výstupu čidla, který je zapojen do digitálního vstupu PLC, vznikají pulzy, které řídicí 

jednotka PLC vyhodnocuje. Je-li časový interval mezi jednotlivými pulzy delší než 

maximální povolený čas, je vyvolaná porucha. 

 
Obr. 8: Příklad snímání otáček 

Jako senzor otáčení je použit induktivní snímač: 

• PSI 306 313 S 

Nominální spínací rozsah 8 mm. Výstup je spínací PNP tranzistor 

s maximálním zatěžovacím proudem 200 mA. 
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3.2.6 Snímač polohy 

Při regulaci tahu v potrubí a filtru regulačními klapkami se z důvodu úspory 

sledují pouze koncové polohy klapek. Z důvodu znečištěného prachu v potrubí je 

nutno použít bezdotykové snímače. Je zde využit stejný princip jako u snímání 

otáček. Induktivní snímač polohy detekuje přítomnost klapky z feromagnetického 

materiálu a sepne výstup. Použitý snímač: 

• IFM  IN5251 

Spínací vzdálenost 4 mm, proudová zatížitelnost 250 mA. 

3.2.7 Měření hladiny 

V kontejnerech s prachem BigBag je nutné měřit hladinu a včas dát impulz 

obsluze, aby BigBag vyměnila a nedošlo k omezení provozu. 

Snímače polohy hladiny je možné klasifikovat podle různých hledisek. 

Nejčastěji se třídí podle použitého funkčního principu. 

Mechanické 

• Plovákové 

• Vztlakové 

• Elektromechanické 

• Vibrační, vrtulkové 

Hydrostatické 

• Snímače hydrostatického tlaku 

• Pneumatické s probubláváním 

Elektrické 

• Vodivostní 

• Kapacitní 

• Tepelné 

• Fotoelektrické 

Fyzikální 

• Ultrazvukové 

• Radarové 

• Reflektometrické 
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• Radioizotopové 

Pro sypké látky jako prach jsou vhodná mechanická čidla, kterým nevadí 

znečištěný prostor nad hladinou a znečištění samotného čidla. V tomto případě jde 

o jednopolohové měření a lze použít velmi odolný vibrační snímač. 

Podstatnou součástí vibračního hladinoměru je kmitající indikační prvek 

vidlicového nebo tyčkového tvaru, obvykle rozkmitávaný piezoelektricky. Indikační 

prvek kmitá při rezonanční frekvenci. Prostředí, které ho obklopuje, ovlivňuje 

mechanické oscilace. Při dotyku rezonátoru s hladinou jsou utlumovány kmity, popř. 

se mění jejich frekvence. Tyto snímače jsou vhodné pro detekci mezních stavů 

hladiny kapalin i sypkých látek. 

Použitý typ: 

• VEGAVIB61 

 

Tab. 2: Specifikace řídicích a měřicích zařízení 

Název  Typ ks
Hypel terminál (DD1) T3 (T3L) 1
Hypel Allex T2 (DD2) Allex T2 +G+M+RN + 1x BIN16.1 1
Hypel Allex T2 (DD4) Allex T2 +G+M+RN + 3x BIN16.1 1
Hypel Allex DP (DD3,DD5) Allex DP 2
Hypel komunikační převodník RoutPro 1
      
Snímač teploty PT100 (BT0 až BT8) PR-14-2-100-1/8-18-E 10
Snímač tlaku před filtrem (BP1) TMG 338 N4F (0-2,5kPa) 1
Snímač dP filtru (BP0) TMG 368 N4F (0-6kPa) 1
Snímač tlaku do potrubí BP2 až BP9  PX274-05DI 6
Snímač otáčení  PSI 306 313 S 11
Snímač polohy pneuklapky (UK1 až UK3) IFM  IN5251 3
Snímač hladiny (BQ) VEGAVIB61.XXAGCRKMX 3

3.3 ALGORITMUS ŘÍZENÍ 

Hlavní cíle automatického řízení a regulace provozu odprášení jsou udržení 

definovaného konstantního tahu vzduchu, regulace teploty spalin v potrubí, transport 

prachu z filtračních komor a regenerace filtračních hadic. Celé řízení musí probíhat 

plně automaticky po celou dobu provozu. Řídicí systém musí vyhodnocovat kritické 

poruchy měřicích a akčních členů, vhodně na ně zareagovat a upozornit obsluhu. 
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Konstantní tah vzduchu ve filtrační soustavě se reguluje pomocí regulačních 

klapek, které jsou součástí potrubí za místem, kde se nasávají spaliny od pecí. 

Klapky vytváří tlakovou ztrátu v potrubí a tím regulují tah. U každé klapky je 

umístěn tlakoměr, který měří aktuální hodnotu tlaku v potrubí. Polohy klapek 

nastavují PID regulátory, které počítají rozdíl mezi aktuální a žádanou hodnotou 

tlaků a pro výslednou odchylku, podle nastavených parametrů, vypočítají 

odpovídající velikost akčního zásahu. Dostatečný podtlak v soustavě vytváří dva 

paralelně zapojené ventilátory, jejichž otáčky jsou spojitě regulovány. V případě 

malého množství spalin je možné jeden z ventilátoru odstavit. 

Teplota spalin z pecí je mnohem vyšší než maximální povolená teplota ve 

filtru. Snížení jejich teploty se dosahuje přisáváním vzduchu s teplotou okolí. 

Množství přisávaného vzduchu se reguluje přisávacími klapkami a jejich poloha se 

nastavuje opět pomocí PID regulátoru v závislosti na teplotě v potrubí. 

Prach se z komor filtru nepřetržitě odvádí rotačními podavači, které ústí do 

šnekového dopravníku, ze kterého se znovu přes rotační podavač sype do bigbagu. 

Bigbagy jsou umístěny na obou stranách šnekového dopravníku a směr pohybu se při 

naplnění jednoho z bigbagů změní. 

Regenerace filtru je obsluhována nezávislou elektronickou jednotkou RJ8. 

V režimu filtru offline se talířovým ventilem vždy uzavře jedna z komor a pulzem 

tlakového vzduchu se postupně profukují řady filtračních hadic a usazený prach 

z nich odpadne směrem dolů. 

3.4 ZAPOJENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

Tabulky zapojení vstupů a výstupů řídicího systému jsou v příloze (1). 

Většině vstupů a výstupů jsou zde přiřazeny řídicí signály, některé jsou využity 

pouze jako rezerva, ostatní jsou napájecí nebo komunikační. 
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Obr. 9: Pohled do rozvaděče, blok Hypel Allex 

 

 
Obr. 10: Pohled na rozvaděč z venku 



ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 22 

4. VIZUALIZACE TECHNOLOGIE ODPRÁŠENÍ 

4.1 VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM 

Pro vzdálenou správu technologie pomocí PC, je potřeba zvolit vhodný 

průmyslový informační systém vizualizace a řízení technologických procesů.  

V tomto případě systém musí být schopen síťové komunikace s automaty 

firmy Hypel, musí umožňovat archivaci naměřených hodnot a zobrazovat poruchy 

a události. 

Pro tento projekt jsem vybral systém Promotic, hlavně z důvodu zaručené 

kompatability se sítí automatů Hypel. Přehled vyvíjených systémů: 

Promotic 

Komplexní SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - systémy 

pro průmyslové řízení a sběr dat) objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, 

které monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech 

průmyslu. Vyvíjí firma MICROSYS, spol. s.r.o. 

- Je určen pro OS Windows 

- Komunikační ovladače pro přístup k PLC 

- Systém trendů (archivace hodnot s časovou známkou) 

- Systém alarmů a operátorských událostí (eventů) 

- Jazyk Microsoft Basic (VBScript) pro zápis algoritmů 

- Editor aplikace s hierarchickým stromem objektů 

- Podpora web technologií Internet/Intranet 

- Správa uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém 

- Programování pomocí objektů PROMOTIC 

Systém Promotic splňuje všechny požadavky. Na tomto systému firma Hypel 

ladí komunikační protokoly svých PLC, proto je zaručena kompatibilita. 

ControlWeb 

Systém rychlého vývoje aplikací pro vizualizaci průmyslových procesů 

a řízení v reálném čase, budování technologických informačních systémů. Vyvíjí 

firma Moravské přístroje a.s. 
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- Pro OS Windows a Windows CE 

- Ovladače pro komunikaci s průmyslovým zařízením  

- Možnost archivace hodnot 

- Systém alarmů a operátorských událostí 

- Vlastní programovací jazyk (podobný C) 

- Velká podpora web technologií Internet 

- Správa uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém 

Tento systém také vyhovuje všem požadavkům. 

Wonderware 

Automatizační a informační systémy pro řízení, historizaci a analýzu 

výrobních a technologických procesů. Podpora rozhodování v reálném čase. Vyvíjí 

Pantek s.r.o. Hradec Králové. 

4.2 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ 

4.2.1  RoutPro 

Komunikace mezi automaty probíhá pomocí vlastního komunikačního 

protokolu přes rozhraní RS485. Proměnné z automatů lze vyčítat sériovým portem 

přímo z PC jen pomocí úrovňového převodníku RS458/232. Tato varianta díky 

přímým přístupům s nejvyšší prioritou velmi zatěžuje síť. Způsobená zpoždění by 

v extrémních případech mohla způsobit havarijní situaci, např. při regulaci tahu, 

teploty nebo vyhlašování poruch. Proto komunikaci s PC zajišťuje programovatelný 

převodník RoutPro, který vyčítá data z automatů na nejnižší úrovni a síť zatěžuje jen 

minimálně. 

Programová smyčka v Routpro pravidelně zjišťuje, zdali nedošlo k nové 

poruše, události, nebo změně konfiguračních parametrů. Pokud nastala nějaká 

změna, pak si vyčte aktuální ukazatele polí a následně změněné položky. Po 

aktualizaci dat nastaví příznak změny pro PC. Poruchy, události a konfigurace jsou 

v RoutPro uloženy v polích, které jsou identické jako pole hlavního automatu. 

Přenos ostatních stavových proměnných probíhá přes pomocné pole 

NetWords ve stanici Routpro. V Routpro je deklarované dvojrozměrné pole s počtem 

sloupců rovným počtu stanic v síti bez Routpro. Každá stanice v síti při změně 
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stavových hodnot zapíše nové hodnoty do sloupce, který odpovídá číslu automatu, 

v poli NetWords ve stanici Routpro. Struktura dat v poli NetWords je přesně 

definovaná tabulkou specifikace síťových proměnných. 

4.2.2  DDE Server 

RoutPro komunikuje s PC po sériovém portu standardně protokolem Modbus. 

Tento protokol podporuje i systém Promotic, ale bohužel je nutné ho připlatit. Firma 

Hypel vytvořila program DDEServer, který komunikuje s RoutPro protokolem 

Modbus a s ostatními programy na PC pomocí standardního komunikačního rozhraní 

systému Windows DDE. Promotic umožňuje komunikaci přes DDE v základní 

licenci a DDEServer je také freeware licence. Tato varianta zcela vyhovuje, takže 

veškerá komunikace probíhá přes DDEServer. 

 
Obr. 11: DDE Server 

Aplikace DDEServer využívá pokročilejší verzi komunikace založenou na 

spolupráci se standardní knihovnou DDEML.DLL. V žádosti o DDE připojení je 

třeba specifikovat tři položky: název služby, název tématu a název položky. Jako 

název služby je třeba zadat DDESrv a jako název tématu VAR. 

Při komunikaci lze využít DDE službu REQUEST pro jednorázové čtení, 

službu POKE pro jednorázový zápis, nebo službu ADVISE pro ustanovení zasílání 

dat v pravidelných intervalech. 
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Třetí položka název položky se sestaví podle následujícího klíče: 

Položka pro čtení 

Tato položka slouží pouze pro čtení dat z automatu, pokud dojde k pokusu 

o zápis, tedy k volání POKE, hodnota se do automatu nezapíše a v poli informace na 

serveru se objeví chybové hlášení. 

Syntaxe : rX,‘ číslo stanice‘,‘adresa proměnné‘,‘počet proměnných‘ 

X B – čte se bit 

W – čte se word 

Číslo stanice - Adresa automatu v síti (0..30). 

Adresa proměnné - Adresa v pomocném poli vybraného automatu 

Počet proměnných - Udává kolik proměnných se bude číst od adresy 

proměnné. 

 

Položka pro zápis 

Tato položka slouží pouze pro zápis dat do automatu, pokud dojde k pokusu 

o čtení, tedy k volání REQUEST, hodnota se z automatu nevyčte a v poli informace 

na serveru se objeví chybové hlášeni. 

Syntaxe : wX,‘ číslo stanice‘,‘adresa proměnné‘,‘počet proměnných‘ 

X B – zapisuje se bit 

W – zapisuje se word 

Číslo stanice - Adresa automatu v síti (0..30). 

Adresa proměnné - Adresa v pomocném poli vybraného automatu. 

Počet proměnných - Rovna pouze 1. 

 

Příklady 

Stanice číslo 1. 

Vyčtení hodnoty 512. bitu : RB,1,512,1 

Vyčtení hodnoty 64. wordu: RW,1,64,1 

Vyčtení hodnot 10 wordů od adresy 0: RW,1,0,10 

Zápis hodnoty 516. bitu: WB,1,516,1 

Zápis hodnoty 120. wordu: WW,1,120,1 
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4.3 PROMOTIC 

Promotic je objektově orientovaný vizualizační systém. Tvoří ho stromová 

struktura Promotic objektů, jejich nastavení a definování algoritmů se provádí 

v editoru aplikace.  

Objekty podle druhu mají svoje rozhraní, které se skládá z vlastností, metod 

a událostí. Základní část rozhraní je pro všechny objekty stejná, zbytek se liší podle 

druhu objektu. Vlastnosti objektu lze nastavit buď jednorázově před během aplikace 

v konfiguračních záložkách, nebo za běhu aplikace a to pomocí interaktivních 

datových vazeb, nebo programovým příkazem. Metody jsou programové funkce, 

které se vztahují přímo k danému objektu. Události, jsou metody objektů, které lze 

editovat pomocí psaného kódu. Jsou volány při definované změně stavu objektu. 

Používají se většinou pro obsloužení vstupů od uživatele. 

Základní Promotic objekty: 

• PmPanel - reprezentuje jedno okno aplikace s obrazem. Vlastní obsah 

grafického obrazu se vytváří pomocí editoru obrazů z grafických 

prvků, které mohou být pomocí datových vazeb napojené na data 

v aplikaci. 

• PmData - slouží k definici libovolného počtu proměnných různých 

datových typů v jednom objektu. Může být sdílena pomocí DDE. 

• PmNumber - představuje jednu numerickou hodnotu, která může být 

sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi. 

• PmAlarmEvent - představuje alarm/event skupinu. 

• PmTimer - hlídá uplynutí časové periody. S danou periodou je 

spouštěna událost TimerTick. Je vhodný pro periodické provádění 

skriptu. 

• PmTrend - zajišťuje uchovávání časového průběhu veličin do paměti 

a na pevný disk počítače. 
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4.3.1  Systém načítání, odesílání a uchovávání provozních hodnot 

Načítání hodnot ze sítě automatů probíhá přes rozhraní DDE. Pravidelný 

přenos dat zajišťují dva objekty PmData, které jsou nakonfigurovány na pravidelné 

čtení skupiny hodnot v intervalu 0,1s.  

První objekt s názvem „Analog“, načítá 39 proměnných typu word (2 byte). 

Položky 0 až 26 obsahují přímo analogovou hodnotu jedné z provozních veličin 

(teplota, tlak, …). Tyto hodnoty jsou pak svázané datovou vazbou s textovými poli 

v objektech PmPanel. Položky 27 až 38 obsahují kódovaná pole typu boolean. Kvůli 

rychlejšímu přenosu dat po síti, je každých 16 jednobitových proměnných boolean 

v automatu kódováno do jedné proměnné word. V obslužné události 

DataItemAfterWrite se proměnné zpět dekódují a jednotlivě se uloží do pomocného 

pole v objektu PmPanel, z kterého se datovými vazbami přiřadí ke grafickým 

objektům. Pole v objektu PmPanel je použito proto, že položky v PmData jsou 

zpoplatněny a tabulky v PmPanel jsou zdarma. 

Druhý objekt PmData s názvem „rdata“ načítá 19 proměnných typu word. 

Hodnoty slouží k načítání nových poruch, událostí, změn konfigurace a k obsluze 

Watchdogů v automatech. Data se vyhodnocují v obslužné události 

DataItemAfterWrite. 

 
Obr. 12: Konfigurace objektu PmData „Analog“ 

Data se odesílají do sítě automatů pomocí dvou objektů PmNumber. 

U objektu PmNumber nelze za běhu programu měnit parametr DDE přenosu 

DDEItem, který určuje na jakou adresu se budou data odesílat. Proto se odešle do 

komunikačního automatu RoutPro jedním objektem PmNumber „SendAddr“ 
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relativní adresa a druhým „SendData“ požadovaná hodnota typu word. Tam je pak 

uložená tabulka přiřazení relativních adres k fyzickým adresám v síti. Po zapsaní 

položky „SendAddr“ do RoutPro se provede přiřazení fyzické adresy, data se 

odešlou a automat je připraven pro odeslaní další položky. Dva objekty PmNumber 

se používají pro odesílání všech dat, proto, kvůli synchronizaci, se požadavky na 

odesílání zapisují nejdříve do objektu PmSequencer, což je vlastně zásobník typu 

FIFO s pravidelným vyprazdňováním, který v intervalech (1s) zapisuje do objektů 

PmNumber. 

4.3.2  Zobrazení filtrační stanice 

Zobrazení filtrační stanice je sestaveno v objektu PmPanel „Filtr“, pomocí 

grafických objektů Promotic. Na obr. 13 je PmPanel se schématem filtrační stanice 

v režimu návrhu. Jsou zde vidět všechna zobrazení provozních hodnot a všechna 

stavová a poruchová hlášení. 

 
Obr. 13: Panel filtrační stanice v režimu návrhu se zobrazením všech 

informačních a ovládacích prvků 
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V dolní ovládací liště jsou tlačítka pro zobrazení poruch, událostí, 

konfigurace, provozních parametrů, servisních hodnot a tlačítka pro přepnutí do 

zobrazení pecí nebo grafů. Vedle lišty je zelené a červené tlačítko START a STOP, 

které slouží ke spuštění a ukončení provozu technologie. Nápis ALARM se zobrazí 

v případě, že houká alarm. Nápis „Provoz na záložní zdroj“ upozorňuje na to, že 

vypadla elektřina a počítač běží na záložní zdroj UPS. V bloku v levé části jsou 

běžné provozní stavy. 

Měřené veličiny jsou zobrazeny v místech měření v textových polích a jsou 

označeny popiskem. Změna stavové hodnoty se projeví ve většině případů jako 

grafická změna schématu. Chod rotačních podavačů, šnekových dopravníků 

a ventilátorů znázorňuje animace pohybu. Stav klapek a talířových ventilů filtru se 

projeví změnou bitmapy. Právě regenerovaná komora je označena nápisem „REG“. 

Varovná hlášení o poruchách jsou vyznačena v podobě výstražných 

trojúhelníku, která se zobrazí a začnou blikat v místech na schématu, kde je porucha 

aktivní. Výpadek komunikace s automatem je  označen jako velký trojúhelník 

v levém horním rohu  

Ruční režim jednotlivých akčních prvků je zobrazen jako oranžová ruka 

u příslušného prvku. Po kliknutí na prvek se zobrazí menu, kde lze přepnout ruční 

režim na automatický a naopak a v ručním režimu dálkově ovládat daný prvek. 
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4.3.3  Zobrazení pecí 

 
Obr. 14: Panel pecí v režimu návrhu se zobrazením všech informačních 

a ovládacích prvků 

Zobrazení pecí je provedeno podobně jako u filtrační stanice objektem 

PmPanel „Pece“. Spodní ovládací prvky, zobrazení měřených hodnot a stavových 

veličin je stejné. 

Provozní stavové hodnoty jednotlivých pecí se zobrazují jako nápisy u dané 

pece. 

4.3.4  Ruční a automatický provoz 

Rotační podavače, šnekové dopravníky, regulační klapky, uzavíratelné 

klapky, ventilátory a filtry lze ovládat dálkově. Pracují ve dvou režimech. 

V automatické režimu jejich stav a polohu nastavuje automat. V ručním režimu lze 

jejich stav nebo polohu nastavit v Promoticu nebo na hlavním automatu. 
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Obr. 15: Menu pro ovládání klapky. Ruční režim, automatický režim, 

hardwarová blokace. 

Ovládání se provádí v ovládacím menu, které se zobrazí po kliknutí na 

obrázek prvku na schématu. Pokud je prvek v ručním režimu, jde ovládat jeho stav 

nebo poloha a je možno ho přepnout do automatického režimu. V automatickém 

režimu jde pouze přepnout do ručního režimu. Každý prvek má přímo v technologii 

možnost hardwarové blokace pomocí přepínače. Blokace se používá při servisních 

pracích, aby nebylo možné, že se některý stroj spustí. Při této blokaci nejde dálkově 

ovládat a v menu se zobrazí upozornění. 

4.3.5  Poruchy a události 

Stavy a historie poruch a událostí se získává z pole historie poruch 

v automatu. Stavy poruch by se daly zjišťovat i z pole stavů poruch, ale z důvodů 

zpoždění komunikace by se některé krátké poruchové stavy mohly ztratit. Historie 

poruch a událostí jsou uloženy v jednom poli. Je zde uložena každá změna stavu, 

takže při znalosti celé historie je možné znát aktuální stav poruch. 

Jednotlivé položky se ukládají do paměti tak, že se nejnovější událost zapíše 

na místo nejstarší a tím ji vymaže. Index nejnovější položky v poli je uložen 

v ukazateli zásobníku. V Promoticu je uložen index poslední vyčtené položky. 

Pravidelně se načítá ukazatel zásobníku v automatu a pokud se liší od indexu 

poslední vyčtené položky, začnou se vyčítat a zpracovávat nové položky do té doby, 

dokud se indexy nevyrovnají. 

Jedna položka v historii je složená z 8 hodnot typu byte: rok, měsíc, den, 

hodina, minuta, sekunda, druh události, číslo poruchy. Podle čísla poruchy se 

z tabulky přiřadí název poruchy. 
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Tab. 3: Význam hodnot druhu události 

Hodnota Druh události 
1 Vznik poruchy 
2 Kvitace poruchy 
3 Zánik poruchy bez kvitace 
4 Zánik kvitované poruchy 
5 Provozní hlášení 
6 Kvitace poruchy, která zanikla 
7 Vypnutí akustické signalizace 

Součástí Promoticu je objekt PmAlarmEvent, který umožňuje evidenci 

poruch a událostí. Zpracovává historii událostí a poruch, zobrazuje jejich aktuální 

stavy a umožňuje kvitaci poruch. PmAlarmEvent obsahuje seznam všech poruch 

a událostí. Když se načte nová událost, vyhodnotí se její název, nový stav podle 

druhu události a její datum a pomocí metody objektu se zapíše změna. Objekt 

automaticky zaktualizuje tabulku stavů a historii. 

4.3.6  Grafy 

 
Obr. 16: Panel grafů s prohlížečem trendů 
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Vybrané měřené průběhy se ukládají do objektu PmTrend, který je spolu 

s časovou značkou zapisuje na pevný disk. Průběhy jsou rozděleny do dvou skupin 

podle frekvence ukládání a to po 5 a 30 s. Zobrazení průběhů je realizováno 

v PmPanel „Graf“ pomocí prohlížeče trendů Graph. Tento grafický prvek umožňuje 

prohlížení hodnot na časové ose včetně funkce zoom a tisku. 

4.3.7  Konfigurační konstanty 

Konfigurační konstanty jsou hodnoty důležité pro optimální řízení 

technologie, využívají je řídicí automaty pro regulaci teplot, tahů, vyhodnocení 

poruchových stavů a pro volbu různých režimů. Změna těchto konstant zásadně 

ovlivňuje chod technologie a může způsobit bezpečnostní rizika, proto je změna 

chráněna heslem, nemůže ji provádět běžná obsluha, ale pouze pověřený technik. 

Aby nedošlo k poškození dat při ukládání do paměti automatu nebo při komunikaci, 

jsou konstanty chráněny kontrolním součtem (CRC), který se neustále kontroluje. 

Nedojde-li ke shodě CRC, obnoví se buď poslední známá funkční konfigurace (jen 

pokud je zapojeno PC), a nebo výchozí hodnoty, které jsou uloženy v paměti 

programu, a vyhlásí se porucha. Výchozí hodnoty lze kdykoliv obnovit i ručně. 

   
Obr. 17: Konfigurační menu.  Obr. 18: Obnova konfigurace 

Načítání konfigurace do PC se provádí po nastavení příznaku změny 

v automatu. Při zápisu do automatu se do speciálního registru zapíše nová hodnota 

a nový CRC, poté program vyhodnotí korektnost nového nastavení a až poté zapíše 

novou hodnotu do pole konfigurace. Tím se zamezí chybám při přenosu dat. 
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4.3.8  Provozní parametry 

V menu provozní parametry se mění režimy běhu technologie a je zde 

přehled provozních hodin ventilátorů, filtru a dopravních cest a doba do jejich 

předepsaného servisu. 

 
Obr. 19: Menu provozní parametry 

Filtry, ventilátory a BigBagy lze provozovat v různých režimech: 

Provoz filtru 

• Oba filtry (A + B) 

• Pouze filtr A 

• Pouze filtr B 

Provoz ventilátorů 

• V1 běží trvale, V2 zapíná podle potřeby 

• V1 běží trvale, V2 blokován 

• V2 běží trvale, V1 blokován 

• V2 běží trvale, V1 zapíná podle potřeby 

• V1 běží trvale, V2 běží trvale 

Provoz BigBagů 

• Oba BigBagy 

• Pouze BigBag č.1 

• Pouze BigBag č.2 
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4.3.9  Vzdálená správa po internetu 

Internetový přístup na řídicí počítač je realizován pomocí software UltraVNC 

s open source licencí. Program umožňuje plnohodnotný vzdálený přístup 

k počítačům připojeným k internetu nebo LAN. Vzdálený uživatel se může na 

počítač připojit, aniž by odpojil stávajícího uživatele. 

 

 
Obr. 20: Pohled na řídicí PC ve velínu 
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5. ZÁVĚR 

V průběhu práce na projektu jsem se seznámil s problematikou řízení 

odprášení tavících pecí pro recyklaci hliníkového odpadu. Využil jsem znalosti 

z předchozího studia a v některých oblastech prohloubil. Zejména v tématu řízení 

automatických provozů, měření neelektrických veličin a tavení hliníkového odpadu. 

V první části práce jsem analyzoval různé způsoby automatického řízení. Při 

výběru řídicího systému jsem zvolil PLC od české firmy Hypel. Hlavními faktory při 

výběru byla cena, textový programovací jazyk Simple3, velké množství variací PLC, 

dobrá komunikace s výrobcem a také dlouholeté zkušenosti firmy Filtr Zeos s těmito 

automaty. Měřicí prvky jsem volil s ohledem na cenu, dodací lhůtu a v některých 

případech jsem využil prvků, které má firma běžně skladem. Zapojení vstupů 

a výstupů všech řídicích jednotek jsem zpracoval do tabulek.  

Druhá část práce se zabývá problematikou vizualizace a vzdálené správy 

řídicího systému. Na základě vybraného softwaru pro vizualizaci jsem navrhl 

a realizoval systém, který zajišťuje vizualizaci technologie, archivaci měřených 

provozních hodnot, událostí a poruch. Pomocí tohoto systému lze i ovládat 

technologii, ale jde pouze o pohodlnější alternativu ovládání. Je to sice plnohodnotná 

alternativa, ale vzhledem ke spolehlivosti operačního systému a samotného PC, na ni 

nelze 100 % spoléhat. Hlavní ovládací panel je umístěn na rozvaděči. Při realizaci 

komunikačního rozhraní mezi sítí PLC a PC jsem se nesetkal s většími obtížemi, 

časové zpoždění komunikace je přijatelné. PC je připojeno do sítě internet, takže je 

umožněna internetová správa s použitím programu UltraVNC. 

Při uvádění do provozu se odhalily drobné chyby a nedostatky, ale všechny se 

podařilo odstranit. Celá technologie včetně řízení a vizualizace je v současné době 

v provozu a je plně funkční. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 

SYMBOLŮ 

PLC – programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

DDE – komunikační rozhraní (Dynamic Data Exchange) 

PID – proporcionální, integrační a derivační 

SCADA –systémy pro průmyslové řízení a sběr dat 

OS – operační systém 

CRC – cyklický redundantní součet 

LAN – místní síť (Local Area Network) 

FIFO – zásobník typu fronta (First In First Out) 

Open source – software s otevřeným zdrojovým kódem 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

• 1. PŘÍLOHA – ZAPOJENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘÍDICÍHO 

SYSTÉMU 

• 2. PŘÍLOHA – CD 
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9. PŘÍLOHY 

9.1 PŘÍLOHA (1) – ZAPOJENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘÍDICÍHO 

SYSTÉMU 

9.1.1 Specifikace vstupů jednotky DD2 

Tab. 4: Specifikace vstupů jednotky DD2 (Allex T2 + BIN16.1) 

č.sv. Signál význam připojený signál Popis 

1 I0 4 až 20mA BP0 - dP filtru analogový vstup I0 
2 I1 4 až 20mA BP1 - podtlak před cyklonem analogový vstup I1 
3 I2 4 až 20mA Proud ventilátoru V1 (M12) ( 0 až 500A) analogový vstup I2 
4 I3 4 až 20mA Proud ventilátoru V2 (M13) ( 0 až 500A) analogový vstup I3 
5 I4 4 až 20mA BT1.1 - teplota před filtrem analogový vstup I4 
6 I5 4 až 20mA BT1.2 - teplota před filtrem analogový vstup I5 
7 I6 4 až 20mA BT0.1 - teplota za filtrem analogový vstup I6 
8 I7 4 až 20mA BT0.2 - teplota za filtrem analogový vstup I7 
9 GND   společná zem analog. vstupů Záporný pól napájení 

10 GND     Záporný pól napájení 
11 GND     Záporný pól napájení 
12 GND     Záporný pól napájení 
13 GND     Záporný pól napájení 
14 SX1   Záporný pól napájení společná svorka vstup 1 
15 X0 24V=běží chod ventilátoru M12 - trojúhelník bipolární vstup  
16 X1 24V=běží chod ventilátoru M13 - trojúhelník bipolární vstup  
17 X2 0V=plný vak BQ1 snímač hladiny bigbagu filtru 1 bipolární vstup  
18 X3 pulsy 24V/0V BR1 snímač otáčení Š1 (M1) bipolární vstup  
19 X4 pulsy 24V/0V BR2 snímač otáčení RP1 (M2) bipolární vstup  
20 X5 pulsy 24V/0V BR3 snímač otáčení RP2 (M3 bipolární vstup  
21 X6 pulsy 24V/0V BR4 snímač otáčení šnek filtr A Š2 (M4) bipolární vstup  
22 X7 pulsy 24V/0V BR5 snímač otáčení šnek filtr B Š3 (M5) bipolární vstup  
23 X8 0V=plný vak BQ5 snímač hladiny bigbagu filtru 2 bipolární vstup  
24 X9 pulsy 24V/0V BR6 snímač otáčení Š4 (M6) bipolární vstup  
25 GND     Záporný pól napájení 
26 SX2   Záporný pól napájení společná svorka vstup 2 
27 X10 pulsy 24V/0V BR7 snímač otáčení RP3 (M7) bipolární vstup  
28 X11 pulsy 24V/0V BR8 snímač otáčení RP4 (M8) bipolární vstup  
29 X12 0V=plný vak BQ5 snímač hladiny bigbagu cyklony bipolární vstup  
30 X13 pulsy 24V/0V BR9 snímač otáčení Š5 (M9) bipolární vstup  
31 X14 pulsy 24V/0V BR10 snímač otáčení RP5 (M10) bipolární vstup  
32 X15 pulsy 24V/0V BR11 snímač otáčení RP6 (M11) bipolární vstup  
33 X16 0V=vyměna SQ1 výměna bigbagu 1 bipolární vstup  
34 X17 0V=vyměna SQ2 výměna bigbagu 2 bipolární vstup  
35 X18 0V=vyměna SQ3 výměna bigbagu 3 bipolární vstup  
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36 X19 24V=otev RK1 otevřeno bipolární vstup  
37 GND     Záporný pól napájení 
38 SX3   Záporný pól napájení společná svorka vstup 3 
39 X24 24V=zav RK1 zavřeno bipolární vstup  
40 X25 24V=otev RK2 otevřeno bipolární vstup  
41 X26 24V=zav RK2 zavřeno bipolární vstup  
42 X27 24V=otev RK3 otevřeno bipolární vstup  
43 X28 24V=zav RK3 zavřeno bipolární vstup  
44 X29 24V = ručně Automatický režim regulace tahu RK1 bipolární vstup  
45 X30 24V = ručně Automatický režim regulace tahu RK2 bipolární vstup  
46 X31 24V = ručně Automatický režim regulace teploty RK3 bipolární vstup  
47 X32 24V=AUT Přepínač řízení RM1 RUČ/AUT bipolární vstup  
48 X33 24V=zap Signalizace zapnutí napájení RM1 bipolární vstup  
49 GND     Záporný pól napájení 
50 SX4   Záporný pól napájení společná svorka vstup 4 
51 X34 24V=START START bipolární vstup  
52 X35 0V=STOP STOP bipolární vstup  
53 X36 24V=blokace Blokace sirény / kvitace - panel RM1  bipolární vstup  
54 X37 24V = OK Porucha zařízení na měření úletu Sick bipolární vstup  
55 X38 24V=kalibrace Probíhá kalibrace zařízení Sick bipolární vstup  
56 X39 24V=OK  Překročení úletu Sick bipolární vstup  

57 X40 24V = OK 
Kontaktní tlakový spínač BP9 sušený 
vzduch bipolární vstup  

58 X41 24V = OK Tlak vzduchu RJ8 (sv.  :81) A i B bipolární vstup  
59 X42 NC (dP filtru  RJ8 (sv.  :82) A i B) bipolární vstup  
60 X43 24V = OK Funkce ventilu RJ8 (sv.  :84) A i B bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení-výstup 
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX0   Propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X0 (X48) 24V = OK Funkce komor RJ8 (sv.  :85) A i B bipolární vstup  
6 X1 (X49) 24V=regenerace Chod regenerace filtru A (sv. :52A) bipolární vstup  
7 X2 (X50) 24V=regenerace Chod regenerace filtru B (sv. :52B) bipolární vstup  
8 X3 (X51) 24V = OK Funkce řídicí jednotky filtru MX1  bipolární vstup  
9 X4 (X52) 24V = REG Regenerace K1 -101A bipolární vstup  

10 X5 (X53) 24V = REG Regenerace K2 -102A bipolární vstup  
11 X6 (X54) 24V = REG Regenerace K3 -103A bipolární vstup  
12 X7 (X55) 24V = REG Regenerace K4 -104A bipolární vstup  

1 V+ NC   
Kladný pól napájení - 
výstup 

2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX1   Propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X8 (X56) 24V = REG Regenerace K5 -105A bipolární vstup  
6 X9 (X57) 24V = REG Regenerace K1 -101B bipolární vstup  
7 X10 (X58) 24V = REG Regenerace K2 -102B bipolární vstup  
8 X11 (X59) 24V = REG Regenerace K3 -103B bipolární vstup  
9 X12 (X60) 24V = REG Regenerace K4 -104B bipolární vstup  



ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně

 
 42 

10 X13 (X61) 24V = REG Regenerace K5- 105B bipolární vstup  
11 X14 (X62) 24V=zap Provoz na náhradní zdroj bipolární vstup  
12 X15 (X63) NC   bipolární vstup  

 

9.1.2 Specifikace výstupů jednotky DD2 

Tab. 5: Specifikace výstupů jednotky DD2 (Allex T2 + BIN16.1) 

č.sv. signál význam připojený signál popis 
61 LB   paralelní B - RS485 vstup linky RS485 - vodič B 
62 LA   paralelní A - RS485 vstup linky RS485 - vodič A 
63 SHIELD   stínění linky RS485 nulový vodič linky RS485 
64 R_DWN     výstup pulldown rezistoru linky 
65 LB   B - RS485 panel PP6 vstup linky RS485 - vodič B 
66 LA   A - RS485  panel PP6 vstup linky RS485 - vodič A 
67 R_UP     výstup pullup rezistoru linky 
68 LB     vstup linky RS485 - vodič B 
69 R120     Záporný pól napájení 
70 GND     Záporný pól napájení 
71 GND   zem napájení automatu Záporný pól napájení 
72 PWR   napájení automatu +24V Kladný pól napájení 
73 PWR     Kladný pól napájení 
74 SY1   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
75 Y0 24V=zap Š1 - M1 emitor výstupu  
76 Y1 24V=zap RP1 - M2 emitor výstupu  
77 Y2 24V=zap RP2 - M3 emitor výstupu  
78 Y3 24V=zap Š2 - M4 Šnek filtr A doleva  emitor výstupu  
79 Y4 24V=zap Š2 - M4 Šnek filtr A doprava emitor výstupu  
80 Y5 24V=zap Š3 - M5 Šnek filtr B doleva emitor výstupu  
81 Y6 24V=zap Š3 - M5 Šnek filtr B doprava emitor výstupu  
82 Y7 24V=zap Š 4 - M6 emitor výstupu  
83 Y8 24V=zap RP3 - M7 emitor výstupu  
84 Y9 24V=zap RP4 - M8 emitor výstupu  
85 GND     Kladný pól napájení 
86 SY2   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
87 Y10 24V=zap Š5 - M9 cyklony emitor výstupu  
88 Y11 24V=zap RP5 - M10 cyklon 1 emitor výstupu  
89 Y12 24V=zap RP6 - M11cyklon 2 emitor výstupu  
90 Y13 24V=zap V1 - M12 emitor výstupu  
91 Y14 24V=zap V2 - M13 emitor výstupu  
92 Y15 24V=zav zavření RK1 emitor výstupu  
93 Y16 24V=ote otevření RK1 emitor výstupu  
94 Y17 24V=zav zavření RK2 emitor výstupu  
95 Y18 24V=ote otevření RK2 emitor výstupu  
96 Y19 24V=zav zavření RK3 emitor výstupu  
97 GND     Kladný pól napájení 
98 SY3   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
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99 Y24 24V=ote otevření RK3 emitor výstupu  

100 Y25 
24V = 

blokace blokace hořáků - zapojit do RM2  emitor výstupu  
101 Y26 24V =zap signalizace provozu filtrační stanice emitor výstupu  
102 Y27 24V = zap signalizace požadavek na obsluhu filtru emitor výstupu  
103 Y28 24V=OTE uzavření filtru A (:74A) emitor výstupu  
104 Y29 24V=OTE uzavření filtru B (:74B) emitor výstupu  
105 Y30 24V=zap zapnutí regenerace RJ8 A (:71A) emitor výstupu  
106 Y31 24V=zap zapnutí regenerace RJ8 B (:71B) emitor výstupu  
107 Y32 24V=zap houkačka emitor výstupu  
108 Y33   NC emitor výstupu  
109 GND     Kladný pól napájení 
110 SY4   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
111 Y34   NC emitor výstupu  
112 Y35   NC emitor výstupu  
113 Y36   NC emitor výstupu  
114 Y37   NC emitor výstupu  
115 Y38   NC emitor výstupu  
116 Y39   NC emitor výstupu  
117 Y40   NC emitor výstupu  
118 Y41   NC emitor výstupu  
119 Y42   NC emitor výstupu  
120 Y43   NC emitor výstupu  

 

9.1.3 Specifikace vstupů jednotky DD4 

Tab. 6: Specifikace vstupů jednotky DD4 (Allex T2 + 3xBIN16.1) 

č. sv. signál význam připojený signál popis 
1 I0 4 až 20mA BP2 analogový vstup I0 
2 I1 4 až 20mA BP3 analogový vstup I1 
3 I2 4 až 20mA BP4 analogový vstup I2 
4 I3 4 až 20mA BP5 analogový vstup I3 
5 I4 4 až 20mA BP6 analogový vstup I4 
6 I5 4 až 20mA BP7 analogový vstup I5 
7 I6 4 až 20mA BP8 analogový vstup I6 
8 I7 4 až 20mA BT2     (-30 až +800°C) analogový vstup I7 
9 GND   společná zem analog. vstupů Záporný pól napájení 

10 GND     Záporný pól napájení 
11 GND     Záporný pól napájení 
12 GND     Záporný pól napájení 
13 GND     Záporný pól napájení 
14 SX1   Záporný pól napájení společná svorka vstup 1 
15 X0 24V=START START bipolární vstup  
16 X1 0V=STOP STOP bipolární vstup  
17 X2 24V=blokace Blokace sirény / kvitace - panel RM2 bipolární vstup  
18 X3 24V = ručně Automatická regulace RK4 až RK10, UK1, UK2 bipolární vstup  
19 X4 24V=AUT Přepínač řízení  RUČ/AUT bipolární vstup  
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20 X5 24V=zap Signalizace zapnutí napájení řídicích obvodů  bipolární vstup  
21 X6 24V=otev UK1 otevřeno bipolární vstup  
22 X7 24V=zav UK1 zavřeno bipolární vstup  
23 X8 24V=otev UK2 otevřeno bipolární vstup  
24 X9 24V=zav UK2 zavřeno bipolární vstup  
25 GND     Záporný pól napájení 
26 SX2   Záporný pól napájení společná svorka vstup 2 
27 X10 24V=otev UK3 otevřeno bipolární vstup  
28 X11 24V=zav UK3 zavřeno bipolární vstup  
29 X12 24V=otev UK4 otevřeno bipolární vstup  
30 X13 24V=zav UK4 zavřeno bipolární vstup  
31 X14 24V=otev UK5 otevřeno bipolární vstup  
32 X15 24V=zav UK5 zavřeno bipolární vstup  
33 X16 24V=otev RK4 otevřeno bipolární vstup  
34 X17 24V=zav RK4 zavřeno bipolární vstup  
35 X18 24V=otev RK5 otevřeno bipolární vstup  
36 X19 24V=zav RK5 zavřeno bipolární vstup  
37 GND     Záporný pól napájení 
38 SX3   Záporný pól napájení společná svorka vstup 3 
39 X0 (X24) 24V=otev RK6 otevřeno bipolární vstup  
40 X1 (X25) 24V=zav RK6 zavřeno bipolární vstup  
41 X2 (X26) 24V=otev RK7 otevřeno bipolární vstup  
42 X3 (X27) 24V=zav RK7 zavřeno bipolární vstup  
43 X4 (X28) 24V=otev RK8 otevřeno bipolární vstup  
44 X5 (X29) 24V=zav RK8 zavřeno bipolární vstup  
45 X6 (X30) 24V=otev RK9 otevřeno bipolární vstup  
46 X7 (X31) 24V=zav RK9 zavřeno bipolární vstup  
47 X8 (X32) 24V=otev RK10 otevřeno bipolární vstup  
48 X9 (X33) 24V=zav RK10 zavřeno bipolární vstup  
49 GND     Záporný pól napájení 
50 SX4   Záporný pól napájení společná svorka vstup 4 
51 X10 (X34) 24V=kouř Signál od kouřového čidla pece 1 bipolární vstup  
52 X11 (X35) 24V=kouř Signál od kouřového čidla pece 2 bipolární vstup  
53 X12 (X36) 24V=kouř Signál od kouřového čidla pece 4 bipolární vstup  
54 X13 (X37) 24V =otevřeno Otevření dveří pece 1 bipolární vstup  
55 X14 (X38) 24V= náklon Náklon pece 1 bipolární vstup  
56 X15 (X39) 24V=provoz Provoz pec 1 bipolární vstup  
57 X16 (X40) 24V=v provozu Chod hořáků pec 1 bipolární vstup  
58 X17 (X41) NC Tlačítko zapnutí max odsávání pece 1 bipolární vstup  
59 X18 (X42) 24V =otevřeno Otevření dveří pece 2 bipolární vstup  
60 X19 (X43) 24V= náklon Náklon pece 2 bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX0   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X0 (X48) 24V=provoz Provoz pec 2 bipolární vstup  
6 X1 (X49) 24V=v provozu Chod hořáků pec 2 bipolární vstup  
7 X2 (X50) 24V = aktivace Tlačítko zapnutí max odsávání pece 2 bipolární vstup  
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8 X3 (X51) 24V =otevřeno Otevření poklopu pece 3 bipolární vstup  
9 X4 (X52) 24V= náklon Náklon pece 3 bipolární vstup  

10 X5 (X53) 24V=provoz Provoz pec 3 bipolární vstup  
11 X6 (X54) 24V=v provozu Chod hořáků pec 3 bipolární vstup  
12 X7 (X55) 24V=plnění Plnění pec 3 bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX1   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X8 (X56) 24V = aktivace Tlačítko zapnutí max odsávání pece 3 bipolární vstup  
6 X9 (X57) 24V =otevřeno Otevření dveří pece 4 bipolární vstup  
7 X10 (X58) 24V= náklon Náklon pece 4 bipolární vstup  
8 X11 (X59) 24V=provoz Provoz pec 4 bipolární vstup  
9 X12 (X60) 24V=v provozu Chod hořáků pec 4 bipolární vstup  

10 X13 (X61) 24V = aktivace Tlačítko zapnutí max odsávání pece 4 bipolární vstup  
11 X14 (X62) 24V =otevřeno Otevření poklopu pece 5 bipolární vstup  
12 X15 (X63) 24V= náklon Náklon pece 5 bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX0   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X0 (X64) 24V=provoz Provoz pec 5 bipolární vstup  
6 X1 (X65) 24V=v provozu Chod hořáků pec 5 bipolární vstup  
7 X2 (X66) 24V=plnění Plnění pec 5 bipolární vstup  
8 X3 (X67) 24V = aktivace Tlačítko zapnutí max odsávání pece 5 bipolární vstup  
9 X4 (X68) 24V =otevřeno Otevření poklopu pece 6 bipolární vstup  

10 X5 (X69) 24V= náklon Náklon pece 6 bipolární vstup  
11 X6 (X70) 24V=provoz Provoz pec 6 bipolární vstup  
12 X7 (X71) 24V=v provozu Chod hořáků pec 6 bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX1   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X8 (X72) 24V=plnění Plnění pec 6 bipolární vstup  
6 X9 (X73) 24V = aktivace Tlačítko zapnutí max odsávání pece 6 bipolární vstup  
7 X10 (X74) NC Rezerva pec 1 bipolární vstup  
8 X11 (X75) NC Rezerva pec 2 bipolární vstup  
9 X12 (X76) 24V=rot Rotace pece 3 bipolární vstup  

10 X13 (X77) NC Rezerva pec 4 bipolární vstup  
11 X14 (X78) 24V=rot Rotace pece 5 bipolární vstup  
12 X15 (X79) 24V=rot Rotace pece 6 bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX0   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X0 (X80) 24V=START Tlačítko pro otevření UK4,UK5 bipolární vstup  
6 X1 (X81) 24V=ZAP Přepínač zapnutí odsávání kokil bipolární vstup  
7 X2 (X82) 24V=otev UK6 otevřeno  bipolární vstup  
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8 X3 (X83) 24V=zav UK6 zavřeno  bipolární vstup  
9 X4 (X84) 24V=otev UK7 otevřeno (rezerva) bipolární vstup  

10 X5 (X85) 24V=zav UK7 zavřeno (rezerva) bipolární vstup  
11 X6 (X86) 24V=otev UK8 otevřeno (rezerva) bipolární vstup  
12 X7 (X87) 24V=zav UK8 zavřeno (rezerva) bipolární vstup  
1 V+ NC   Kladný pól napájení - výstup
2 GND     Záporný pól napájení 
3 GND     Záporný pól napájení 
4 SX1   Záporný pól napájení propojit se sousední GND společná svorka vstup 2 
5 X8 (X88) 25V=ZAP Signál zapnutí sušárny bipolární vstup  
6 X9 (X89) NC   bipolární vstup  
7 X10 (X90) NC   bipolární vstup  
8 X11 (X91) NC   bipolární vstup  
9 X12 (X92) NC   bipolární vstup  

10 X13 (X937) NC   bipolární vstup  
11 X14 (X94) NC   bipolární vstup  
12 X15 (X95) NC   bipolární vstup  

 

9.1.4 Specifikace výstupů jednotky DD4 

Tab. 7: Specifikace výstupů jednotky DD4 (Allex T2 + 3xBIN16.1) 

č. sv. signál význam připojený signál popis 
61 LB   paralerní B - RS485 vstup linky RS485 - vodič B 
62 LA   paralerní A - RS485 vstup linky RS485 - vodič A 
63 SHIELD   stínění linky RS485 nulový vodič linky RS485 
64 R_DOWN     výstup pulldown rezistoru linky
65 LB   B - RS485 panel PP6 vstup linky RS485 - vodič B 
66 LA   A - RS485  panel PP6 vstup linky RS485 - vodič A 
67 R_UP     výstup pullup rezistoru linky 
68 LB     vstup linky RS485 - vodič B 
69 R120     Záporný pól napájení 
70 GND     Záporný pól napájení 
71 GND   zem napájení automatu Záporný pól napájení 
72 PWR   napájení automatu +24V Kladný pól napájení 
73 PWR     Kladný pól napájení 
74 SY1   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
75 Y0 24V=zav zavření RK4 emitor výstupu  
76 Y1 24V=ote otevření RK4 emitor výstupu  
77 Y2 24V=zav zavření RK5 emitor výstupu  
78 Y3 24V=ote otevření RK5 emitor výstupu  
79 Y4 24V=zap zavření RK6 emitor výstupu  
80 Y5 24V=zap otevření RK6 emitor výstupu  
81 Y6 24V=zap zavření RK7 emitor výstupu  
82 Y7 24V=zap otevření RK7 emitor výstupu  
83 Y8 24V=zap zavření RK8 emitor výstupu  
84 Y9 24V=zap otevření RK8 emitor výstupu  
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85 GND     Kladný pól napájení 
86 SY2   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
87 Y10 24V=zap zavření RK9 emitor výstupu  
88 Y11 24V=zap otevření RK9 emitor výstupu  
89 Y12 24V=zap zavření RK10 emitor výstupu  
90 Y13 24V=zap otevření RK10 emitor výstupu  
91 Y14 24V = otevřeno OTE / ZAV UK1 emitor výstupu  
92 Y15 24V = otevřeno OTE / ZAV UK2 emitor výstupu  
93 Y16 24V = otevřeno OTE / ZAV UK3 emitor výstupu  
94 Y17 24V = otevřeno OTE / ZAV UK4 emitor výstupu  
95 Y18 24V = otevřeno OTE / ZAV UK5 emitor výstupu  
96 Y19 24V = otevřeno  rezerva OTE / ZAV UK6 emitor výstupu  
97 GND     Kladný pól napájení 
98 SY3   Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
99 Y24 (Y0) 24V = otevřeno rezerva OTE / ZAV UK7 emitor výstupu  
100 Y25 (Y1) 24V = otevřeno rezerva OTE / ZAV UK8 emitor výstupu  
101 Y26 (Y2) 24V = svítí signalizace na obsluhu - plný bigbag emitor výstupu  
102 Y27 (Y3) 24V=zap akustická signalizace poruchy v provozu emitor výstupu  
103 Y28 (Y4) 24V = zap signalizace provozu emitor výstupu  
104 Y29 (Y5) 0V=odblok. blokace hořáku pece 1 emitor výstupu  
105 Y30 (Y6) 0V=odblok. blokace hořáku pece 2 emitor výstupu  
106 Y31 (Y7) 0V=odblok. blokace hořáku pece 3 emitor výstupu  
107 Y32 (Y8) 0V=odblok. blokace hořáku pece 4 emitor výstupu  
108 Y33 (Y9) 0V=odblok. blokace hořáku pece 5 emitor výstupu  
109 GND     Kladný pól napájení 
110 SY4    Kladný pól napájení výstupů společná svorka výstup 1 
111 Y34 (Y10) 0V=odblok. blokace hořáku pece 6 emitor výstupu  
112 Y35 (Y11)   Signalizace plný bigbag1 a RM2 emitor výstupu  
113 Y36 (Y12)   Signalizace plný bigbag2 a RM2 emitor výstupu  
114 Y37 (Y13)   Signalizace plný bigbag3 a RM2 emitor výstupu  
115 Y38 (Y14)   OTE / ZAV UK6  emitor výstupu  
116 Y39 (Y15)   Maják - svítí při přisávání RK3 nebo RK10 emitor výstupu  
117 Y40 (Y16)   NC emitor výstupu  
118 Y41 (Y17)   NC emitor výstupu  
119 Y42 (Y18)   NC emitor výstupu  
120 Y43 (Y19)   NC emitor výstupu  

 

9.1.5 Specifikace vstupů jednotky DD3 

Tab. 8: Specifikace vstupů jednotky DD3 (Allex DP) 

č. svorky signál význam připojený signál popis 
1 I0 4 až 20mA BU1 - úlet emisí filtru analogový vstup I0 (I32 - netadr2)
2 I1 4 až 20mA BP10 - tlak vzduchu filtr 1 analogový vstup I1 (I33) 
3 I2 4 až 20mA BP11 - tlak vzduchu filtr 2 analogový vstup I2 (I34) 
4 I3 4 až 20mA NC analogový vstup I3 (I35) 
5 I4 4 až 20mA NC analogový vstup I4 (I36) 
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6 I5 4 až 20mA NC analogový vstup I5 (I37) 
7 I6 4 až 20mA NC analogový vstup I6 (I38) 
8 I7 4 až 20mA NC analogový vstup I7 (I39) 
9 GND   společná zem analog. vstupů Záporný pól napájení 

10 GND     Záporný pól napájení 
11 GND     Záporný pól napájení 
12 GND     Záporný pól napájení 
13 LB   paralelní B - RS485 - připojení PC vstup linky RS485 - vodič B 
14 LA   paralelní A - RS485 - připojení PC vstup linky RS485 - vodič A 
15 SHIELD   stínění linky RS485 nulový vodič linky RS485 
16 R_DOWN     výstup pulldown rezistoru linky 
17 LB   B - RS485 panel DD1,  DD3 RM2 vstup linky RS485 - vodič B 
18 LA   A - RS485  panel DD1,  DD3 RM2 vstup linky RS485 - vodič A 
19 R_UP     výstup pullup rezistoru linky 
20 LB     vstup linky RS485 - vodič B 
21 R120     Záporný pól napájení 
22 GND     Záporný pól napájení 
23 GND   zem napájení automatu Záporný pól napájení 
24 PWR   napájení automatu +24V Kladný pól napájení 

 

9.1.6 Specifikace vstupů jednotky DD5 

Tab. 9: Specifikace vstupů jednotky DD5 (Allex DP) 

č. svorky signál význam připojený signál popis 
1 I0 4 až 20mA BT3   (-30 až +800°C) analogový vstup I0 (I32) 
2 I1 4 až 20mA BT4   (-30 až +800°C) analogový vstup I1 (I33) 
3 I2 4 až 20mA BT5   (-30 až +800°C) analogový vstup I2 (I34) 
4 I3 4 až 20mA NC analogový vstup I3 (I35) 
5 I4 4 až 20mA BT7   (-30 až +800°C) analogový vstup I4 (I36) 
6 I5 4 až 20mA BT8   (-30 až +800°C) analogový vstup I5 (I37) 
7 I6 4 až 20mA BT6   (-30 až +800°C)  analogový vstup I6 (I38) 
8 I7 4 až 20mA NC analogový vstup I7 (I39) 
9 GND   společná zem analog. vstupů Záporný pól napájení 

10 GND     Záporný pól napájení 
11 GND     Záporný pól napájení 
12 GND     Záporný pól napájení 
13 LB   paralelní B - RS485 - připojení PC vstup linky RS485 - vodič B 
14 LA   paralelní A - RS485 - připojení PC vstup linky RS485 - vodič A 
15 SHIELD   Stínění linky RS485 nulový vodič linky RS485 
16 R_DOWN     výstup pulldown rezistoru linky
17 LB   B - RS485 panel DD1,  DD3 RM2  vstup linky RS485 - vodič B 
18 LA   A - RS485  panel DD1,  DD3 RM2 vstup linky RS485 - vodič A 
19 R_UP     výstup pullup rezistoru linky 
20 LB     vstup linky RS485 - vodič B 
21 R120     Záporný pól napájení 
22 GND     Záporný pól napájení 
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23 GND   zem napájení automatu Záporný pól napájení 
24 PWR   napájení automatu +24V Kladný pól napájení 

 


	desky_diplomka_jakubsky
	Titulni_list
	Zadani
	Diplomova_prace_cast


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


