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Pro efektivní řízení 
je třeba adekvátní řídicí systém!

Systém, který má průkaznou 
historii i budoucnost  



Budeme mluvit o řídicím systému



Třeba i o jeho zákaznickém (OEM) provedení



Začněme referencemi, použitím…



2010 FVE Vepřek – 26 Foxtrotů v infrastruktuře

2010:
82 ha

35,1 MWp

1. V ČR
2. Ve světě

26x 
Foxtrot

SCADA
Reliance



GEEN, centrální dispečink FVE



GEEN, Foxtroty komunikují všechny FVE



Integrace MVE (Hydrohrom) řízené Foxtrotem



Foxtroty komunikující, VZT v budově GEEN



Foxtrot řídí vybavení kanceláří GEEN



Foxtrot a individuální projekty rodinných domů



AG FOIL Bohemia, Břeclav – příklad firemní HVFE 



Instalace HFVE od HORA Energy v AG FOIL Bohemia



Řídicí rozvaděč Přístroje v rozvaděči

Instalace HFVE v AG FOIL Bohemia s Foxtrotem

Tecomat
Foxtrot

Elektroměry 
3x 4fáze/200ms



Instalace ve firmě GUMEX  - Strážnice (Hora Energy)



Instalace ve firmě GUMEX  - Strážnice (Hora Energy)

HFVE:
3 fázová instalace
3 bateriová uložiště
1 Foxtrot



GUMEX: Ovládací web stránky Foxtrotu



Tecomat Foxtrot a Energetický management budovy 

Tecomat
Foxtrot:
⁼ Home centre
⁼ Home gateway

„Edge/Fog
Computing“
Lokální, 
bez latence

Foxtrot přímo připojí a řídí 
všechny technologie v objektu

Foxtrot je vybaven vstupy, výstupy
a komunikačními kanály

WEB vizualizace:
HTTPS

M2M:
REST API
MQTT

NB-IoT
Sigfox
LoRaWan

Smart Grid/
Řízení flexibility

IoT

DFlex/SecureFlex

Facility
Management

apod.



Foxtrotem řízená koordinace nabíjení na 50 parkovacích 
místech v garáži  Moneta Money Bank, Praha



PRE Měření – zakázka pro banku MONETA



Foxtrot řídí a interpretuje data na dispečink



Foxtrot reguluje nabíjení podle ¼ od maxima



Příklady připojení technologií 
energetického managemetu budov



Foxtrot CP-1091 optimalizovaný na řízení spotřeby FVE



Foxtrot CP-1091 – optimalizace na HFVE

3x spínaná zátěž
(Relé)

9x PWM výstupy
(Transitor)

PWM řízené SSR
(solid state relay)

6x AI/DI vstupy

2x AO výstupy

6x DI vstupy

HDO vstup 230V

Až 3x seriový port
(CAN, 485, 232)

Rozšiřujicí
sběrnice CIB

Rozšiřujicí
sběrnice TCL2

Ethernet
100Mbit/s



Elektroměry/analyzátory ze stavebnice Foxtrot

C-EM-0401M
Sběrnicový (CFox)

4 fázový elektroměr/kvalitoměr s
rychlým poruchovým výstupem

C-EM-030M
Sběrnicový (CFox)

3 fázový elektroměr/kvalitoměr

R-EM-030M-A
Bezdrátový (RFox)

3 fázový elektroměr/kvalitoměr



Online monitoring napojení objektu na síť Příklad zapojení  elektroměru na instalační sběrnici

Příklad zapojení analyzátoru sítě na patě odběrního místa
(4/6kvadrantového podružného elektroměru)



C-EM-0401M - Rychlý elektroměr, analyzátor sítě 

• Ukázka online grafu spotřeby objektu s 200ms rozlišením 



Online monitoring lokálního FV zdroje
Připojení hybridního FV invertoru Studer přes 

sériovou komunikaci

Připojení lokální hybridní fotovoltaické elektrárny objektu



„Hlava“ battery managementu na sběrnici CIB



On-line řízení nabíjení a vybíjení baterie
Zapojení monitoringu a balancování každého článku 

LiFePo baterie

Battery management řízený Foxtrotem



Modul C-EV-0302M - komunikace s elektromobilem



On-line komunikace a balancing
nabíjecího proudu EV

Připojení elektromobilu na instalační sběrnici

Připojení a řízené nabíjení elektromobilu/ů



On-line přehled o řízení přebytků FVE Zapojení přesně/fázově řízené topné spirály 

až 2kW

Přesné řízení ukládání přebytků FVE do TUV



Řadíme na dvojku!

Foxtrot 2 přichází



• Nové jádro 
– pro nové výzvy kyber bezpečnosti

– SSL, https

– Linux

• Výkon
– 10x větší rychlost

• Paměť
– 4x větší

• Displej a klávesnice na každé variantě

• Komunikace
– 4x síťový adapter: 2 Ethernet porty / 32 spojení každý, 2x WiFi

– 2x USB port (Flash disk, WiFi adapter, Bluetooth adapter)

Foxtrot 2 – Hvězda příštího desetiletí



Nové systémové web stránky

Pokročilá IP komunikace
Účastníkem až 4 LAN sítí najednou

• Epsnet UDP, TCP
• Uni TCP
• Webserver
• TecoRoute
• Update
• App profily
• Log

PLCComS
Avahi
FTP
Samba

Správa HW/SW
Foxtrotu 2



O nové budově Teco a.s.



Od vizualizace…

březen 2017



…. k realizaci

říjen 2017





50% energie pro budovu je z OZE



Teco a.s. je pevně zakotveno v Polabí

12 vrtů/ 125 m

56 pilotů/ 6,5 m



Reálné aplikace kolem nás
nejsou uniformní, jednostranné.

Jednoduché a jednoúčelové 
řídicí systémy 

nepřináší pro komplexní řešení 
optimální funkci. 



Volná programovatelnost 
standardizovaného systému

se stává výhodou!



Jaké předpoklady má Tecomat Foxtrot 
pro energetický management budov?



Foxtrot je nejen PLC,  Foxtrot je ekosystém!



Zvládá klasickou MaR



Lze jej rozšiřovat po dvouvodičové 
instalační sběrnici



Foxtrot ovládá podružné rozvaděče s jištěním každého okruhu 
– spínání osvětlení, zásuvek, žaluzií aj.



Foxtroty lze propojit do sítě,
zapojit do standardní sítě LAN



3x Foxtrot s rozšiřujícím moduly, 3 500 datapointů

4x CIB sběrnice

10x CIB sběrnice

40 AI, 90 DI, 4 AO 10x CIB sběrnice



Foxtrot obsahuje WEB server a volně 
programovatelné webové stránky
Jsou přístupné přes internet



Ovládání osvětlení v budově 
přes web stránku Foxtrotu s floorplánem



• HTTPS – zabezpečený přístup na web server integrovaný ve 
Foxtrotu 

• Teco Route – Komunikační služba
– Zabezpečený přístup na Foxtrot bez (statické i dynamické) veřejné IP 

adresy

– V současné době 

• cca 14 000 online připojených Foxtrotů
v celém světě.

• Cca 12 000 online uživatelů 

• Integrovaný VPN tunel – Virtual Private Network

Foxtrot a kyberbezpečnost pro vaše instalace



Komunikační služba TecoRoute – bezpečný přístup k Foxtrotu 2

Žádná veřejná IP
Žádný útok robotů

Transparentní vůči 
změnám providerů
a routerů

Každé PLC 
má unikátní:
„Jméno“ 
„Heslo“

Připojení PLC
k účtu

Připojení oprávněných 
uživatelů k účtu a k PLC

Uživatelé:
přístup přes iFoxtrot
nebo web prohlížeč

Programování a 
servis

v Mosaic (IEC 61131)

Servis firmwaru 
přes „Firmware 

updater“

Registrace a administrace
zákaznického účtu

TecoRoute
server

httpshttps



Integrovaný rychlý, moderní VPN tunel



Děkuji za pozornost!

klaban@tecomat.cz


