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2 Úvod 
 

Prostřednictvím softwaru Assemble pro Vás bude programování a vizualizaci Vašeho zařízení 

hračkou. Bude Vás provázet během celého procesu – od počátečního plánování, přes zprovoznění a 

až po následnou údržbu. 

Možnosti použití  

 Automatizace zařízení 

 Monitoring 

 Dálková kontrola zařízení 

 Energetický management 

 Bezpečnostní systémy 

 Technika pro topení a domovní instalace 

 Datový záznam a statistika 

Přednosti  

 Flexibilní a adaptabilní systém 

 Energeticky úsporný provoz díky inteligentnímu systému 

 Kontrola kvality 

 Vše v 1 - ne 100 různých programů 

 Možnost řízení domova – nezávisle na tom, kde jste 

 Vždy v kotelně… 

 Jednoduchá a intuitivní obsluha 

 Nízké vstupní náklady 

 Flexibilní nabídka školení 

 Osobní podpora pro partnery 

 Jednoduchá optimalizace zařízení 

 Nízké servisní náklady 

 Downloadcenter pro bezplatné stahování dokumentů, regulací, funkčních bloků a ostatních 

nástrojů 

Pomocí softwaru Assemble můžete rychle a jednoduše naprogramovat Vaši kompletní regulaci 

domácí techniky. Bez zatěžujícího a komplikovaného zadávání dat a příkazů – díky přehlednému a 

snadno obsluhovatelnému uživatelskému prostředí Assemble se tato práce stane hračkou a umožní 

Vám se soustředit na podstatné věci. 

Assemble ale umí mnohem víc! Assemble pro Vás totiž dokáže v jednom pracovním kroku vytvořit 

zároveň i přehlednou a jednoduše obsluhovatelnou vizualizaci k Vašemu procesu řízení systému 

regulace. Tato PC vizualizace umožní i laikovi, aby rychle a snadno získal informace o svých 

technických zařízeních domu, resp. změnil a řídil jejich chování. 

Z důvodu zpětného posouzení a vyhodnocení různých změn, které uživatel provedl, umožňuje tento 

software pravidelně zaznamenávat data – neboť jen ten, kdo skutečně zná chování své regulace, ji 

také dokáže smysluplně kontrolovat a optimalizovat. 
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3 Požadavky na systém 
 

Komponenty Minimální požadavek 

Procesor 2 GHz (X86 nebo X64) 

Pracovní paměť (RAM) 2 GB RAM 

Harddisk  100 MB 

Displej  1024x768 

Rozhraní  Ethernet nebo SD-Card Reader 

Provozní systém Windows xP/Vista/7/8/8.1/10 

.Net Framework Verze 4.0 

 

4 Instalace 
 

4.1 Požadavky na systém 
Předtím, než si Assemble nainstalujete, musíte zajistit, aby byly na Vašem PC nainstalovány 

následující programy a splněny minimální systémové požadavky: 

 .NET Framework 3.5 

 .NET Framework 4.0 

 Windows Installer 4.5 

 Silverlight 5 

Od Windows 8 jsou tyto programy již nainstalovány automaticky. Tyto programy lze stáhnout i na 

internetu (www.microsoft.at)  

 

4.2 Instalace 
Instalaci Assemble spustíte dvojklikem na soubor “AssembleSetup.msi”. Pokud pro spuštění instalace 

použijete soubor EXE, tak se může stát, že budete muset znovu nainstalovat již dříve nainstalované 

programy (např. NET Framework,…). 

Důležité upozornění: Používejte prosím při instalaci Assemble vždy instalační soubor s 

koncovkou“.msi” místo souboru s koncovkou “.exe”. 

 

4.3 Aktivace 
Aktivace probíhá automaticky při aktivním připojení na internet. K používání Assemble v plném 

rozsahu nebudete potřebovat žádný registrační kód. 

  



 

 

10  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

5 Vysvětlení pojmů 
 

Zde naleznete výklad nejdůležitějších pojmů pro práci s programem Assemble. 

5.1 Port 
Port je virtuální variantou vstupu resp. výstupu nebo 

logického prvku v programu Assemble. Je používán pro 

tvorbu logického procesu a/nebo vizualizace (vizualizačního 

symbolu) na PC. Vstupní a výstupní porty musí být vždy 

přiděleny reálnému portu na vstupním/výstupním modulu 

ze série Futus RSS. 

5.2 Link 
Link je grafická kopie portu. Pokud se kopíruje nějaký port, lze ho znovu připojit jako link. Vznikne tak 

jen grafická kopie portu. Jedná se o ten samý port! Pokud je v originálu změněn název nebo hodnota, 

pak se tato změna projeví i v linku. Pokud je změněn v linku název nebo hodnota, pak je toto 

změněno i v originálu. Linky používáme k tomu, abychom vytvořili přehledný program a mohli 

používat porty v několika funkčních blocích současně. Link má stejnou adresu portu jako originál! 

5.3 Konektor 
Konektor je možnost připojení k portu a umožňuje spojení s jiným portem, když chceme předávat 

příkazy a hodnoty. U konektorů se vždy jedná vlevo – z hlediska symbolu – od symbolu o vstupní 

konektory, nad symbolem o parametrové konektory a vpravo od symbolu o výstupní konektory.  

Na vstupních konektorech jsou přijímány signály pro další 

zpracování symbolu. 

Na výstupních konektorech jsou poskytovány hodnoty 

zpracované ze symbolu pro případné použití nebo další 

zpracování.  

Parametrové konektory nabízí možnost konfigurovat symbol 

zvenku, tedy blíže specifikovat funkčnost symbolu pomocí 

individuálních nastavení. 

 

5.4 Spoj 
Spoje představují spojení dvou konektorů, díky nim jsou hodnoty předávány dál. Můžeme spojit 

výstupní konektory se 

vstupními a parametrovými 

konektory. Odeslané, předané 

hodnoty jsou zobrazeny barevně. 

Spoje mohou být navíc použity i ke 

konvertování hodnot. Směr, ve 

kterém je hodnota posílána dál, 

naznačuje špička šipky. 

Obrázek 1: Příklady pro porty 

Obrázek 2: Konektory 

Obrázek 3: Spoje 
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5.5 Vizualizační symbol 
 

Vizualizační symboly představují objekty, které můžeme 

vizualizovat. Aktuální hodnoty zobrazují jako text nebo jako 

barevné změny. Vizualizace je tvořena pouze vizualizačními 

symboly.  

 

 

5.6 Rozhraní 
Rozhraní představuje spoj s hardwarem. Můžeme založit 

libovolný počet rozhraní. Musí být ovšem na hardwaru k 

dispozici. Rozhraní existují pro různé sběrnicové systémy 

jako Futus, Bacnet, Modbus, Mbus, KNX a Enocean. 

 

 

5.7 Modul 
Modul přestavuje vstupní/výstupní moduly. V závislosti 

na typu má různé obsazení. Modul slouží ke spojení 

vstupních/výstupních portů (virtuálních vstupů) 

s fyzickým hardwarem. 

 

5.8 Pin 
Pin je místo zapojení na modulu. K jednom Pinu může být přidělen 1 

vstupní/výstupní port. 

 

 

 

 

 

5.9 Funkční blok 
Vytvořená funkce, která se skládá z portů a spojů, může být uložena jako funkční blok a pak znovu 

použita. Funkční blok obsahuje programování, dokumentaci a vizualizaci. Doporučujeme proto uložit 

funkce, které často používáte, jako funkční blok. 

 

5.10 Šablona 
Šablona je předloha pro regulaci a skládá se z několika funkčních bloků. U šablony je uloženo i 

obsazení modulů. Slouží tak jako hotová předloha pro regulaci. 

Obrázek 4: Vizualizační symboly 

Obrázek 6: Moduly 

Obrázek 7: Modul s Pin 

Obrázek 5 Rozhraní 



 

 

12  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

 

5.11 Regulace 
Regulace je hotový program, který můžeme exportovat do zařízení (regulace). Každá regulace smí být 

použita jen u jednoho zákazníka, protože obsahuje jedinečné ID, kterým je regulace na serveru 

identifikována. Abychom mohli použít regulaci u jiného zákazníka, musí být předtím naklonována. 

Pokud je poskytnuta jedna regulace vícero zákazníkům (exportem na regulační zařízení a webový server), nelze již 

zaručit díky již nejednoznačné identifikaci regulačního zařízení řádnou funkčnost! 

 

Logik=logický symbol, Visualisierung=vizualizace, Funktionsblock=funkční blok, Modulzuweisung=přiřazení modulu, 
Netzwerkdaten=síťová data, Šablona=šablona, eindeutige Regelungs ID=jednoznačné identifikační číslo regulace 

Obrázek 8: Struktura typů souborů 

5.12 Přehled 
Přehled neobsahuje žádné logické symboly. Mohou být použity i omezené vizualizační symboly. 

Přehled slouží k tomu, abychom získali zobrazení webové vizualizace hodnot několika regulačních 

zařízení včetně přímého spojení k jednotlivým zařízením. 

6 Typy souborů 
Existují 3 různé typy souborů s různými koncovkami:  

Pokud chcete vidět tyto soubory ve správci souborů programu Assemble, musíte je uložit do složky 

„Assemble Files“. Tuto složku naleznete pomocí spojení na desktopu. Můžete si založit libovolný 

počet dílčích složek. Pouze soubory uložené do složky „Backup“, nejsou zobrazeny ve správci 

souborů.  

 

  Regulace (*.vcss) 
  Šablony (*.vls) 
  Funkční bloky (*.vlfb) 
  Přehledy (*.vwos) 
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7 Uživatelské rozhraní 

7.1 Struktura  
Assemble se skládá z 3 hlavních modulů, ze správce souborů, logického designeru a vizualizačního 

designeru, které si můžete vybrat pomocí navigačního menu. 

 

Obrázek 9: Struktura Assemble 

Uživatelské rozhraní je rozděleno na následující dílčí oblasti: 

Rychlé menu 

Obsahuje rychlý přístup k ukládání a otevírání souborů. 

Menu 

Obsahují rozšířené možnosti pro ukládání a otevírání souborů. Můžeme tak navíc měnit nastavení 

programu Assemble jako např.: místo uložení souboru. 

Navigační menu 

Pomocí tohoto navigačního menu se můžeme pohybovat mezi 3 moduly. Modul můžeme také změnit 

kombinací tlačítek „Shift+Tab“. 

Panel nástrojů 

V závislosti na zvoleném modulu jsou zde zobrazovány opční nabídky pro obsluhu. 

Oblast Content 

V závislosti na zvoleném modulu je zde zobrazován obsah modulu. 

Stavový řádek 

Obsahuje informace o aktuálním stavu Assemble, jakož i o čísle verze, jazyku a zda je spojen se 

serverem. 

Informační tlačítko 

Zobrazuje informace o aktuální nainstalované verzi Assemble. 
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7.2 Menu 
 

Otevřít 

Otevře nový soubor v logickém a vizualizačním designeru 

Uložit 

Uloží aktuálně otevřený soubor. Pokud ukládáte soubor poprvé, musíte určit místo uložení. 

Uložit jako 

Umožňuje uložit aktuálně otevřený soubor pod jiným názvem souboru. U této opční nabídky můžete 

změnit také typ souboru (regulace, šablona, funkční blok).  

Backup 

Vytvoří kopii aktuálního souboru ve složce Backup a připíše k názvu souboru také aktuální datum a 

čas. Soubory ve složce Backup nejsou zobrazeny ve správci souborů! 

Vytisknout 

Vytiskne podle otevřeného modulu aktuální obsah. V logickém designeru je to aktuální funkční blok a 

ve vizualizačním designeru je to aktuální náhled. 

Konfigurace modulů 

Otevření okna, které umožňuje komunikovat se vstupními/výstupními moduly. Tato funkce je již 

zastaralá a nebude v další budoucí verzi obsažena, protože to samé umožňuje také logický designer. 
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Nový soubor 

Zde můžeme vytvořit nový soubor regulace, šablonu nebo funkční blok. Prostřednictvím opční 

nabídky „Nová regulace ze šablony“ můžeme vytvořit novou regulaci přímo podle šablony. 

 

Obrázek 10: Opční nabídky "Nový soubor" 

Poslední soubory 

Seznam naposledy používaných souborů - regulace, šablony a funkční bloky.  

 

Obrázek 11: Opční nabídky "Poslední soubory" 

 

Opční nabídky 

Pod menu Opční nabídky můžete provádět různá nastavení programu Assemble. 

Místo uložení – Místo, do kterého jsou ukládány 

soubory programu Assemble. Je to také místo, 

ze kterého tyto soubory zobrazuje správce 

souborů. 

Zobrazit konektory – Definuje, zda jsou v 

logickém designeru zobrazeny konektory vždy, 

nebo jen, když na ně myší najedeme. 

Otevřít Log – otevírá aktuální logický soubor 

programu Assemble a zobrazuje obsah v oblasti, 

která je umístěna nad ním. 

 

 

  

Obrázek 12: Opční nabídky "Opce" 



 

 

16  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

7.3 Navigační menu 
Prostřednictvím navigačního menu se pohybujeme mezi 3 moduly. Pro úporu místa mohou být tyto 

moduly otevírána a zavírány (rozbalit a sbalit). Při změně na logický designer nebo vizualizační 

designer se navigační menu automaticky zavře.  

 

           

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Otevření/zavření navigačního menu 

 

 

7.4 Panel nástrojů 
Panel nástrojů zobrazuje různé opční nabídky, a sice podle zvoleného modulu. Tyto nabídky jsou 

přesněji popsány v dílčích oblastech daných modulů. Panel nástrojů můžete dvojklikem otevřít nebo 

zavřít. 

Obrázek 14: Otevření/zavření panelu nástrojů 
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7.5 Okno 
Prostřednictvím funkce Drag&Drop můžeme posouvat různá okna a umisťovat je na různá místa.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Posunutí oken 

Pokud je okno zavřené, můžete ho znovu zobrazit pomocí funkce „Náhled“ na panelu nástrojů. 

 

Obrázek 16: Obnovení oken 

Existuje navíc i možnost sbalit okno tak, abyste ho mohli později znovu rozbalit. 

 

Obrázek 17: Okno sbalit/rozbalit 
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7.6 Správce souborů 

7.6.1 Struktura 
Správce souborů se skládá z několika přehledových seznamů se soubory, které jsou k dispozici ve 

složce „Assemble Files“. Jsou rozděleny podle regulací, šablon, funkčních bloků, zákazníků a serveru. 

Pomocí funkce vyhledávání můžete hledat v aktuálně zvoleném seznamu podle názvu. Pokud kliknete 

v seznamu na regulaci, šablonu nebo funkční blok, pak se zobrazí v oblasti „Popis“ schéma a popis.  

7.6.2 Panel nástrojů 

7.6.2.1 Opční nabídky 

Obrázek  Popis 

 

 
Tato opční nabídka umožňuje soubory stahovat ze serveru nebo je na serveru 
uložit. Abychom mohli tuto funkci používat, musíme mít volně spuštěného 
uživatele na Multi serveru a musíme být se serverem spojeni. 
   
 

 

Stisknete-li toto tlačítko, dojde k aktualizaci přehledových seznamů. 
 

 

Otevře místo uložení aktuálně zvolené regulace z přehledového seznamu v 
Exploreru. 

 

Otevře standardní mailový program a vytvoří nový email s aktuálně zvolenou 
regulací jako přílohou. 

 

Otevře informační okno pro aktuálně zvolenou regulaci. 

Obrázek 18: Struktura správce souborů 
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Přidělí aktuálně zvolené regulaci zákazníka. 

 

Přidělí aktuálně zvolené regulaci server. 

 

Vyhotoví kopii aktuálně zvolené regulace s novým ID regulace. Tato kopie 
regulace smí být použita pro dalšího zákazníka. 

 

Uloží aktuálně zvolenou šablonu jako regulaci.  

 

Vytvoří nového zákazníka. 

 

Smaže aktuálně vybraného zákazníka. 

 

Otevře okno pro zpracování pro aktuálně vybraného zákazníka. 

 

Přidělí aktuálně zvolenému zákazníkovi několik regulací. 

 

Vytvoří nový server. 

 

Smaže aktuálně vybraný server. 

 

Otevře okno pro zpracování pro aktuálně zvolený server. 

 

Použije aktuálně zvolený server jako standardní server. 

 

Přidělí aktuálně zvolenému serveru několik regulací. 
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7.6.3 Popis 
Když si vybíráte regulaci, šablonu nebo funkční blok, zobrazí se v okně aktuální popis obrázku a 

dokumentace. Toto informační okno poskytuje přehled o funkčních blocích a šablonách, a sice za 

předpokladu, že byly tyto funkční bloky a šablony také s tímto popisem obrázku a dokumentací 

vytvořeny. 

 

7.6.4 Funkce „najít“ 
Pomocí funkce „Najít“ můžete v aktuálně vybraném přehledovém seznamu hledat určitý název. Pro 

opětovné zobrazení všech souborů musí být pole s názvem prázdné a musíte kliknout na tlačítko 

„vyhledávání“. 

  

 

 



 

 

21  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

7.6.5 Přehledy 
Přehledy zobrazují soubory ze složky „Assemble Files“ a jsou dále rozděleny podle typu souboru. 

7.6.5.1 Regulace 

Zde jsou všechny regulace (*.vcss) ve složce „Assemble-Files“ vyjma těch, které se nacházejí ve složce 

Backup. 

Tlačítko „Otevřít“ 

Regulace se otevře v logickém a vizualizačním designeru. 

Název 

Zobrazí se přidělený název regulace. 

Zákazník 

Zobrazí se přidělený zákazník dané regulace. 

Server 

Zobrazí se přidělený server dané regulace. Pokud nebyl tento explicitně určen, je to vždy aktuální 

standardní server. 

Poslední změna 

Zobrazí datum poslední změny daného souboru. 

A-verze 

Zobrazí verzi, pomocí které byl tento soubor naposledy zpracován. 

Název souboru 

Zobrazí název souboru, pod kterým byla regulace uložena. 

 

7.6.5.2 Šablony 

Zobrazí všechny šablony (*.vls) ve složce „Assemble-Files“, vyjma těch, které se nacházejí ve složce 

Backup. 

Tlačítko „Otevřít“ 

Otevře šablonu v logickém a vizualizačním designeru  

Název  

Zobrazí přidělený název šablony. 

Poslední změna 

Zobrazí datum poslední změny souboru. 

A-verze 

Zobrazí verzi, kterou byl tento soubor naposledy zpracován. 

Název souboru 

Zobrazí název souboru, pod kterým byla šablona uložena. 
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7.6.5.3 Funkční bloky 

Zobrazí všechny funkční bloky (*.vlfb) ve složce „Assemble-Files“ vyjma těch, které se nacházejí ve 

složce Backup. 

Tlačítko „Otevřít“ 

Otevře funkční blok v logickém a vizualizačním designeru 

Název  

Zobrazí přidělený název daného funkčního bloku. 

Poslední změna 

Zobrazí datum poslední změny souboru. 

A-verze 

Zobrazí tu verzi, pomocí které byl daný soubor naposledy zpracován. 

Název souboru 

Zobrazí název souboru, pod kterým byl daný funkční blok uložen. 

 

7.6.5.4 Webové přehledy 

Zobrazí všechny přehledy (*.vwos) ve složce „Assemble-Files“ vyjma těch, které se nacházejí ve složce 

Backup. 

Tlačítko „Otevřít“ 

Otevře přehled v logickém a vizualizačním designeru 

Název  

Zobrazí přidělený název daného přehledu. 

Zákazník 

Zobrazí přiděleného zákazníka daného přehledu. 

Server 

Zobrazí přidělený server daného přehledu. Pokud nebyl server explicitně přidělen, je to vždy aktuální 

standardní server. 

Poslední změna 

Zobrazuje datum poslední změny daného souboru. 

A-verze 

Zobrazí verzi, kterou byl tento soubor naposledy zpracován. 

Název souboru 

Zobrazí název souboru, pod kterým byl daný přehled uložen. 
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7.6.5.5 Zákazníci 

Zobrazí zapsané zákazníky v souboru „Customers.dat“ ve složce „Assemble-Files“. Tento soubor může 

být také zkopírován, abychom mohli mít různé zákazníky i na jiném PC. Po kliknutí na Plus na začátku 

názvu mohou být zobrazeny a otevřeny přidělené regulace. 

Název  

Zobrazí název daného zákazníka. 

Kontaktní osoba 

Zobrazí zapsanou kontaktní osobu. 

Hlavní adresář 

Zobrazí adresář, do kterého mají být soubory tímto zákazníkem ukládány. 

Email 

Zobrazí emailovou adresu daného zákazníka. 

Telefon 

Zobrazí telefonní číslo daného zákazníka. 

Ulice 

Zobrazí ulici daného zákazníka. 

PSČ 

Zobrazí poštovní směrovací číslo daného zákazníka. 

Místo 

Zobrazí místo daného zákazníka. 

Stát 

Zobrazí zemi daného zákazníka. 

 

7.6.5.6 Server 

Zobrazí zapsané servery souboru „Servers.dat“ ve složce „Assemble-Files“. Tento soubor může být 

také kopírován, abychom mohli mít různé servery také na jiném PC. Při kliknutí na Plus na začátku 

označení mohou být zobrazeny a otevřeny přidělené regulace. 

Označení 

Zobrazí se název serveru. 

Server IP 

Zobrazí IP-adresu serveru, přes kterou se regulace připojuje. 

Webový servis URL 

Zobrazí URL, kterým se spojuje Assemble se serverem. 

Název uživatele  

Zobrazí název uživatele, pod kterým má tento uživatel přístup na server. 

Standardní server 

Zobrazí se informace o tom, zda je tento server definován jako standardní. Pouze jeden server může 

být vždy označen jako standardní. 

 



 

 

24  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

7.6.6 Synchronizovat 
Pomocí tlačítka na panelu nástrojů „Server-synchronizovat“ můžete stahovat regulaci ze serveru a 

uložit ji na server. Za tímto účelem se otevře následující okno:  

Nalevo od okna se zobrazují regulace přidělené 

danému serveru, které si můžete stáhnout do 

PC.  

Napravo od okna se zobrazují regulace PC, které 

mohou být staženy na server. 

Můžete označit několik souborů současně. 

Kliknutím na tlačítko nad seznamem jsou 

soubory synchronizovány. 
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7.7 Logický designer 

7.7.1 Struktura 
Logický designer slouží tvorbě programů. Pomocí Drag&Drop můžete přesunout na pracovní plochu 

různé porty z lišty nástrojů. Kliknete-li na pracovní plochu, vidíte v oknu s vlastnostmi možnosti 

nastavení dané regulace nebo funkčního bloku. Při kliknutí na nějaký port nebo Spoj v pracovní ploše 

se zobrazí v oknu s vlastnostmi možnosti nastavení vybraného objektu. Každý funkční blok a port 

pracovní plochy je zapsán také do struktury.  

 

Obrázek 19: Struktura logického designeru 

7.7.2 Panel nástrojů 

7.7.2.1 Pracovní plocha 

Obrázek  Popis 

 

 
Vložení zkopírovaných objektů. (Klávesová zkratka: Strg+V)   
 

 Vyjmutí označených objektů. (Klávesová zkratka: Strg+X) 

 Kopírování označených objektů. (Klávesová zkratka: Strg+C) 

 Smazání označených objektů. (Klávesová zkratka: Entf.) 

 

Umístí objekty do popředí. 

 

Přesune objekty do pozadí. 

 
Možnosti pro zarovnání objektů. 

 

Otevření místa uložení aktuální regulace z přehledového seznamu v Exploreru. 
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Otevření standardního mailového programu a vytvoření nového emailu 
s aktuální regulací jako přílohou. 

 

Přidělení zákazníka aktuální regulaci. 

 

Vytvoření kopie aktuální regulace s novým identifikačním číslem regulace. Tato 
kopie regulace smí být použita i pro dalšího zákazníka. 

 

Uložení aktuální regulace na server.  

 

Uložení aktuální šablony jako regulaci.  

 

Vrátí do předchozího stavu port IDS v aktuálním FB. Funguje jen, pokud ještě 
nebyla regulace exportována. 

 

7.7.2.2 Seznamy 

Různé položky menu v oblasti Seznamy otevírají přehled, který může být vytisknut a v Excelu 

exportován.  

 

Obrázek 20: Příklad seznamu 
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Obrázek Popis 

  

Zobrazí všechny parametry, které nemají vytvořen u vstupního konektoru žádný 
spoj. 

 

Zobrazí všechny spínací hodiny. 

   

Zobrazí všechny vstupní porty (teplota, analogový vstup, záření,…). 

 

Zobrazí všechny výstupní porty (relé, fáze,…). 

 

Zobrazí všechny porty se zprávami. 

 

Zobrazí všechny síťové porty. 

 

Zobrazí všechny porty, které disponují dobou běhu nebo číselnými hodnotami. 

 

Zobrazí všechny porty, které nemají žádné externí uvolnění. 

 

Zobrazí všechny porty, u kterých bylo nakonfigurováno několik režimů. 

 

Zobrazí všechny porty, u kterých lze změnit alespoň jeden konektor 
prostřednictvím vizualizace. 

 

Zobrazí všechny porty, které byly vizualizovány. 

 

Zobrazí použitý hardware včetně přiřazení. 

 

7.7.2.3 Simulace 

Obrázek  Popis 

 Zobrazí čas, který uplynul od okamžiku, kdy byl proces spuštěn. 
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Spustí proces. Odpovídá to startu regulace. U spuštěného průběhu 
nemohou být vloženy nebo smazány žádné porty. 

 

Zastaví průběh. 

 

Vrátí zpět všechny hodnoty do původního stavu.  

 

Vrátí zpět všechny hodnoty do původního stavu vyjma dob běhu a 
součtů. 

 

Vrátí do původního stavu všechna externí uvolnění. 

 

Umožňuje simulaci vstupních/výstupních modulů. 

 

7.7.2.4 Konfigurování 

Obrázek  Popis 

 

 
Vloží nový režim do aktuálního funkčního bloku. 
 

 

Smaže aktuálně zvolený režim aktuálního funkčního bloku. 

 

Otevře okno pro konfigurování režimu. 

 

Zobrazí všechny porty, u kterých bylo konfigurováno několik režimů. 

 

Otevře okno pro nastavení spojení. (IP a webový server) 

 

Nahraje aktuální konfiguraci regulace prostřednictvím přímého síťového 
spojení. 

 

Nahraje aktuální konfiguraci regulace z SD-karty. 
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Nahraje aktuální konfiguraci regulace z webového serveru. 

 

Otevře okno, které umožňuje adresování vstupních/výstupních modulů, které 
jsou v regulaci k dispozici, a sice pomocí USB-Nano. 

 

Konfiguruje záznam dat prostřednictvím webového serveru s aktuálním 
stupněm statistiky regulace. 

 

7.7.2.5 Hardware 

Obrázek  Popis 

 
 

 
 
 

 
Umožňuje vložení a zpracování rozhraní k regulaci. 
 

 

 
Umožňuje vložení vstupních/výstupních modulů a ostatních přístrojů do 
regulace. 
 

 

Otevře okno, pomocí kterého mohou být automaticky vkládány požadované 
vstupní/výstupní moduly. 

 

Umožňuje vyhledávání a vkládání vstupních/výstupních modulů 
prostřednictvím USB-Nano. 

 

Zobrazí použitý hardware včetně přidělení. 

 

Přiděluje automaticky všechny vstupní/výstupní porty na volná místa 
vstupních/výstupních modulů, které jsou v regulaci k dispozici.  

 

Smaže všechna přiřazení vstupních/výstupních modulů. 

 

Otevře okno, které umožňuje adresování vstupních/výstupních modulů, které 
jsou v regulaci k dispozici, prostřednictvím USB-Nano. 

 

Otevře okno, které umožňuje adresování a konfigurování vstupních/výstupních 
modulů prostřednictvím USB-Nano. 
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Vytiskne aktuální přiřazení hardwaru. 

 

Vytiskne etikety pro vstupní/výstupní moduly aktuálního přiřazení hardwaru. 

 

7.7.2.6 Exportování 

Obrázek  Popis 

  

Setzt    Vrátí zpět všechny hodnoty do původního stavu.  

     

 Vrátí zpět do původního stavu všechny hodnoty vyjma dob běhu a součtů. 

    

 Vrátí zpět všechna externí uvolnění. 

 
 
 
 
 

Zobrazí požadované body a aktuální disponibilní body. Umožňuje také 
nabití bodového účtu. 

 

Otevře okno pro nastavení spojení. (IP a webový server) 

 

Exportuje program do regulace prostřednictvím přímého síťového 
spojení. 

 

Exportuje program do SD-Karty.  
Pozor: Musí být vybrána složka Assemble na SD-Kartě! 

 

Exportuje program do regulace pomocí webového serveru. 

 

Exportuje vizualizaci prostřednictvím webového serveru. Je přitom 
aktualizována také mobilní vizualizace a vizualizace na regulaci.  

 

Exportuje vizualizaci do uvedeného seznamu. Při exportování si můžeme 
vybrat, které náhledy mají být obsaženy. 
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Exportuje vizualizaci do regulace prostřednictvím přímého síťového 
spojení. 

 

Exportuje aktuální funkční blok jako nový opakovaně použitelný funkční 
blok.  

 

Vytvoří předlohu pro dokumentaci jako soubor ve formátu .RTF. Tento 
soubor lze zpracovat pomocí wordu. 

 

Vytvoří předlohu pro dokumentaci jako soubor ve formátu .PDF.  

 

7.7.2.7 Importování 

Obrázek  Popis 

 

Otevře okno pro nastavení spojení. (IP a webový server) 

 

Importuje regulaci z regulačního zařízení prostřednictvím přímého síťového 
spojení. Je přitom přepsán aktuální soubor! 

 

Importuje regulaci z SD-karty. Aktuální soubor je přitom přepsán! 

 

Importuje regulaci z webového serveru. Aktuální soubor je přitom přepsán! 

 

Vloží funkční blok do regulace. 

 

7.7.2.8 Náhled 

V tomto menu lze zobrazit a skrýt různá okna.  

Obrázek  Popis 

 Zobrazit a skrýt okno vlastnosti 

 Zobrazit a skrýt okno struktura 

 Zobrazit a skrýt okno nahrávání (Logging) 

 Zobrazit a skrýt okno nástroje 

 Zobrazit a skrýt okno hardware 

 Zobrazit a skrýt okno rozhraní 
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7.7.3 Nástroje 

V oknu nástroje se nachází porty, které jsou k dispozici pro programování. Jsou seřazeny do skupin 

podle vstupů, výstupů a logických portů. Port může být přemístěn pomocí funkce Drag&Drop na 

pracovní plochu.  

Existuje také možnost, že kliknutím pravého tlačítka 

myši na port vložíte několik portů současně. 

 

 

 

7.7.4 Vlastnosti 
 

V oknu vlastnosti jsou zobrazeny různé možnosti 

nastavení regulace, funkční bloky, porty a spojení. 

Kliknete-li na nějaký objekt umístěný na pracovní 

ploše, pak se zde zobrazí nastavení objektu.  Kliknutím 

na pracovní plochu se zobrazí možnosti nastavení 

funkčního bloku nebo regulace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21: Vložení několika portů 

Obrázek 22: Vlastnosti portu 
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7.7.5 Struktura 
Struktura obsahuje všechny funkční bloky a porty, které byly v regulaci použity. Je možné, aby zde 

byly zobrazovány pouze vstupní/výstupní porty. U každého vstupního/výstupního portu se zobrazí, 

zda je port přidělen k nějakému hardwaru (červená=není přiřazen/zelená=přidělen). Teprve když byly 

přiřazeny všechny vstupy/výstupy k nějakému hardwaru, může být regulace exportována na nějaký 

ovladač. 

Ukazuje, zda byl vstupní port     Výběr, které objekty mají být 

k nějakému hardwaru přidělen     zobrazovány 

 

Obrázek 23: Struktura okna 

7.7.5.1 Označení portů 

Pokud kliknete ve struktuře na nějaký port, tak pak je na pracovní ploše tento port 

barevně označen. 

 

7.7.5.2 Odkaz na porty 

Když umístíme na pracovní plochu nějaký port technikou Drag&Drop, vytvoří se odkaz „Link“ (viz. 

Výklad pojmů). 

7.7.5.3 Navigace ve funkčních blocích 

Když klinete pravým tlačítkem na nějaký port, zobrazí se vám 3 další 

možné kroky – můžete být navigováni přímo k portu (zobrazit port), 

můžete si nechat zobrazit přiřazený modul v hardware přiřazovacím 

příkazu (zobrazit modul) a můžete si nechat zobrazit aktuální linky 

portu (zobrazit linky). 

 

  

Obrázek 24: Kontextové menu struktury 
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7.7.6 Hardware přiřazovací příkaz 
V přiřazovacím příkazu hardwaru jsou zobrazeny založené vstupní/výstupní moduly. Pomocí techniky 

Drag&Drop vstupního/výstupního portu ze struktury na volném pinu se přiřadí port k hardwaru.  

Popisek: adresa, počet volných pinů, typ a spojení modulu 

 

Obrázek 25: Hardware přiřazovací příkaz 

7.7.6.1 Modul vlastnosti 

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na nějaký modul, můžete tento modul  

zpracovávat nebo smazat. 

 

7.7.6.2 Pin Vlastnosti 

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na nějaký Pin, můžete si nechat zobrazit 

port nebo toto přiřazení smazat. 

 

 

7.7.7 Logging (záznam dat) 
Okno pro logging obsahuje různé informace o procesech v regulaci a probíhajících akcích. 

 

Obrázek 26: Okno pro logging  
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7.7.8 Pracovní plocha 
Na pracovní ploše jsou vkládány funkční bloky a porty a jsou spojovány dohromady se spoji. Takto 

vzniklý program může být exportován do regulace. Existuje možnost nechat si náhled zvětšit nebo 

zmenšit pomocí zoomu. Aktuální náhled může být vytisknut pomocí hlavního menu. 

7.7.8.1 Kontextové menu pracovní plochy 

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, zobrazí se 

vám kontextové menu. Můžete přitom vkládat aktuálně 

zkopírované porty jako kopie nebo jako link, nebo můžete 

označit všechny objekty. 

 

 

7.7.8.2 Kontextové menu portů 

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na nějaký port na 

pracovní ploše, zobrazí se vám kontextové menu. Pro 

port je zde k dispozici několik akcí. 

 

 

 

 

 

7.7.8.3 Kontextové menu spojů 

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na nějaký spoj na pracovní ploše, 

zobrazí se vám kontextové menu. Můžete přitom spoj smazat. 
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7.8 Vizualizační designer 

7.8.1 Struktura 
Vizualizační designer slouží k vytvoření vizualizace. Můžete vytvořit libovolný počet náhledů. Pro 

každý vytvořený náhled si můžete nastavit, kde má být náhled vidět (standard, web, regulace, mobil). 

Pomocí techniky Drag&Drop si můžete umístit na kreslící plochu různé symboly z lišty nástrojů. Když 

kliknete na kreslící plochu, uvidíte v okně s vlastnostmi možnosti nastavení daného náhledu. Při 

kliknutí na symbol na pracovní ploše se zobrazí v okně s vlastnostmi symbolu možnosti nastavení 

vybraného symbolu. Každý funkční blok a port programu je také zaznamenán ve struktuře. 

 

Obrázek 27: Struktura vizualizačního designeru 

7.8.2 Panel nástrojů 

7.8.2.1 Pracovní plocha 

Obrázek  Popis 

 

Přidá nový náhled k regulaci. Mohou zde být vloženy také náhledy se 
stanoveným rozlišením.  
Důležité upozornění: Pro vizualizaci s regulaci Dione existuje speciální 10“ 
náhled s vhodným rozlišením. 

 

Smazání aktuálně otevřeného náhledu 

 

Vloží obrázek ze souborového systému. Můžeme tak vložit obrázek ve formátu 
*.jpg a *.png. 

 

Exportuje obrázek vybraný na kreslící ploše do souborového systému. 

 

 
Vložení zkopírovaných objektů. (Klávesová zkratka: Strg+V)   
 

 Vyjmutí označených objektů. (Klávesová zkratka: Strg+X) 
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 Kopírování označených objektů. (Klávesová zkratka: Strg+C) 

 Smazání označených objektů. (Klávesová zkratka: Entf.) 

 

Umístění objektů do popředí. 

 

Posunutí objektů na pozadí. 

 
Možnosti seřízení objektů. 

 Seřazení do skupin a smazání skupin u aktuálně vybraných objektů. 

 Otáčení aktuálně vybraných objektů o 90° doleva nebo doprava. 

 

7.8.2.2 Simulace 

Obrázek  Popis 

 Zobrazí dobu, která uběhla od začátku procesu. 

 

Spustí proces. Odpovídá to startu regulace. Pokud byl proces spuštěn, 
není možné porty přidávat nebo mazat. 

 

Zastavení procesu. 

 

Vrátí všechny hodnoty na původní stav. 

 

Vrátí všechny hodnoty kromě doby běhu a součtů na původní stav. 

 

Vynuluje všechna ext. uvolnění. 

 

 

7.8.2.3 Exportování 

Obrázek  Popis 

 

Otevře okno pro nastavení spojení. (IP a webový server) 

 

Exportuje vizualizaci přes webový server. Je přitom aktualizována také mobilní 
vizualizace a vizualizace na regulaci. 
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Exportuje vizualizaci do uvedeného seznamu. Při exportování si lze vybrat, 
které náhledy v ní mají být obsaženy. 

 

Exportuje vizualizaci do regulace pomocí přímého síťového spojení. 

 

Vloží obrázek ze souborové systému. Můžete takto vložit obrázky ve formátu 
*.jpg a *.png. 

 

Exportuje obrázek vybraný na kreslící ploše do souborového systému. 

 

7.8.2.4 Náhled 

V tomto menu lze zvýraznit a skrýt různá okna.  

Obrázek  Popis 

 Zobrazit a skrýt okno s vlastnostmi 

 Zobrazit a skrýt okno se strukturou 

 Zobrazit a skrýt okno s loggingem 

 Zobrazit a skrýt okno s nástroji 

 

 
Zobrazit a skrýt mřížku na kreslící ploše 

 

 
Zobrazit a skrýt detailní informace o symbolech 

 
 
 
 

Zvýrazní všechny položky vizualizace u všech viditelností. 

 
 
 
 

Zvýrazní jen položky vizualizace s viditelností „Standard“. 

 
 
 
 

Zvýrazní jen položky vizualizace s viditelností „Web“. 

 
 
 
 

Zvýrazní jen položky vizualizace s viditelností „Regulátor“. 

 
 
 
 

Zvýrazní jen položky vizualizace s viditelností „Mobil“. 
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7.8.3 Nástroj 

 

V okně s nástroji se nacházejí všechny možné symboly pro vizualizaci. Jsou seskupeny podle 

interaktivních symbolů, interaktivních symbolů (ventilace) a kreslených objektů. Symbol můžete 

umístit na kreslící plochu pomocí Drag&Drop.  

Existuje také možnost, že kliknete pravým tlačítkem myši na symbol, 

abyste mohli pro symbol nadefinovat standardní barvy a velikost.  

 

 

 

 

 

 

7.8.4 Vlastnosti 
V okně s vlastnostmi jsou zobrazeny různé možnosti nastavení 

náhledů. Když klikneme na nějaký symbol na pracovní ploše, 

zobrazí se nám nastavení tohoto symbolu. Kliknutím na 

kreslící plochu se nám zobrazí možnosti nastavení daného 

náhledu.   

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 28: Standardní velikosti 
vizualizačních symbolů 

Obrázek 29: Vlastnosti ve vizualizačním designeru 
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7.8.5 Struktura 
Struktura obsahuje všechny funkční bloky a porty, které byly v regulaci použity. Je možné zde zobrazit 

jen vstupní/výstupní porty. U každého vstupního/výstupního portu je navíc zobrazeno, zda je daný 

port přiřazen k nějakému hardwaru (červená barva=není přiřazen/zelená barva=je přiřazen).  Teprve 

tehdy, když jsou všechny vstupy/výstupy přiřazeny k nějakému hardwaru, může být exportována 

regulace na regulační zařízení. 

 

Obrázek 30: Struktura ve vizualizačním designeru 

 

7.8.5.1 Označení symbolů 

Když kliknete na nějaký port ve struktuře, pak se na kreslící ploše barevně označí všechny 

symboly, ke kterým byl port přidělen. 

 

7.8.5.2 Vizualizace portů 

Když přetáhneme pomocí Drag&Drop nějaký port ze struktury na kreslící plochu, pak je vizualizován 

port se standardními symboly. 

 

7.8.5.3 Navigování k portu 

Když kliknete pravým tlačítkem myši na nějaký port, máte možnost být 

navigován přímo k portu (zobrazit port). Dojde přitom k přepnutí do 

logického designeru a barevnému označení portu. 

 

7.8.6 Logging 
Okno pro logging obsahuje různé informace o procesech regulace a probíhajících akcích. 

 

Obrázek 32: Okno pro logging 

  

Obrázek 31: Kontextové menu 
struktury 
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7.8.7 Náhledy 
Je to seznam všech náhledů, které jsou v regulaci k dispozici. Pro každý náhled se zobrazí označení, 

viditelnost (S=Standardní, W=Web, R=Regulátor, M=Mobil) a rozlišení.  

7.8.7.1 Otevřít náhled 

Dvojklikem na náhled se otevře daný náhled na kreslící ploše.  

7.8.7.2 Smazat náhled 

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na nějaký náhled, pak můžete tento náhled smazat (je to 

možné také pomocí tlačítka „Entf.“).  

 

7.8.8 Pracovní plocha 
Na pracovní ploše jsou symboly vkládány a uspořádány. Abyste mohli zobrazit aktuální hodnoty 

portů, musíte mít tyto porty spojené se symbolem. Takto vzniklá vizualizace pak může být zobrazeny 

kdekoliv. Jak se standardní vizualizací, na webu, na regulaci a také na mobilních zařízeních. Existuje 

také možnost zvětšení nebo zmenšení náhledu pomocí zoomu. Aktuální náhled si můžete vytisknout 

prostřednictvím hlavního menu. 

7.8.8.1 Kontextové menu kreslící plochy 

Když kliknete pravým tlačítkem myši na kreslící plochu, zobrazí se 

vám kontextové menu. To vám umožní vložit zkopírované symboly 

a označit všechny viditelné symboly. 

 

7.8.8.2 Kontextové menu symbolu 

Když kliknete pravým tlačítkem myši na symbol, zobrazí se vám 

kontextové menu. To vám umožní provádět různé akce pro daný 

symbol.  

Uzamčen 

Uzamkne aktuální symbol, takže již není možné tento symbol 

přesouvat nebo vybírat. Odblokován může být kliknutím na zámek 

na levém horním rohu symbolu. 

Odstranit port  

Smaže aktuální přiřazení symbolu a umožní přiřadit tomuto 

symbolu jiný port. 

Stanovit viditelnost  

Vloží zvolenou viditelnost k vybraným vizualizačním symbolům. 

Obrázek 33: Náhledy 

Obrázek 34: Kontextové menu náhledu 

Obrázek 35: Kontextové menu symbolu 
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Odstranit viditelnost  

Smaže zvolenou viditelnost u vybraných vizualizačních symbolů. 

 

7.9 Klávesové zkratky (viditelné také pomocí „alt“) 
Různé položky v menu lze vyvolat také přímo pomocí klávesových zkratek. Když kliknete na tlačítko 

„Alt“, zobrazí se vám klávesové zkratky. 

 

Obrázek 36: Menu se zobrazenými klávesovými zkratkami 

 

7.9.1 Důležité klávesové zkratky 
Strg+S  -  Uložit celou regulaci 

Strg+B  - Vytvořit Backup aktuálně uložené regulace ve složce Backup 

Strg+O  - Otevřít soubor 

Strg+N  - Otevřít novou prázdnou regulaci 

Strg+C  - Kopírovat označené prvky 

Strg+V  - Vložit označené prvky 

Strg+X  - Vyjmout označené prvky 

Strg+A  - Označit vše  

Strg+P  - Vytisknout 

Strg+Z  - Akci vrátit zpět 

Strg+Y  - Akci vrátit vpřed 

Strg+kolečko myši – zoom (přibližování) 

Strg+Objekt posunout – přizpůsobit mřížce 
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8 Porty 

8.1 Všeobecné vlastnosti 
Následující vlastnosti jsou k dispozici u každého portu. 

8.1.1.1 Všeobecné informace 

 

8.1.1.2 Parametry 

 

  

Označení  Funkce 

Název  Označení portu (volně volitelné) 

Ext. uvolnění 
Externí uvolnění deaktivuje tento port. Port je tak použit z logiky a může být 
použit jen manuálně. Tato vlastnost může být změněna pouze ručně a nemůže 
být řízena pomocí logiky. 

Trace 

Detailní výdej – odlišný v závislosti na daném portu – je vidět v oblasti pro logging 
programu Assemble, resp. v souboru Log dané regulace a oblasti pro logging 
dané vizualizace.  
Důležité upozornění: Opční nabídka “Trace” není zohledněna při exportování 
regulace a při nahrávání konfigurací. Pokud chceme aktivovat Trace, musíme tuto 
aktivaci provést přes vizualizaci. Tento postup musí být zopakován po každém 
exportu regulace, protože Trace nemůže být nahrán spolu s konfigurací. 

Typ 
Označení typu portu (pokud je možné použít více typů, pak je zde možný 
výběrový rámeček)   

Označení  Funkce 

Uvolnění 

Interní uvolnění umožňuje řízeně deaktivovat funkce portu. Port takto můžeme 
vyjmout z logických symbolů.  
Důležité upozornění: Tato vlastnost by měla být měněna jen prostřednictvím 
logických symbolů a ne manuálně!  
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8.2 Vstupy 

8.2.1 Všeobecné vlastnosti 
Následující vlastnosti jsou u každého vstupního portu stejné. 

8.2.1.1 Všeobecné informace 

 

8.2.1.2 Parametry 

 

8.2.1.3 Výstupy 

 

 

 

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Dotazovací interval v sekundách, ve kterém hardware kontroluje aktuální 
hodnotu. Standardně je dotazovací interval nastaven na 30 sekund! 
Pozor: Minimální dotazovací interval je 1 sekunda. Dodržení intervalu nelze 
zaručit! 
Poznámka: Doporučujeme nastavit u používaných vstupů různé dotazovací 
intervaly z důvodu minimalizace nedostatků a stanovení priorit. Pokud se nachází 
v regulaci více teplotních hodnot se stejným intervalem dotazu (např. 30 sekund), 
znamená to, že jsou všechny kontrolovány přesně po 30 sekundách a může tak 
dojít k prodlevě u dotazu. Čidla, jejichž hodnoty se rychle mohou měnit, by měla 
být kontrolována ve výrazně kratších intervalech než čidla, jejichž hodnoty se 
mění velmi pomalu (např. čidlo zásobníku).   

Označení  Funkce 

Potvrzení 

Možnost nastavení, zda má být výstupní konektor "Alarm" automaticky deaktivován, 
jakmile se hodnota opět nachází v určeném hodnotovém rozsahu, nebo zda smí být 
deaktivován pouze po manuálním potvrzení. Manuální potvrzení se provádí přímo 
na výstupním konektoru "Alarm". 

Alarm Min Minimální hodnota, po jejím překročení je aktivován výstupní konektor "Alarm 

Alarm Max Maximální hodnota, po jejím překročení je aktivován vstupní konektor "Alarm 

Hystereze 

Hystereze pro funkci alarmu. Alarm je aktivován hned po naměření hodnoty, která je 
vyšší než nastavený Alarm Max, resp. nižší než Alarm Min, je vypnut ale teprve až po 
zohlednění hystereze. 
 
Příklad: Alarm Min = 5, Alarm Max = 20, Hystereze = 2:  
Alarm ZAP při naměření hodnoty nižší než 5 resp. vyšší než 20,  
Alarm znovu VYP při dosažení 7 (Alarm Min + hystereze)  
resp. dosažení 18 (Alarm Max - hystereze) 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Aktuálně hardwarem naměřená hodnota uvedená v dané jednotce 

Alarm  

Alarm je aktivován při naměření vyšší nebo nižší hodnoty, než je stanovený limit 
pro alarm. 
Důležité upozornění: Hraniční hodnoty pro alarm se vždy vztahují k aktuální 
hodnotě! 
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8.2.1.4 Simulace 

 

8.2.2 Analogový vstup (4-20mA) 
Funkce  

Vstup pro evidenci signálů 4-20 mA. (CO2, tlak, vlhkost, déšť, vítr,…) 

Modul  

Analogový (Pin 1-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 4-20 mA 0,01 mA 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu. 

 

8.2.3 Analogový vstup (0-10Volt) 
Funkce  

Vstup pro evidenci signálů 0-10 Volt. (CO2, tlak, vlhkost, déšť, vítr,…) 

Modul  

Analogový (Pin 1-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-10 Volt 0,01 Volt 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu. 

Označení  Funkce 

Simulace 

Uvádí, zda má být aktuální hodnota simulována. Pokud je tato vlastnost 
deaktivována, pak může být aktuální hodnota zapsána do simulace jen 
manuálně. Tato vlastnost ovlivňuje pouze režim simulace v programu 
Assemble. 
Důležité upozornění: Při změně aktuální hodnoty ve vizualizačním designeru 
během aktivní simulace je tato vlastnost automaticky deaktivována! 

Hodnotový rozsah 
Max 

Horní mez rozsahu, ve kterém se má simulovaná hodnota nacházet. 

Hodnotový rozsah 
Min 

Dolní mez rozsahu, ve kterém se má simulovaná hodnota nacházet. 

Simulovat nárůst 
Simuluje nárůst aktuální hodnoty. Pokud je tato vlastnost aktivní, tak se zvýší 
při každém dotazovacím intervalu aktuální hodnota o hodnotu, která je 
uvedena v „hodnota nárůstu“. 

Simulovat pokles 
Simuluje pokles aktuální hodnoty. Pokud je tato vlastnost aktivní, tak se sníží 
při každém dotazovacím intervalu aktuální hodnota o hodnotu, která je 
uvedena v „hodnota poklesu“. 

Hodnota nárůstu Hodnota, o kterou se zvýší při simulaci nárůstu aktuální hodnota. 

Hodnota poklesu Hodnota, o kterou se sníží při simulaci poklesu aktuální hodnota. 
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8.2.4 Teplota 
Funkce  

Vstup pro měření teploty. (Teploty v °C – PT1000/KTY10) 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo -50 až 200 °C 0,1 °C 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  

8.2.4.1 Všeobecné informace 

 

8.2.4.2 Parametry 

 

8.2.5 Teplota (libovolná) 
Funkce  

Vstup pro měření teploty. Načte odpor čidla a použije aktuální teplotu pomocí opěrných 

míst. (teploty v °C) 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo -50 až 200 °C 0,1 °C 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  

8.2.5.1 Parametry 

 

 

 

Označení  Funkce 

Druh měření Možnost nastavení požadovaného druhu měření (PT1000/KTY10) 

Označení  Funkce 

Kalibrování Lineární kalibrování vstupu. Je sečten s naměřenou hodnotou.  

Označení  Funkce 

Opěrná místa Škálování načteného odporu na teplotu, která se má zobrazit.  
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8.2.6 Pokojové čidlo TA 
Funkce  

Vstup pro měření pokojového čidla RAS01.  

Navíc k teplotě je přenesen i nastavený modus. K dispozici jsou následující režimy: 1 = 

protimrazová ochrana, 2 = pokles, 3 = normální, 4 = automatický 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0 bis 50 °C 0,1 °C 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  

Naposledy nastavený režim je zachován. 

8.2.6.1 Parametry 

 

8.2.6.2 Výstupy 

 

 

8.2.7 Digitální vstup/proudění 
Funkce  

Vstup pro evidenci digitálního vstupu resp., průtokového spínače 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0 = Vyp / 100 = Zap - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  

Alarm 

 se aktivuje při aktuální hodnotě „Zap“, a deaktivuje se při aktuální hodnotě „Vyp“. Neexistují 

omezení týkající se hodnoty Alarm Min a Alarm Max. 

 

Označení  Funkce 

Kalibrování Lineární kalibrování vstupu. Je přičten k naměřené hodnotě.  

Označení  Funkce 

Modus Režim, který byl nastaven na pokojovém přístroji. 
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8.2.8 Solární záření 
Funkce  

Vstup pro evidenci dat o solárním záření v jednotkách W/m² (senzor záření GBS01) 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0 – 1400 Watt/m² 10 Watt/m² 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu. 

 

8.2.9 Odpor (Ohm) 
Funkce  

Vstup pro evidenci odporů v jednotkách Ohm (Ω). 

Modul  

Teplotní (Pin 1-8), PID (Pin 5-8) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-10 kΩ 1 Ω  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  

 

 

8.2.10 Termočlánek 
Funkce  

Vstup pro měření termočlánku v °C 

Modul  

Teplotní (Pin 9) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-1000°C 1 °C  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu.  
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8.2.11 Čítač impulzů 
Funkce  

Vstup pro evidenci impulzů vyslaných vysílačem impulzů  

(max. frekvence 10 Hz, minimální délka impulzu 25 ms) 

Modul  

       Teplotní (Pin 1 a 2) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-2147483647 impulzy 1 impulz 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu. 

Celková hodnota zůstane nezměněna. 

Alarm 

Čítač impulzů neobsahuje funkci alarm! 

8.2.11.1 Parametry 

 

8.2.11.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Čítač impulzů poskytuje vždy dvě hodnoty – aktuální hodnotu a celkovou hodnotu. U aktuální 

hodnoty se jedná o počet impulzů, které se objevily od posledního dotazu, u celkové hodnoty se 

jedná o počet impulzů, které se objevily od posledního obnoveného startu teplotního modulu nebo 

posledního resetu čítače impulzů. 

Důležité upozornění: pokud probíhá další zpracování impulzů s logickými symboly kalorimetr nebo 

čítač množství, pak musí být vždy spojen výstupní konektor “celková hodnota” se vstupním 

konektorem “impulzy” – NE aktuální hodnota! 

Vzniklé impulzy jsou evidovány nezávisle na zvoleném dotazovacím intervalu teplotním modulem a 

jsou v něm uloženy do paměti. Dotazovací interval čítače impulzů určuje pouze to, v jakém intervalu 

budou impulzy uložené v teplotním modulu regulací dotazovány a popřípadě dále zpracovávány. 

Není proto nutné nastavit dotazovací interval kratší než 5 sekund. 

 

 

Označení  Funkce 

Reset 
Vynuluje celkovou hodnotu. Reset musí být aktivní alespoň po dobu dotazovacího 
intervalu! U dalšího dotazu je nastavena celková hodnota na 0, a resetový 
konektor je automaticky nastaven znovu na „Vyp“. 

Označení  Funkce 

Celková 
hodnota 

Počet evidovaných impulzů od okamžiku posledního resetování. 
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8.2.12 Kalorimetr 
Funkce  

Vstup pro evidenci množství tepla prostřednictvím měřiče průtoku a 2 teplotních hodnot 

(max. frekvence 10 Hz, minimální délka impulzu 25ms) 

Modul  

       Teplotní (Pin 1 a 2) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-2147483647 Wh 1 Wh  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“ a již neproběhne dotaz na vstupní hodnotu. 

Celková hodnota a celkový průtok zůstane zachován. 

Alarm 

Kalorimetr není vybaven funkcí alarm! 

8.2.12.1 Parametry 

 

8.2.12.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

U vstupního symbolu “Kalorimetr” se jedná o kombinovaný vstup, který předpokládá určité 

požadavky na ostatní vstupy a obsazení modulů pro řádnou funkčnost. 

Kalorimetr přitom poskytuje čtyři hodnoty - množství tepla jako aktuální hodnotu a jako celkovou 

hodnotu, stejně jako průtok jako aktuální průtok a jako celkový průtok. U aktuální hodnoty resp. 

aktuálního průtoku se jedná o taková množství, která byla naměřena od posledního dotazování, u 

celkové hodnoty, resp. celkového průtoku se jedná o taková množství, která byla naměřena od 

posledního resetování kalorimetru. 

Množství tepla je standardně zjišťováno vždy pro médium voda (specifická tepelná kapacita 1,16) a 

pro 1 litr za jeden impulz. V případě použití jiného média to nelze opravit přímo v symbolu – jako je 

to možné u litr/impulz. 

Vedle samotného kalorimetru musí být umístěny v logickém designeru ještě dva teplotní vstupy, 

které se zapojují do provozu pro počítání množství tepla. Použití těchto teplotních vstupů v logice tím 

není omezeno – mohou být používány a zpracovány jako každý jiný vstup. 

Označení  Funkce 

Reset 
Vynuluje celkovou hodnotu a celkový průtok. Resetování musí být aktivní alespoň 
po dobu dotazovacího intervalu! Při dalším dotazu se nastaví celková hodnota na 
0, a konektor pro resetování se automaticky vrátí na „Vyp“. 

Litr/impulz Údaj o hodnotě impulzu v litrech 

Označení  Funkce 

Celková hodnota Naměřené množství tepla od poslední resetování v jednotce Wh 

Aktuální průtok Naměřený průtok od posledního dotazu v litrech 

Celkový průtok Naměřený průtok od posledního resetování v litrech 
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Kalorimetr může být v rámci obsazení modulu umístěn jen na vstupy 1 a 2. Pro správnou funkčnost 

ale musí být umístěn nejen kalorimetr, ale také oba teplotní vstupy na místa k tomu určená. Pokud se 

nachází kalorimetr na vstupu 1, tak jsou to vstupy 3 (teplota na přívodu, teplejší) a 4 (teplota na 

výstupu, studenější). Pokud byl umístěn kalorimetr na vstup 2, musí být umístěny teplotní senzory na 

vstup 5 (teplota na přívodu, teplejší) a 6 (teplota na výstupu, studenější). 

Důležité upozornění: Kalorimetr používá k výpočtu vždy teplotní vstupy k tomu určené. Pokud tam 

byly umístěny jiné senzory, jsou tyto používány a výsledkem je chybné množství tepla. 

Chcete-li získat správné množství tepla, musíte správně uvést navíc hodnotu litr/impulz. 

Ohledně dotazovacích intervalů musíte dbát na to, aby neměly tyto intervaly vliv na evidenci 

množství tepla. Evidence je prováděna autonomně na teplotním modulu a je tam ukládána do 

paměti. U každého impulzu jsou zjištěny teplotním modulem vstupní hodnoty teploty a jsou použity 

pro výpočet množství tepla. 

Dotazovací interval kalorimetru na teplotu určuje pouze to, v jakém intervalu má být dotazováno 

množství tepla uložené na teplotním modulu. Dotazovací intervaly teplotních vstupů nemají vliv na 

zjišťování množství tepla. 
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8.3 Výstupy 

8.3.1 Všeobecné vlastnosti 
Následující vlastnosti jsou u každého výstupního portu stejné. 

8.3.1.1 Všeobecné informace 

 

8.3.1.2 Ochrana proti zablokování 

 

Pokud je zamítnuto nějakému výstupu – s výjimkou míchacího ventilu – s aktivní ochranou proti 

zablokování uvolnění, resp. není k dispozici správná vstupní hodnota (“hodnota je prázdná”), není 

provedeno ABS. 

Důležité upozornění: Dbejte prosím u kombinovaných výstupů na to, aby nedošlo díky souhře 

kombinovaného režimu a ochrany proti zablokování k překřížení. Je-li jeden z obou kombinovaných 

výstupů neaktivní po dobu překračující „dobu nečinnosti“ a je-li z tohoto důvodu aktivován ABS, 

zatímco je druhý výstup aktivní, je aktivní výstup deaktivován díky kombinovanému režimu na 

výstupním modulu. Teprve po nějaké době regulace toto chování zaznamená a opraví. 

Toto důležité upozornění neplatí pro dva výstupy, které byly spolu kombinovány díky míchacímu 

ventilu, protože ABS je nastaven a proveden přímo na míchacím ventilu a ne na jednotlivých 

výstupech! 

 

8.3.1.3 Vstupy/Výstupy 

 

Označení  Funkce 

Modus 

Pomocí kombinovaného režimu lze výstup kombinovat s jiným výstupem 
stejného typu a stejným výstupním modulem. 
Nezávislost: Výstup není závislý na jiném výstupu. 
1 z 2: Výstup je kombinován s jiným výstupem. Pouze jeden z obou výstupů může 
být zapnutý. Druhý z nich je automaticky vypnut.  
Důležité upozornění: Při kombinovaném režimu se jedná výhradně o dodatečnou 
bezpečnostní funkci a ne o regulačně technickou aplikaci! 

Kombinovaný 
port 

Výstup, se kterým má být kombinovaný režim doručen. 

Označení  Funkce 

Doba 
nečinnosti 
[h] 

Definuje maximální dobu trvání v hodinách, kdy může být výstup bez přerušení 
vypnutý, aniž by byla aktivována ochrana proti zablokování. 

Doba běhu 
[s] 

Uvádí, jak dlouho je výstup v rámci ochrany proti zablokování aktivován, pokud byla 
doba nečinnosti překročena. 

hodnota 
Udává aktuální hodnotu, kterou byla ochrana proti zablokování zapnuta. 
Pokud není tato opční nabídka k dispozici, je automaticky převzata hodnota ZAP 
(100). 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Prostřednictvím vstupního konektoru lze nastavit aktuální hodnotu výstupu. 
prostřednictvím výstupního konektoru lze dále zpracovat tuto hodnotu v logickém 
modulu. 
Důležité upozornění: Se vstupním konektorem by měl být spojen vždy maximálně 
jeden spoj! 
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8.3.2 Fáze  
Funkce  

Výstup s regulovaným počtem otáček pro čerpadla/míchací ventil apod. 

Modul  

fázový (Pin 1-5) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-100 % 1 %  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „Vyp“ a výstup ignoruje změny přes spoj. 

 

8.3.3 Fáze časovače (Timer) 
Funkce  

Výstup s regulovaným počtem otáček pro čerpadla/míchací ventil atd. včetně funkce 

časovacího spínače 

Modul  

fázový (Pin 1-5) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-100 % 1 %  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota nastavena na „Vyp“ a výstup ignoruje změny přes spoj. 

8.3.3.1 Všeobecné informace 

 

8.3.3.2 Parametry 

 

Označení  Funkce 

Dotazovací interval [s] Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

Mezní hodnota 
Zap(min)[s] 

Viz. Port časovače 

Mezní hodnota 
Zap(max)[s] 

Viz. Port časovače 

Mezní hodnota 
Vyp(min)[s] 

Viz. Port časovače 

Mezní hodnota 
Vyp(max)[s] 

Viz. Port časovače 

Doba doběhu[s] Viz. Port časovače 

Prodleva[s] Viz. Port časovače 

Reset Viz. Port časovače 
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8.3.3.3 Vstupy 

8.3.3.4 Výstupy 

8.3.4 Relé 
Funkce  

Spínací výstup pro čerpadla/míchací ventil atd. 

Modul  

Relé (Pin 1-6) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0=Vyp/100=Zap -  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota nastavena na „Vyp“ a výstup ignoruje změny přes spoj. 

 

8.3.5 Timer-Relé 
Funkce  

Spínací výstup pro čerpadla/míchací ventil atd. včetně funkce časovače. 

Modul  

Relé (Pin 1-6) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0=Vyp/100=Zap -  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota nastavena na „Vyp“ a výstup ignoruje změny přes spoj. 

8.3.5.1 Všeobecné informace 

 

8.3.5.2 Parametry 

Označení  Funkce 

hodnota 1 Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

Doba běhu[s] Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

Mezní hodnota 
Zap(min)[s] 

Viz. Port časovače 

Mezní hodnota 
Zap(max)[s] 

Viz. Port časovače 

Mezní hodnota 
Vyp(min)[s] 

Viz. Port časovače 
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8.3.5.3 Vstupy 

8.3.5.4 Výstupy  

8.3.6 Analogový výstup (0-10Volt) 
Funkce  

Výstup pro signály 0-10 Volt  

Modul  

Analogový (Pin 1-8), PID (Pin 4) 

Aktuální hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 0-10 Volt 0,01 Volt 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota nastavena na „Vyp“ a výstup ignoruje změny přes spoj. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mezní hodnota 
Vyp(max)[s] 

Viz. Port časovače 

Doba doběhu[s] Viz. Port časovače 

Prodleva[s] Viz. Port časovače 

Reset Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

hodnota 1 Viz. Port časovače 

Označení  Funkce 

Doba běhu[s] Viz. Port časovače 
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8.4 Logické symboly 

8.4.1 Parametry 
Funkce  

konstantní hodnoty, požadované hodnoty, zástupné znaky, proměnné hodnoty, které 

mohou být změněny 

 

Aktuální hodnota 

nastavená nebo dosazená hodnota 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo/Logická hodnota nastavitelný nastavitelná 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota zůstane stejná. Nereaguje ale již na změny. 

 

Detailní popis 

Parametr je velmi jednoduchý port, který přijímá hodnotu na vstupním konektoru a poskytuje ji dál 

nezměněnou a bezprostředně na výstupním konektoru. Často je používána také jen jedna funkce, 

rozuměj parametr přijme buď hodnotu bez toho, aby ji předával dál, resp. předá hodnotu zadanou 

manuálně uživatelem na výstupním konektoru. 

Parametr může být jak logická hodnota (Zap/Vyp), tak číslo (numerická hodnota). Závisí to na tom, 

s čím je spojen výstupní konektor parametru. Pokud je spojen s konektorem s logickými hodnotami 

(např. relé), je také parametr uveden jako logická hodnota. Pokud je spojen výstupní konektor 

s numerickým konektorem, zachová si i parametr svůj numerický hodnotový rozsah. 

 

8.4.2 Funkční blok 
Funkce  

Vložení funkčního bloku 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Celý funkční blok je deaktivován. Všechny obsažené porty jsou rovněž deaktivovány. 

 

8.4.2.1 Parametry 

  

Označení  Funkce 

Modus Nastavení modu funkčního bloku 
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8.4.3 Srovnání 
Funkce  

Srovnání dvou hodnot tím, že se odečte hodnota 2 od hodnoty 1.  

Udává, zda první hodnota je větší/stejná/menší než hodnota druhá. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“. 

8.4.3.1 Parametry 

 

8.4.3.2 Vstupy 

 

8.4.3.3 Výstupy  

 

 

  

Označení  Funkce 

Hystereze Zap Spínací diference je odečtena od hodnoty 1  

Hystereze Vyp Vypínací diference je odečtena od hodnoty 2  

Označení  Funkce 

hodnota 1 První porovnávaná hodnota 

hodnota 2 Druhá porovnávaná hodnota 

Označení  Funkce 

Větší  hodnota 1 je větší než hodnota 2 

Stejné  hodnota 1 je stejný jako hodnota 2 

Menší hodnota 1 je menší než hodnota 2 



 

 

58  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

8.4.4 Počítač  
Funkce  

Matematické funkce jako sčítání, odčítání, násobení a dělení dvou hodnot. Vezme se vždy 

hodnota 1 OP hodnota 2 a výsledek je vydán u aktuální hodnoty. 

 

Aktuální hodnota 

Výsledek početní operace. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo nastavitelný nastavitelná 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.4.1 Všeobecné informace 

 

8.4.4.2 Vstupy 

 

8.4.5 Min/Max/Avg/Sum 
Funkce  

Matematické funkce jako minimální, maximální, průměrná hodnota a součet několika 

hodnot. Výsledek je vydán u aktuální hodnoty. 

 

Aktuální hodnota (výsledek) 

Výsledek matematické funkce. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo nastavitelný nastavitelná 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.5.1 Všeobecné informace 

 

8.4.5.2 Vstupy 

 

 

 

Označení  Funkce 

Typ Výběr početní operace 

Označení  Funkce 

hodnota 1 První hodnota početní operace 

hodnota 2 Druhá hodnota početní operace 

Označení  Funkce 

Typ Výběr početní operace 

Označení  Funkce 

Vstupní hodnoty Libovolný počet číselných hodnot 
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8.4.6 Vzorec 
Funkce  

Výpočet hodnoty pomocí vzorce. Můžeme připojit a integrovat do vzorce až 16 vstupních 

hodnot.  

 

Aktuální hodnota 

Výsledek vzorce. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo nastavitelný nastavitelná 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.6.1 Všeobecné informace 

 

8.4.6.2 Parametry 

 

8.4.6.3 Vstupy 

 

Možné operace 

+, -, *, /, ^, ABS, ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2, CEILING, COS, COSH, EXP, FLOOR, LN, LOG, LOG10, PI, 

RAND, RANDBETWEEN, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SUM, TAN, TANH, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN 

Příklad výpočtu bodu tání 

Pomocí následujícího vzorce lze vypočítat bod tání z teploty v místnosti a vlhkosti vzduchu: 

237.3*log10(E2/100 * 6.1078 * 10^((7.5*E1)/(237.3+E1)) / 6.1078) /(7.5-log10(E2/100 * 6.1078 * 10^((7.5*E1)/(237.3+E1)) / 6.1078) ) 

E1: je teplota v místnosti a měla by být připojena ke vstupu 1. 

E2: je vlhkost vzduchu a měla by být připojena ke vstupu 2. 

Důležité upozornění: Funkčnost tohoto vzorce není garantována! Je použit jen jako názorný příklad! 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet vstupních hodnot ve vzorci. 

Označení  Funkce 

Vzorec Vzorec, kterým byl získán výsledek. 

Označení  Funkce 

Vstup x 
Vstupní hodnoty, které mohou být do vzorce převzaty (až 16). Mohou být do 
vzorce integrovány tím, že jsou zapsány jako „Ex“. Například: E1+E2-4 
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8.4.7 A/Nebo/Exkl. nebo 
Funkce  

Logické spojení několika hodnot pomocí A/NEBO/EXKL. NEBO. Výsledek je vydán u 

aktuální hodnoty. 

 

Aktuální hodnota (výsledek) 

Výsledek logického spojení. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0=Vyp/100=Zap - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.7.1 Všeobecné informace 

 

8.4.7.2 Vstupy 

 

  

Označení  Funkce 

Typ Výběr operace 

Označení  Funkce 

Vstupní hodnoty Libovolný počet logických hodnot 
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8.4.8 FlipFlop 
Funkce  

Různé funkce FlipFlop jako RS, D-Latch, Monoflop a A-Stabiler Multi.  

Výsledek je vydán u aktuální hodnoty. 

 

Aktuální hodnota (výsledek) 

Aktuální stav/aktuální hodnota funkce FlipFlop. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota/číslo - - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.8.1 Všeobecné informace 

 

8.4.8.2 RS-FlipFlop 

RS-Flipflop disponuje dvěma vstupními konektory (Set a Reset), pomocí nichž je určena výstupní 

hodnota s ohledem na poslední stav. Vstupní konektor “Set” přitom může sloužit výhradně zapínání, 

zatímco vstup “Reset” výhradně vypínání. Výstupní hodnota se změní jen tehdy, když vykazují oba 

vstupní konektory rozdílné hodnoty. Pokud jsou oba aktivní nebo neaktivní, zůstane zachován 

poslední stav. 

8.4.8.2.1 Vstupy 

 

8.4.8.2.2 Výstupy  

 

  

Označení  Funkce 

Typ 
Výběr operace 
Může být změněn, jen když není se symbolem spojen žádný spoj! 

Označení  Funkce 

Set 
Vstup pro nastavení výstupu. Spínací proces je proveden jen při aktivním Setu a 
neaktivním Resetu. 

Reset 
Vstup pro smazání výstupu. Vypínací proces je proveden jen při neaktivním Setu a 
aktivním Resetu. 

Označení  Funkce 

Výsledek Výstupní hodnota (logická hodnota) 
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8.4.8.3 D-Latch 

D-Latch disponuje dvěma vstupními konektory (Set a Reset), pomocí nichž je nastavena výstupní 

hodnota s ohledem na poslední stav. Vstupní konektor “Set” přitom může sloužit výhradně zapínání, 

zatímco vstup “Reset” výhradně vypínání. Výstupní hodnota se změní jen tehdy, když vykazují oba 

vstupní konektory rozdílné hodnoty. Pokud jsou oba aktivní nebo neaktivní, zůstane zachován 

poslední stav 

Rozdíl od RS-FlipFlop spočívá v tom, že je nastavena při Setu hodnota vstupního konektoru „hodnota 

Zap“ a při Resetu hodnota vstupního konektor „hodnota Vyp“ jako výstupní hodnota. 

8.4.8.3.1 Vstupy 

 

8.4.8.3.2 Výstupy  

 

8.4.8.4 Monoflop 

Monoflop disponuje vstupním konektorem (Set), pomocí něhož určuje výstupní hodnotu. Vstupní 

konektor “Set” přitom může sloužit výhradně zapínání. Parametr „Doba běhu“ udává, po jaké době 

běhu má být Monoflop znovu vypnut. Při Setu je jako výstupní hodnota nastavena hodnota ze 

vstupního konektoru „hodnota Zap“ a při vypnutí hodnota ze vstupního konektoru „hodnota Vyp“.  

8.4.8.5 Parametry 

 

8.4.8.5.1 Vstupy 

 

8.4.8.5.2 Výstupy  

 

Označení  Funkce 

Set 
Vstup pro nastavení výstupu. Spínací proces je proveden jen při aktivním Setu a 
neaktivním Resetu. 

Reset 
Vstup pro smazání výstupu. Vypínací proces je proveden jen při neaktivním Setu a 
aktivním Resetu. 

Hodnota Zap Hodnota, která je zobrazena při spínacím procesu na výstupu. 

Hodnota Vyp Hodnota, která je zobrazena při vypínacím procesu na výstupu. 

Označení  Funkce 

Výsledek 
Výstupní hodnota (číslo), která je převzata v závislosti na stavu od „hodnota Zap“ 
nebo „hodnota Vyp“. 

Označení  Funkce 

Doba běhu [s] Doba běhu v sekundách, po jejímž uplynutí má být Monoflop vypnut. 

Označení  Funkce 

Set Vstup pro nastavení výstupu.  

Hodnota Zap Hodnota, která je zobrazena při spínacím procesu na výstupu. 

Hodnota Vyp Hodnota, která je zobrazena při vypínacím procesu na výstupu.  

Označení  Funkce 

Výsledek 
Výstupní hodnota (číslo), která je převzata v závislosti na stavu od „hodnota Zap“ 
nebo „hodnota Vyp“.  
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8.4.8.6 A-Stabiler Multi. 

Tento FlipFlop disponuje vstupním konektorem (Set), pomocí něhož je aktivován FlipFlop. Slouží 

přitom zapínání a vypínání časové funkce. Parametr „Doba běhu“ udává, jak dlouho má být FlipFlop 

zapnutý, a parametr „Přestávka“ udává, jak dlouho má být FlipFlop vypnutý. Pokud je FlipFlop 

zapnutý, je jako výstupní hodnota nastavena hodnota ze vstupního konektoru „hodnota Zap“, a 

pokud je FlipFlop vypnutý, je jako výstupní hodnota nastavena hodnota ze vstupního konektoru 

„hodnota Vyp“.  

8.4.8.7 Parametry 

 

8.4.8.7.1 Vstupy 

 

8.4.8.7.2 Výstupy  

 

 

  

Označení  Funkce 

Doba běhu [s] Doba běhu v sekundách, jak dlouho je FlipFlop zapnutý. 

Přestávka [s] Doba běhu v sekundách, jak dlouho je FlipFlop vypnutý. 

Označení  Funkce 

Set Vstup pro aktivaci FlipFlopu.  

Hodnota Zap Hodnota, která je zobrazena při spínacím procesu na výstupu. 

Hodnota Vyp Hodnota, která je zobrazena při vypínacím procesu na výstupu.  

Označení  Funkce 

Výsledek 
Výstupní hodnota (číslo), která je převzata v závislosti na stavu od „hodnota Zap“ 
nebo „hodnota Vyp“. 



 

 

64  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

8.4.9 Časovač (Timer) 
Funkce  

Časové funkce jako prodleva, doba doběhu, maximální doba běhu, minimální doba běhu, 

maximální prodleva, minimální prodleva a doba běhu.  

 

Aktuální hodnota  

Aktuální hodnota obdrží ze vstupu „hodnota 1“ svůj stav za podmínky dodržení nastavené časové 

funkce. 

Důležité upozornění: Aktuální hodnotu může získat také typ číslo! Musí být přitom ale nastaveny 

požadované vstupní a výstupní hodnoty pomocí minimálních a maximálních hodnot konektorů. 

Pokud je vstupní konektor “hodnota 1” od typu Číslo, pak je minimální hodnota pro VYP a všechny 

ostatní hodnoty pro ZAP. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0=Vyp/100=Zap - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Doba běhu zůstane zachována. 

8.4.9.1 Parametry 

 

8.4.9.2 Vstupy 

 

8.4.9.3 Výstupy  

 

Detailní popis 

Časovač umí vložit do průběhu regulace časovou komponentu. V závislosti na zvolené časové funkci, 

stejně jako na vstupní hodnotě “hodnota 1”, přitom vyjde výstupní hodnota “aktuální hodnota”. 

K dispozici jsou přitom následující časové funkce, které mohou být použity jednotlivě nebo 

kombinovaně: 

Označení  Funkce 

Mezní hodnota 
Zap(min)[s] 

Minimální doba běhu v sekundách 

Mezní hodnota 
Zap(max)[s] 

Maximální doba běhu v sekundách 

Mezní hodnota 
Vyp(min)[s] 

Minimální doba prodlevy v sekundách 

Mezní hodnota 
Vyp(max)[s] 

Maximální doba prodlevy v sekundách 

Doba doběhu[s] Doba prodlevy v sekundách – odloží jen vypínání 

Prodleva[s] Doba prodlevy v sekundách – odloží jen zapnutí 

Reset 
Vynuluje dobu běhu. Je při změně výstupu automaticky nastaveno zase na 
VYP. 

Označení  Funkce 

hodnota 1 Vstupní hodnota 

Označení  Funkce 

Doba běhu [s] Doba běhu v sekundách, která uplynula od posledního resetování 
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 Prodleva 

Odloží výhradně jen zapínání o nastavený čas v sekundách 

 Doba doběhu 

Odloží výhradně jen vypínání o nastavený čas v sekundách 

 Maximální doba běhu (mezní hodnota Zap(max)) 

Pokud je aktivní výstupní konektor “aktuální hodnota” po dobu uvedeného časového 

rozmezí (v sekundách), je tento deaktivován nezávisle na vstupní hodnotě “hodnota 1”. 

 Minimální doba běhu (mezní hodnota Zap(min)) 

Pokud je aktivní vstupní konektor “hodnota 1” znovu deaktivován během uvedené minimální 

doby běhu (v sekundách), zůstane tento – za předpokladu, že je výstupní konektor rovněž 

aktivní – aktivní nezávisle na vstupní hodnotě “hodnota 1” tak dlouho, dokud neuběhne 

uvedená minimální doba běhu. 

 Maximální doba prodlevy (mezní hodnota Vyp(max)) 

Pokud není výstupní konektor “aktuální hodnota” po dobu uvedeného časového rozmezí (v 

sekundách) aktivní, je tento aktivován nezávisle na vstupní hodnotě “hodnota 1“. 

 Minimální doba prodlevy (mezní hodnota Vyp(min)) 

Pokud je neaktivní vstupní konektor “hodnota 1” znovu aktivován během uvedené minimální 

doby prodlevy (v sekundách), zůstane tento – za předpokladu, že je výstupní konektor rovněž 

neaktivní - neaktivní nezávisle na vstupní hodnotě “hodnota 1” tak dlouho, dokud neuběhne 

uvedená minimální doba prodlevy. 

 Záznam doby běhu 

Probíhá vždy, když je výstupní konektor “aktuální hodnota” aktivní a může být vynulován 

pomocí konektoru “Reset”. 

 

Nezávisle na zvolené funkci nemá dotazovací interval vliv na spínací funkce nebo přesnost časovače, 

ale slouží jen aktualizaci výstupního konektoru “Doba běhu”! Také u dotazovacího intervalu probíhá 

provedení časové funkce, stejně jako záznam doby běhu na sekundu přesně. Proto by měl být 

dotazovací interval zvolen v normálním případě velkoryse (větší než 30 sekund). 

Důležité upozornění: Pokud použijete funkce minimální doby a maximální doby, musíte dbát na to, 

aby byla funkce resetována teprve změnou vstupního konektoru. Pokud se tedy změní výstupní 

hodnota z důvodu minimální a maximální funkce, zůstane tato zpravidla nezměněna tak dlouho, než 

je resetována změna vstupní hodnoty této funkce. To znamená, že např. při deaktivaci výstupního 

konektoru z důvodu maximální doby běhu musí být vstupní hodnota nejprve neaktivní a pak zase 

aktivní, aby byl výstupní konektor rovněž znovu aktivován. Pokud zůstane vstupní konektor aktivní, 

zůstane neaktivní výstupní konektor. 

Je možné také kombinovat několik časových funkcí na symbolu časovače. V takovém případě ale 

musíme dbát na to, aby se funkce neovlivňovaly nevědomě. Je tak např. zapínán a vypínán údaj 

maximální doby běhu a maximální doby prodlevy výstupní hodnoty nezávisle na vstupní hodnotě. 

Vstupní hodnota je zohledněna jen k určení startovací hodnoty. 

Musíte dbát na to, aby při změně stavu výstupní hodnoty z “hodnota je prázdná” na “VYP”, nebyla 

provedena žádná doba doběhu. Při změně stavu z “hodnota je prázdná” na “ZAP” je ale provedena 

případně nastavená prodleva. Stav “hodnota je prázdná” může nastat bezprostředně po obnoveném 

startu nebo po zamítnutí uvolnění. 
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8.4.10 Spínací hodiny 
Funkce  

Spínací hodiny – aktivace resp. deaktivace procesů z důvodu denní doby. 

 

Aktuální hodnota  

Aktivní/neaktivní podle nastavených časových intervalů. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Logická hodnota 0=Vyp/100=Zap - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.10.1 Parametry 

 

8.4.10.2 Vstupy 

 

Detailní popis 

Spínacími hodinami mohou být aktivovány resp. deaktivovány procesy z důvodu denní doby. Za tímto 

účelem lze zadat u každého časového spínacího programu časový interval. Vedle denní doby (od/do) 

lze zadat také dny v týdnu, ve kterých je časový spínací program platný. Vybrat si můžeme 

z následující opční nabídky: 

 všechny dny v týdnu (všechny) 

 jednotlivé dny v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek nebo pátek) 

 pracovní dny (Po až Pá) 

 víkend (So a Ne) 

Pokud se shoduje den v týdnu i denní doba, je výstupní stav časového spínacího programu aktivní. 

Důležité upozornění: Pokud nemá regulace správný čas k dispozici, je časový spínací program přesto 

proveden! Z důvodu chybného časového údaje může i tak dojít k časově nesprávnému provedení. 

Pokud chceme, aby byl časový spínací program aktivní 24 hodin, musí být časový okamžik pro start a 

časový okamžik pro konec identický. Musíme přitom ale dbát na to, že nastavení 00:00 až 00:00 

znamená, že časový spínací program není aktivní 24 hodin, zatímco každé jiné nastavení trvající 24 

hodin (např. 01:00 až 01:00) znamená, že je časový spínací program aktivní 24 hodin. Nastavení od 

00:01 do 00:00 znamená, že časový spínací program nebyl mezi 00:00 a 00:01 přesně jednu minutu 

aktivní. 

 

Důležité upozornění: pozor u časových intervalů, které jsou delší než 2 dny! Pokud si zvolíme časový 

interval, který přesahuje čas 00:00 např. sobota, neděle od 22:00 do 03:00, musíme dbát na to, aby 

Označení  Funkce 

Kalendářní týden 
Pokud je zapsán kalendářní týden, pak jsou platné nastavené časy jen 
v uvedeném týdnu. 

Rok  Pokud je zapsán rok, pak jsou nastavené časy platné jen v uvedeném roce. 

Označení  Funkce 

Časové intervaly Možnost nastavení časů na jeden týden. 
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byl aktivní časový spínací program sobota od 00:00 do 03:00, v noci ze soboty na neděli od 22:00 do 

03:00 a v neděli od 22:00 do 00:00. 

 

8.4.10.3 Nastavení časového intervalu 

Kliknete-li na rozšířená nastavení konektoru „časové intervaly“, tak se otevře okno pro nastavení 

požadovaných časů. Denně lze zapsat až 4 časová okna. Abychom mohli zapsat časové okno, musí být 

aktivováno. Pak si můžeme vybrat dobu „od“ a „do“. Při kliknutí na tlačítko „nastavit“ se zapíší aktivní 

časová okna pro vybraný den. Den může být nastaven pomocí výběrového boxu „den(dny)“. 

 

 

Obrázek 37: Nastavení spínacích hodin 
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8.4.11 Datum 
Funkce  

Funkce datum pro sezónní řízení. Výdej specifický hodnot k danému datu. 

Aktuální hodnota  

Počet dní od 1. 1. 1900. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo 1-401767 1 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Všechny výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“. 

8.4.11.1 Všeobecné informace 

8.4.11.2 Vstupy 

8.4.11.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Prostřednictvím tohoto portu můžeme realizovat specifické regulační procesy, které souvisí s datem. 

Pokud nejsou nastaveny žádné vstupy, je vydáno aktuální datum. 

Pokud chceme vypočítat výstupní hodnoty pro určité datum, můžeme zadat toto datum vstupními 

konektory. V tomto případě je uvedení typu relevantní, protože pod “Typ” může být uvedeno, kvůli 

kterým vstupním hodnotám má zjištěno datum. Na výběr jsou přitom následující varianty: 

Dny: počet dní od 1.1.1900    JMT: den v měsíci, měsíc a rok 

např. 40218 pro středu, 10. února 2010   např. 10, 2, 2010 pro středu, 10. února 2010 

JWT: den v týdnu, týden a rok     J+T: den v roce a rok 

např. 3, 6, 2010 pro středu, 10. února 2010  např. 41 pro středu, 10. února 2010 

Označení  Funkce 

Typ 
Výběr typu pro zjištění hodnoty data u jednotlivých vstupů. 
Důležité upozornění: Při použití aktuálního data je typ irelevantní! 

Označení  Funkce 

Dny  Počet dní, liší se podle typu 

Měsíce/týdny Počet měsíců resp. týdnů, liší se podle typu 

Rok  
Počet let, liší se podle typu. 
Důležité upozornění: rok musí být vždy větší než 1900! 

Označení  Funkce 

Den  Den v měsíci 

Měsíc Měsíc 

Rok  Letopočet  

Den v roce Kalendářní den 

Týden  Kalendářní týden 

Den v týdnu Číselný údaj dne v týdnu (1=pondělí, 7=neděle) 

Přestupný rok Uvádí, zda je aktuální rok rokem přestupným. 

Hodina  Zobrazuje aktuální hodinu regulace 

Minuta Zobrazuje aktuální minutu regulace 

Minuty 
/den 

Zobrazuje uplynulé minuty aktuálního dne. 
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8.4.12 Prodleva 
Funkce  

Funkce tlumení hodnot. 

 

Aktuální hodnota  

Výdej vstupní hodnoty odložené o dobu prodlevy. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo +/- 2147483648 0,001 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Všechny výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“. Výstup „počet hodnot“ je vynulován. 

8.4.12.1 Parametry 

 

8.4.12.2 Vstupy 

 

8.4.12.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Tento port zjišťuje následující hodnoty a může být použit například k tlumení teploty: 

 Prodleva vstupní hodnoty o dobu trvání “prodlevy” 

 Zjištění nejnižší vstupní hodnoty pomocí doby trvání “prodlevy” 

 Zjištění maximální vstupní hodnoty pomocí doby trvání “prodlevy ” 

 Zjištění průměrné hodnoty pomocí doby trvání “prodlevy ” 

 Zjištění počtu změněných vstupních hodnot pomocí doby trvání “prodlevy ” 

Aktualizace výstupů probíhá při každé změně vstupní hodnoty a po uplynutí doby trvání prodlevy pro 

každou jednotlivou hodnotu. Při obnoveném startu regulace je zahájeno počítání znovu od začátku. 

Při výpočtu počtu zjištěných hodnot je počítán počet přijatých hodnot. Pokud je u konektoru 

„hodnota 1“ A u s ním spojeného výstupního konektoru aktivována opční nabídka “poslat 

nezměněné hodnoty”, jsou počítány i identické hodnoty, rozuměj je počítána každá vstupní hodnota 

(např. 1, 1, 1, 2, 3 = 5 vstupních hodnot). Pokud chceme počítat jen změny, nesmí být aktivována 

opční nabídka “poslat nezměněné hodnoty” (např. 1, 1, 1, 2, 3 = 3 vstupní hodnoty). 

Označení  Funkce 

Prodleva[s] Časový interval prodlevy/výpočtu pro výstupy v sekundách 

Označení  Funkce 

Hodnota 1 Vstupní hodnota 

Označení  Funkce 

Minimální 
hodnota 

Nejnižší hodnota, která se vyskytla během časového intervalu pro výpočet. 

Maximální 
hodnota 

Nejvyšší hodnota, která se vyskytla během časového intervalu pro výpočet. 

Průměrná 
hodnota 

Průměrná hodnota všech hodnot, které se objevily během časového intervalu pro 
výpočet. 

Počet hodnot 
Počet hodnot během časového intervalu pro výpočet, které byly použity pro 
výpočet výstupů minimální, maximální a průměrná hodnota. 
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8.4.13 Hystereze 
Funkce  

Hystereze funkce pro hodnoty.  

 

Aktuální hodnota  

Vstupní hodnota předaná z důvodu změny a aktuální referenční hodnota. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo +/- 2147483648 0,001 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“.  

8.4.13.1 Parametry 

 

8.4.13.2 Vstupy 

 

Detailní popis 

Tento port předává změnu vstupní hodnoty dál, pokud je změna ve vztahu k referenční hodnotě větší 

než nastavená hystereze. Pokud tomu tak je, pak se stane vstupní hodnota výstupní hodnotou a tím 

také novou referenční hodnotou. Hystereze je přitom platná v obou směrech (+/-). 

 

  

Označení  Funkce 

Hystereze  Nutná diference k předání vstupní hodnoty 

Označení  Funkce 

Vstup Vstupní hodnota 
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8.4.14 Škálovací port 
Funkce  

Funkce škálování pro interpretaci hodnot.  

 

Aktuální hodnota (výsledek) 

Vstupní hodnota škálovaná hodnotovou tabulkou. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo +/- 2147483648 0,001 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“.  

8.4.14.1 Všeobecné informace 

 

8.4.14.2 Parametry 

 

8.4.14.3 Vstupy 

 

Detailní popis 

Pomocí tohoto škálovacího portu může být převedena hodnota prostřednictvím hodnotové tabulky 

na jinou hodnotovou oblast. Můžeme přitom rozlišovat mezi následujícími druhy škálování, které se 

nastavují pomocí “Typu”: 

 Lineární 

Škálování vstupní hodnoty je prováděno na základě uvedených interpolačních uzlů, mezi 

interpolačními uzly se interpoluje. 

 Hodnota 

Vstupní hodnota je přiřazena na základě uvedených interpolačních uzlů k pevné hodnotě, 

která pro tuto oblast platí. 

Vstupní hodnota je přiřazena s ohledem na uvedené interpolační uzly oblasti, pro kterou byla 

uvedena jiná hodnotová oblast (Typ: lineární) nebo pevná hodnota (Typ: hodnota). U “Lineární” je 

pak zjištěna hodnota prostřednictvím interpolace, zatímco u “hodnoty” je vydána pevná hodnota. 

Hodnotová tabulka (“interpolační uzly”) je přitom omezena na 10 interpolačních uzlů. 

Důležité upozornění: Uložená hodnotová tabulka může být změněna jen v logickém designeru. 

Následně provedená změna pomocí vizualizace není možná! 

  

Označení  Funkce 

Typ Výběr druhu škálování 

Označení  Funkce 

Interpolační uzly 
Údaj o hodnotových párech pro škálování. 
interpolační uzly: interpolační uzly pro vstupní hodnotu 
Hodnoty: hodnoty patřící k interpolačním uzlům 

Označení  Funkce 

Vstup Vstupní hodnota 
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8.4.15 Konvertor 
Funkce  

Konvertování hodnot. (=Funkce spoje) 

Numerická hodnota->numerická hodnota; numerické hodnota->logická hodnota; logická 

hodnota->numerická hodnota; logická hodnota->logická hodnota 

Aktuální hodnota  

Hodnota konvertovaná podle typu a nastavení. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Numerická hodnota/Logická 
hodnota 

- - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“.  

8.4.15.1 Všeobecné informace 

 

8.4.15.2 Vstupy 

 

8.4.15.3 Numerická hodnota->numerická hodnota 

Konverze z jednoho rozsahu numerických hodnot na jiný rozsah numerických hodnot. 

např.: z 0 – 10 na 20 – 30. Pokud vstupní hodnota překročí nebo nedosáhne nastavený hodnotový 

rozsah (od Min, od Max), je předána dál odpovídající mezní hodnota (na Min, na Max). 

8.4.15.3.1 Parametry 

 

 

 

 

 

Označení  Funkce 

Typ 
Výběr druhu konverze. 
Může být změněn jen tehdy, když není se symbolem spojen žádný spoj 
(Connection)!  

Označení  Funkce 

Vstup Vstupní hodnota, která je konvertována 

Označení  Funkce 

Když je prázdná 
Hodnota, která je u vstupní hodnoty „hodnota je prázdná“, je předána dál. 
Důležité upozornění: I když je hodnotový rozsah uveden neúplný, je tato 
hodnota vydána. 

Přímo předat dál 
Vstupní hodnota je předána přímo dál. 
Důležité upozornění: Pokud je toto nastavení aktivní, jsou ostatní nastavení 
konverze ignorována. 

Z Min Minimální vstupní hodnota 

Z Max Maximální vstupní hodnota 

Na Min Minimální výstupní hodnota 

Na Max Maximální výstupní hodnota 
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8.4.15.4 Numerická hodnota->Logická hodnota 

Konverze z jednoho rozsahu numerických hodnot na rozsah logických hodnot (ZAP,VYP) např. 0 až 10 

= VYP, 20 až 30 = ZAP. Mimo nastavený rozsah hodnot pro ZAP, resp. pro VYP je předána hodnota, 

která je nastavena u “hodnota je prázdná”. 

8.4.15.4.1 Parametry 

 

8.4.15.5 Logická hodnota->numerická hodnota 

Konverze logické hodnota (AZP,VYP) na číselnou hodnotu např. ZAP = 10, VYP = 20. 

8.4.15.5.1 Parametry 

 

8.4.15.6 Logická hodnota->logická hodnota 

Konverze logické hodnoty na logickou hodnotu např. ZAP = VYP a VYP = ZAP. 

8.4.15.6.1 Parametry 

  

 

 

  

Označení  Funkce 

Když je prázdná 
Hodnota, která je u vstupní hodnoty „hodnota je prázdná“, je předána dál. 
Důležité upozornění:  I když je hodnotový rozsah uveden neúplný, je tato 
hodnota vydána. 

Vyp Min Dolní mez rozsahu VYP pro vstupní hodnotu 

Vyp Max Horní mez rozsahu VYP pro vstupní hodnotu 

Zap Min Dolní mez rozsahu ZAP pro vstupní hodnotu 

Zap Max Horní mez rozsahu ZAP pro vstupní hodnotu 

Označení  Funkce 

Když je prázdná 
Hodnota, která je u vstupní hodnoty „hodnota je prázdná“, je předána dál  
Důležité upozornění:  I když je hodnotový rozsah uveden neúplný, je tato 
hodnota vydána. 

hodnota Vyp Číselná výstupní hodnota pro vstupní hodnotu VYP 

hodnota Zap Číselná výstupní hodnota pro vstupní hodnotu ZAP 

Označení  Funkce 

Když je prázdná 
Hodnota, která je u vstupní hodnoty „hodnota je prázdná“, je předána dál. 
Důležité upozornění:  I když je hodnotový rozsah uveden neúplný, je tato 
hodnota vydána. 

Přímo předat dál  
Vstupní hodnota je předána přímo dál 
Důležité upozornění: Pokud je toto nastavení aktivní, jsou ostatní nastavení 
konverze ignorována. 

hodnota Vyp Logická hodnota výstupní hodnoty pro vstupní hodnotu VYP 

hodnota Zap Logická hodnota výstupní hodnoty pro vstupní hodnotu ZAP 
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8.4.16 Bitový konvertor 
Funkce  

Konverze čísla na bity a bitů na číslo.  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“. 

8.4.16.1 Všeobecné informace 

 

8.4.16.2 Parametry 

 

8.4.16.3 Číslo na bity 

Rozloží číslo na jednotlivé bity. 

8.4.16.3.1 Vstupy 

 

8.4.16.3.2 Výstupy 

 

8.4.16.4 Bity na číslo 

Konverze bitů na číslo. 

8.4.16.4.1 Vstupy 

 

8.4.16.4.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Konvertor bitů umožňuje rozdělit číslo až na 16 bitů, nebo 16 bitů konvertovat na číslo. Musí být 

přitom zapsány u „pozice“ pozice bitů v daném čísle. 

 

Označení  Funkce 

Připojení Počet bitů, které mají být zadány, resp. vydány. 

Typ 
Výběr konverze. 
Může být změněno, když není se symbolem spojen žádný spoj (Connection)! 

Označení  Funkce 

Pozice X Pozice X-tého bitu v čísle. Začíná u 0. 

Označení  Funkce 

Číslo  Číslo, které má být rozloženo na bity. 

Označení  Funkce 

Bit X Bity, které jsou z čísla čitelné. 

Označení  Funkce 

Bit X Bity, které jsou použity, aby vytvořily číslo. 

Označení  Funkce 

Číslo  Číslo, které vychází z bitů. 
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8.4.17 Přepínač 
Funkce  

výběr z několika hodnot (výběr požadované hodnoty).  

 

Aktuální hodnota  

Hodnota, která je přepínána pomocí aktivního č.  

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo/Logická hodnota - - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“.  

8.4.17.1 Všeobecné informace 

 

8.4.17.2 Parametry 

 

8.4.17.3 Vstupy 

 

Detailní popis 

Přepínač umožňuje přepínat jednu, ale i až 16 vstupních hodnot, na výstup. Počet možných vstupních 

hodnot je standardně 2 a lze ho zvýšit pod “Připojení” až na 16. 

Důležité upozornění: Pokud změníte počet připojení poté, co byl spojen Connection (spoj) s aktivním 

č., může se stát, že bude tento spoj vykazovat chybné mezní hodnoty (Min, Max). Proto by měl být 

nově vytvořen po změně počtu připojení i spoj, který je spojen s aktivním č.! 

Která vstupní hodnota bude přepnuta, je určeno “Aktivním č.”. Aktivní-číslo odpovídá přitom číslu 

vstupu, rozuměj u aktivní-č. 2 je přepnuta vstupní hodnota ze “Vstup 2”. 0 znamená, že hodnota, 

která byla naposledy přepnuta, zůstane zachována. To znamená také, že u aktivního-č. 0 po jednom 

zamítnutí uvolnění a obnoveném použití uvolnění zůstane hodnota na výstupu “hodnota je prázdná” 

zachována. 

 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet vstupů 

Označení  Funkce 

Aktivní č. Číslo vstupu (od 1 do X), který má být přepnut. 

Označení  Funkce 

Vstup X Vstupní hodnoty 
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8.4.18 Mux-přepínač 
Funkce  

Propojení jedné hodnoty s několika výstupy.  

 

Aktuální hodnota  

Hodnota, která má být přepojena. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo/Logická hodnota - - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Všechny výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“.  

8.4.18.1 Všeobecné informace 

 

8.4.18.2 Parametry 

 

8.4.18.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

MUX-přepínač funguje asi jako obrácený přepínač a umožňuje přepínat vstupní hodnotu na jeden až 

16 výstupů. Počet možných výstupů se standardně pohybuje na 2 a může být pod “Připojení” zvýšen 

až na 16. 

Důležité upozornění: Pokud změníte počet připojení poté, co byl spojen Connection (spoj) s aktivním 

č., může se stát, že bude tento spoj vykazovat chybné mezní hodnoty (Min, Max). Proto by měl být 

nově vytvořen po změně počtu připojení i spoj, který je spojen s aktivním č.! 

Na který výstup bude vstupní hodnota přepnuta, je určeno “Aktivním č.”. Aktivní-číslo odpovídá 

přitom číslu výstupu, rozuměj u aktivní-č. 2 je přepnuta vstupní hodnota z “Výstup 2”. 0 znamená, že 

vstupní hodnota zůstane přepnuta na naposledy aktivní výstup. 

Je nutné zohlednit, že musí být aktivní vždy jeden výstupní konektor. Výstupní konektory, které 

nejsou aktivní, vydávají hodnotu “hodnota je prázdná”. Proto by měl být nastaven u s nimi spojeného 

spoje požadovaný stav pod “hodnota je prázdná”, protože jinak může dojít nedefinované regulaci. 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet výstupů 

Označení  Funkce 

Aktivní č. Číslo výstupu (od 1 do X), na kterém má být hodnota přepojena. 

Označení  Funkce 

Výstup X Výstupy 
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8.4.19 Vícenásobný přepínač 
Funkce  

Výběr z několika hodnot nezávisle na podmínkách. (výběr požadované hodnoty s 

prioritou).  

 

Aktuální hodnota  

Hodnota, která je přepínána pomocí aktivního č.. 

Typ dat Rozsah měření Přesnost 

Číslo/logická hodnota - - 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“.  

8.4.19.1 Všeobecné informace 

 

8.4.19.2 Parametry 

 

8.4.19.3 Vstupy 

 

Detailní popis 

U vícenásobného přepínače se jedná o prioritní přepínač, u kterého na rozdíl od přepínače vykazuje 

každý vstup vlastní aktivní vstup místo aktivního čísla. Počet možných vstupních hodnot se 

standardně pohybuje na 2 a může být pod “Připojení” zvýšen až na 16. Ke každému vstupu je založen 

také k němu vhodný aktivní vstup jako parametrový konektor. 

Která vstupní hodnota bude přepnuta, je určeno pořadím a stavem aktivních konektorů, protože je 

přepnuta vždy ta vstupní hodnota, jejíž aktivní konektor je “Zap” a která vykazuje nejvyšší stupeň 

priority – rozuměj nejnižší vstupní číslo. Pokud je tedy “Aktiv 1” aktivní, je přepnuta vstupní hodnota 

1. Pokud není “Aktiv 1” aktivní, jsou procházeny další aktivní konektory podle pořadí, dokud není 

nalezen nějaká aktivní konektor. 

Pokud není aktivní žádný aktivní parametr, je vydána na výstupu “hodnota je prázdná”. Proto by měl 

být nastaven u spoje, který je spojen s výstupem vícenásobného přepínače, požadovaný stav pod 

“hodnota je prázdná”. 

 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet vstupů a aktivních čísel 

Označení  Funkce 

Aktivní X 
Udává, zda je příslušný vstup přepnut. 
Nejnižší aktivní číslo má vždy přednost před vyšším číslem. 

Označení  Funkce 

Vstup X Vstupní hodnoty 
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8.4.20 Kaskáda 
Funkce  

Funkce kaskády pro ventilaci a řízení kotle. Možnost sekvenčního zapínání (zapojení) a 

stupňového zapínání. 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstupy se vypnou. Provozní doby zůstanou zachovány.  

8.4.20.1 Všeobecné informace 

 

8.4.20.2 Parametry 

 

8.4.20.3 Vstupy 

 

8.4.20.4 Výstupy 

Označení  Funkce 

Připojení Počet výstupů 

Typ Výběr způsobu činnosti (sekvenční zapínání/stupňové zapínání) 

Označení  Funkce 

Tolerance 
Rozsah tolerance (+/-), ve kterém se má pohybovat skutečná hodnota 
v poměru k požadované hodnotě. Je-li skutečná hodnota v rozsahu 
tolerance, pak není sepnut žádný výstup ZAP nebo VYP. 

Mezní hodnota 
přetížení [s] 

Čas v sekundách, který musí uplynout, než je zapnut výstup v případě, že 
poklesne hodnota pod toleranční rozsah ZAP.  

Mezní hodnota 
nedostatečného 
zatížení [s] 

Čas v sekundách, který musí uplynout, než je zapnut výstup v případě, že je 
překročena hodnota tolerančního rozsahu VYP. 

Min-doba běhu [s] Udává, jak dlouho je výstup minimálně ZAP. 

Min-doba vypnutí[s] Udává, jak dlouho je výstup minimálně VYP. 

Max-větší provoz[s] 
Maximální časový rozdíl, který smí být provozní doba výstupu větší než 
provozní doba jiných výstupů, než dojde k přepnutí. Tato funkce je 
relevantní jen u typu „sekvenční zapínání“. 

Reset 
Vynuluje provozní doby. Po aktivaci se konektor pro resetování zase sám 
vypne – přejde na VYP. 

Označení  Funkce 

Požadovaná 
hodnota 

Požadovaná hodnota, která má být dosažena kaskádovým zapínáním. 

Skutečná hodnota 
Aktuální skutečná hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je provedena 
funkce kaskády.  

Označení  Funkce 

Výstup X 

Výstupy, které musí být kaskádou zapínány (může jich být až 16). Na každý 
výstup může být připojen maximálně jeden port. Uvolnění připojeného portu je 
přitom kaskádou zohledněno. Tzn.: pokud nemá připojený port žádné uvolnění, 
je kaskádou také identifikován jako „deaktivovaný“. Pokud není nějaký výstup 
připojen, je také kaskádou ignorován. 

Provozní doba [s] 
X 

Provozní doba každého výstupu.  
Důležité upozornění: Provozní doba zahrnuje aktivní požadavek výstupu. Ten se 
může lišit podle programu od skutečné doby běhu připojeného portu. 
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Detailní popis 

Funkce kaskády rozhoduje o tom, který a kolik výstupů musí být ZAP, aby byla dosažena požadovaná 

hodnota. Můžeme přitom zapojit až 16 výstupů. Synchronizátorem impulzů pro funkci kaskády je 

skutečná hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je tato funkce provedena. 

Požadovaná hodnota + Tolerance definují toleranční rozsah, ve kterém se musí skutečná hodnota 

pohybovat. Nachází-li se skutečná hodnota v tomto rozsahu, nejsou zapnuty žádné výstupy ZAP, resp. 

VYP.  

Nachází-li se skutečná hodnota nad tolerančním rozsahem, tak je, pokud je to možné, po uplynutí 

mezní hodnoty pro nedostatečné zatížení zapnut výstup VYP. 

Nachází-li se skutečná hodnota pod tolerančním rozsahem, tak je, pokud je to možné, po uplynutí 

mezní hodnoty pro přetížení zapnut výstup ZAP. 

Výstup může být zapnut, pokud uplynula minimální doba odpojení pro daný výstup a port připojený 

k výstupu je uvolněn.  

Výstup může být sepnut na VYP, pokud uplynula minimální doba běhu pro daný výstup. 

Výstup je zapnut na VYP, když port připojený k výstupu ztratí své uvolnění.  

Důležité upozornění: Uvolnění portů připojených k výstupům mohou být použita pro „deaktivování“. 

To znamená, když nemá port uvolnění, tak je také kaskádou identifikován jako deaktivovaný. 

Důležité upozornění: Min-doba běhu, Min-doba vypnutí jsou zohledněny i při spuštění prvního 

výstupu. 

Kaskáda může navíc běžet ve dvou různých variantách. 

Varianta 1 je sekvenční zapínání.  

Při sekvenčním zapínání je zapnut vždy výstup s nejkratší provozní dobou ZAP. Pokud je uvedena u 

parametru „Max-větší provoz“ nějaká hodnota, tak je při překročení diference mezi provozními 

dobami změněn výstup v probíhajícím provozu. 

Důležité upozornění: Existuje možnost zabránit změně při probíhajícím provozu tím, že deaktivujeme 

uvolnění ostatních výstupů.  

Varianta 2 je stupňové zapínání. 

Při stupňovém zapínání je zapnut jako první vždy výstup s nejnižší hodnotou. Zapnutí probíhá 

v několika stupních od nejnižšího po nejvyšší. Vypnutí je provedeno v opačném pořadí. Parametr 

„Max-větší provoz“ nemá v této variantě žádnou funkci. 
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8.4.21 Kaskáda (s regulovaným počtem otáček) 
Funkce  

Funkce kaskády s regulovaným počtem otáček pro ventilace a řízení kotlů. Možnost 

sekvenčního zapínání a stupňového zapínání. 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstupy jsou nastaveny na hodnotu parametru „Vypínací pozice“. Provozní doby zůstanou 

zachovány.  

8.4.21.1 Všeobecné informace 

 

8.4.21.2 Parametry 

 

 

 

Označení  Funkce 

Připojení Počet výstupů 

Typ Výběr druhu funkce (sekvenční zapínání/stupňové zapínání) 

Označení  Funkce 

Podíl P Proporcionální podíl pro výpočet výstupních hodnot.  
Skoková odezva, velký podíl odchylky je kompenzován. 

Podíl I Integrální podíl pro výpočet výstupních hodnot. 
Vede k exaktnímu přiblížení k cílové hodnotě. Ustálí PID v blízkosti cílové 
hodnoty. 

Podíl D Diferenciální podíl pro výpočet výstupních hodnot. 
Posiluje skokovou odezvu. Posiluje reakci na změny. 

Max. zdvih [%] Maximální změny (+/-) výstupních hodnot u každého provedení. 

Vypínací pozice Hodnota, která má být při VYP zapojených výstupů. 

Tolerance 
Rozsah tolerance (+/-), ve kterém se má pohybovat skutečná hodnota 
v poměru k požadované hodnotě. Pokud je skutečná hodnota v rozsahu 
tolerancí, není zapnut žádný výstup ZAP nebo VYP. 

Přetížení [%] 
Udává, od kdy existuje přetížení. Je to zároveň mezní hodnota, od kdy má 
být zapnut další výstup. 

Mezní hodnota 
přetížení [s] 

Čas v sekundách, který musí uplynout, než je zapnut výstup v případě, že 
poklesne hodnota pod toleranční rozsah ZAP.    

Nedostatečné 
zatížení [%] 

Udává, od kdy trvá nedostatečné zatížení. Je to zároveň mezní hodnota, od 
kdy má být zapnut další výstup VYP. 

Mezní hodnota 
nedostatečného 
zatížení [s] 

Čas v sekundách, který musí uplynout, než je zapnut výstup v případě, že je 
překročena hodnota tolerančního rozsahu VYP. 

Min-doba běhu [s] Udává čas, jak dlouho je výstup alespoň ZAP. 

Min-doba vypnutí[s] Udává čas, jak dlouho je výstup alespoň VYP. 

Max-větší provoz[s] 
Maximální časový rozdíl, který smí být provozní doba jednoho výstupu větší 
než provozní doba jiného výstupu, než dojde k přepnutí. Tato funkce je 
relevantní jen u typu „sekvenční zapínání“. 

Inverzní Dokáže inverzně upravit PID. 

Reset 
Vynuluje provozní doby. Po aktivaci se konektor pro resetování nastaví sám 
zase na VYP. 
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8.4.21.3 Vstupy 

 

8.4.21.4 Výstupy 

 

Detailní popis 

Funkce kaskády s regulovaným počtem otáček rozhoduje o tom, který a kolik výstupů musí být ZAP, 

aby byla dosažena požadovaná hodnota. Zároveň je prostřednictvím PID určen pro každý výstup 

počet otáček. Můžeme přitom řídit až 16 výstupů. Synchronizátorem impulzů pro funkci kaskády je 

skutečná hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je tato funkce provedena. 

Požadovaná hodnota + Tolerance definují toleranční rozsah, ve kterém se musí skutečná hodnota 

pohybovat. Nachází-li se skutečná hodnota v tomto rozsahu, nejsou zapnuty žádné výstupy ZAP, resp. 

VYP.  

Nachází-li se skutečná hodnota nad tolerančním rozsahem, tak je hodnota aktivních výstupů zvýšena. 

Když dosáhnou aktivní výstupy hodnotu přetížení, tak je, pokud je to možné, po uplynutí mezní 

hodnoty pro přetížení zapnut výstup ZAP. 

Nachází-li se skutečná hodnota pod tolerančním rozsahem, tak je hodnota aktivních výstupů snížena. 

Když dosáhnou aktivní výstupy hodnotu nedostatečného zatížení, tak je, pokud je to možné, po 

uplynutí mezní hodnoty pro nedostatečné zatížení zapnut výstup VYP. 

Maximální změna u každého provedení aktivních výstupů může být určena pomocí parametru „Max. 

zdvih“. 

Výstup může být zapnut, pokud uplynula minimální doba odpojení pro daný výstup a port připojený 

k výstupu je uvolněn.  

Výstup může být vypnut, když uplynula minimální doba běhu pro tento výstup. 

Výstup je vypnut také, když ztratí port připojený k danému výstupu své uvolnění.  

Důležité upozornění: Uvolnění portů připojených k výstupům mohou být použita pro „deaktivování“. 

To znamená, když nemá port uvolnění, tak je také kaskádou identifikován jako deaktivovaný. 

Důležité upozornění: Min-doba běhu, Min-doba vypnutí, mezní hodnota pro přetížení a nedostatečné 

zatížení jsou zohledněny i při spuštění prvního výstupu. 

Označení  Funkce 

Požadovaná 
hodnota 

Požadovaná hodnota, která má být dosažena kaskádovým spínáním. 

Skutečná hodnota 
Aktuální skutečná hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je provedena 
funkce kaskády.  

Označení  Funkce 

Výstup X 

Výstupy, které musí být kaskádou zapínány (může jich být až 16). Na každý 
výstup může být připojen maximálně jeden port. Uvolnění připojeného portu je 
přitom kaskádou zohledněno. Tzn.: pokud nemá připojený port žádné uvolnění, 
je kaskádou také identifikován jako „deaktivovaný“. Pokud není nějaký výstup 
připojen, je také kaskádou ignorován. 

Provozní doba [s] 
X 

Provozní doba každého výstupu.  
Důležité upozornění: Provozní doba zahrnuje aktivní požadavek výstupu. Ten se 
může lišit podle programu od skutečné doby běhu připojeného portu. 
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Kaskáda může navíc běžet ve dvou různých variantách. 

Varianta 1 je sekvenční zapínání.  

Při sekvenčním zapínání je zapnut vždy výstup s nejkratší provozní dobou ZAP. Pokud je uvedena u 

parametru „Max-větší provoz“ nějaká hodnota, tak je při překročení diference mezi provozními 

dobami změněn výstup v probíhajícím provozu. 

Důležité upozornění: Existuje možnost zabránit změně při probíhajícím provozu tím, že deaktivujeme 

uvolnění ostatních výstupů.  

Při sekvenčním zapínání jsou vyrovnány hodnoty výstupů při zapnutí dodatečného výstupu. Při 

vypnutí výstupu je hodnota přičtena k aktivně zbývajícím výstupům. 

Varianta 2 je stupňové zapínání. 

Při stupňovém zapínání je zapnut jako první vždy výstup s nejnižší hodnotou. Zapnutí probíhá 

v několika stupních od nejnižšího po nejvyšší. Vypnutí je provedeno v opačném pořadí. Parametr 

„Max-větší provoz“ nemá v této variantě žádnou funkci 

Důležité upozornění: U stupňového zapínání je zapnut každý výstup podle pořadí až k přetížení. 

Pokud je přetížení nastaveno na 80%, jsou použity všechny výstupy až na 80%. Teprve tehdy, když 

dosáhnou všechny výstupy tuto hodnotu, jsou regulovány dál až na 100%. 
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8.4.22 Solární proces 
Funkce  

Solární proces pro nabíjení několika spotřebičů podle priority včetně procesu 

oplachování. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Všechny výstupy se vypnou.  

8.4.22.1 Všeobecné informace 

 

8.4.22.2 Parametry 

 

8.4.22.3 Vstupy 

 

8.4.22.4 Výstupy 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet výstupů 

Označení  Funkce 

Doba běhu[s] 
Čas v sekundách, jak dlouho je stupeň aktivní (proces nabíjení), než má být 
proces oplachování proveden. To je relevantní jen tehdy, když není aktivní 
stupeň s nejvyšší prioritou (nejnižší ID=Aktiv 1). 

Čekací doba 1 [s] 
Čas v sekundách, jak dlouho se má čekat mezi procesem nabíjení a 
oplachování. 

Doba oplachu[s] Čas v sekundách, jak dlouho má být proces oplachování prováděn. 

Čekací doba 2 [s] Čas v sekundách, jak dlouho se má čekat po jednom procesu oplachování. 

Hystereze Zap Spínací hystereze pro změnu na nižší stupeň. 

Hystereze Vyp Vypínací hystereze pro změnu na vyšší stupeň. 

Max Tepl X Maximální teplota pro jeden stupeň  

Deaktivovat X Deaktivuje stupeň 

Označení  Funkce 

Skutečná hodnota Aktuální hodnota. 

Požadavek X Požadovaná hodnota každého stupně. Nejnižší stupeň má nejvyšší prioritu. 

Označení  Funkce 

Aktivní Id Vydá aktivní stupeň. 

Čekání  Udává, zda se čeká. 

Oplach Udává, zda se oplachuje. 

Aktivní X Udává, zda je daný stupeň aktivní. 
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Detailní popis 

Solární proces slouží k nabíjení několika spotřebičů včetně priority. Synchronizátorem pro solární 

proces je skutečná hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je tato funkce provedena.  

V závislosti na požadavku stupňů se nabíjí do stupně s nejvyšší prioritou (nejnižší ID). Za tímto účelem 

je srovnávána skutečná hodnota s požadovanými hodnotami stupňů s ohledem na hystereze.  

Stejně tak je zohledněna maximální teplota pro každý stupeň. Jakmile dosáhne požadavek stupně 

maximální teplotu, je tento stupeň deaktivován. 

Existuje také možnost deaktivovat stupeň pomocí parametru „Deaktivovat X“. 

Vždy když není aktivní stupeň s nejvyšší prioritou a u parametru „doba oplachu“ byl zadán čas, je 

proveden proces oplachování po uplynutí doby běhu. Před a po každém procesu oplachování 

můžeme zapsat dobu čekání (1 a 2). 

Příklad: U skutečné hodnoty je spojena aktuální teplota kolektoru. K požadavku 1 je připojeno čidlo 

zásobníku s teplou vodou a k požadavku 2 je připojeno čidlo vyrovnávacímu zásobníku. V tomto 

případě by byl zásobník s teplou vodou plněn z kolektorů tak dlouho, dokud bude teplota kolektoru 

vyšší než teplota zásobníku nebo dokud nedosáhne zásobník s TV svou maximální hodnotu. Teplota 

z kolektorů se ukládá i do chladnější vyrovnávacího zásobníku. Zatímco je nabíjen chladnější 

vyrovnávací zásobník, je proveden po uplynutí doby běhu oplachovací proces. Oplachovací proces 

slouží k ověření, zda kolektor zvládne i vyšší teploty a tím může nabíjet zásobník s TV. Po ukončení 

procesu oplachování je znovu provedena kontrola a je znovu aktivován vhodný stupeň. 
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8.4.23 Topná křivka 1 
Funkce  

Topná křivka řízená pokojovou teplotou k výpočtu teploty na přívodu pro míchací ventil a 

řízení čerpadla topného okruhu.  

Chování při zamítnutí uvolnění 

Teplota přiváděného média je nastavena na „hodnota je prázdná“. Čerpadlo je vypnuto. 

8.4.23.1 Parametry 

 

8.4.23.2 Vstupy 

Označení  Funkce 

Standardní hodnota 
venkovní teploty 

Spolu s parametrem pro standardní hodnotu pokojové teploty odpovídá za 
velikost rozsahu venkovní teploty 
Minimální venkovní teplota = přívod Min + standardní hodnota venkovní 
teploty – standardní hodnota pokojové teploty 
Důležité upozornění: Musí být vždy záporná! 

Standardní hodnota 
pokojové teploty 

Spolu s parametrem pro standardní hodnotu venkovní teploty odpovídá za 
velikost rozsahu venkovní teploty 
Minimální venkovní teplota = přívod Min +  standardní hodnota venkovní 
teploty – standardní hodnota pokojové teploty 
Důležité upozornění: Musí být vždy kladná! 

Přívod Vyp 
Hodnota, která je vydána při neaktivní topné křivce jako teplota 
přiváděného média. 

Přívod Min Minimální teplota přiváděného média pro výpočet 

Standardní hodnota 
teploty přiváděného 
média 

Maximální teplota přiváděného média pro výpočet 

Přívod limit Absolutní horní mez pro teplotu přiváděného média 

Standardní hodnota 
rozdílu teplot 

Působí na ohnutí a směr křivky 

HK Exp. 

Parametr pro nastavení síly křivky 
= 1: přímka 
> 1: zpočátku silně stoupající křivka, která se stále více vyrovnává 
< 1: zpočátku mírně stoupající křivka, která se stále zvedá 

Pokoj požad.t. Požadovaná pokojová teplota 

Pokoj Faktor 
Posílení (multiplikátor) odchylky mezi pokojovou skutečnou a požadovanou 
teplotou 

Mezní hodnota pro 
zamrznutí 

Hodnota venkovní teploty, od které přechází topná křivka do režimu ochrany 
před zamrznutím.  V režimu protimrazové ochrany už nemůže být manuálně 
deaktivována. 
Důležité upozornění: Pokud není tento parametr nastaven, je možné topný 
obvod ručně deaktivovat při každé teplotě. 

Ekonomická mezní 
hodnota 

Maximální hodnota venkovní teploty, při jejímž překročení je vypnuto 
vytápění.  

Venkovní hystereze Vypínací diference topné křivky z důvodu ekonomické mezní hodnoty 

Označení  Funkce 

Naměřená hodnota 
venkovní teploty 

Aktuální naměřená hodnota venkovní teploty 

Spínač Spínač pro manuální deaktivování topného okruhu 
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8.4.23.3 Výstupy 

Detailní popis 

Topná křivka 1 zjišťuje optimální teplotu přiváděného média, přičemž jsou zohledněny vedle 

venkovní teploty v první řadě následující parametry: 

 minimální hodnota teploty přiváděného média 

 standardní hodnota venkovní teploty 

 standardní hodnota přiváděného média 

 standardní hodnota pokojové teploty 

 rozdíl standardních hodnot 

 HK Exp (parametr topné křivky)  

Pokud bychom chtěli zjistit pouze teplotu na přívodu, musí být spojena jen venkovní teplota se 

vstupním konektorem “ Außen Ist = skutečná hodnota venkovní teploty ”. Pomocí této teploty je 

vypočítána optimální hodnota teploty na přívodu na základě dvou opěrných bodů 

 Opěrný bod 1 = přívod Min / přívod Min 

 Opěrný bod 2 = přívod Min + standardní hodnota venkovní teploty – standardní hodnota 

pokojové teploty / standardní hodnota teploty přívodu 

a parametrů 

 Standardní hodnota rozdílu teplot a HK Exp.  

Pokud není jedna z těchto hodnot k dispozici, není hodnota teploty na přívodu vypočítána. 

Topná křivka je vypočítána jen pro určitý rozsah venkovní teploty. V rámci tohoto rozsahu je 

vypočítána teplota média na přívodu, při jeho překročení resp. nedosažení je použita vždy platná 

maximální, resp. minimální teplota na přívodu. 

Základním předpokladem pro funkci topné křivky je vstupní konektor “Spínač”. Jen když je tento 

spínač “Zap”, smí topný okruh pracovat. Pokud je spínač “Zap”, je topný okruh aktivní, jakmile 

hodnota venkovní teploty klesne pod hodnotu “minimální hodnota teploty na přívodu”. Pokud je 

topný okruh aktivní, je vydána na výstupním konektoru “hodnota teploty na přívodu” vypočítaná 

hodnota teploty na přívodu a na výstupním konektoru “čerpadlo” je vydán stav “Zap”. Když není 

topný okruh aktivní, je vydána na výstupním konektoru “hodnota teploty na přívodu” hodnota 

“minimální hodnota teploty na přívodu” a na výstupním konektoru “čerpadlo” je vydán stav “Vyp”. 

Důležité upozornění: jako grafická podpora je k dispozici na naší webové stránce soubor Excel, který 

usnadní vytvoření topné křivky grafickým znázorněním! 

 

Důležité upozornění: Má platnost jen tehdy, když je venkovní teplota vyšší než 
mezní hodnota pro zamrznutí a nižší než ekonomická mezní hodnota. 

Přímo 
Manuální hodnota pro teplotu přiváděného média. Limit přiváděného média 
přitom nesmí být překročen. 

Naměřená hodnota 
pokojové teploty 

Aktuální skutečná pokojová teplota 

Označení  Funkce 

Teplota na přívodu Vypočítaná teplota přiváděného média 

Čerpadlo  Stav čerpadla topného okruhu. 
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Rozšířená funkčnost: 

 Je-li stanoven konektor “Přívod Vyp”, je tato hodnota vydána na výstupním konektoru 

“hodnota teploty přiváděného média” místo “minimální hodnota teploty přiváděného 

média”, pokud není topná křivka aktivní. 

 Pokud je stanoven parametr ekonomické mezní hodnoty, pak není médium při překročení 

této hodnoty ohříváno, tzn. topný okruh není aktivní. Pokud není tento konektor stanoven, je 

použit, jak již bylo zmíněno, konektor “minimální hodnota teploty přiváděného média” jako 

mezní hodnota vytápění. 

 Z důvodu zamezení cyklů, lze zadat pomocí konektoru “hystereze venkovní teploty” vypínací 

diferenci. Pokud venkovní teplota překročí ekonomickou mezní hodnotu + hysterezi venkovní 

teploty, bude topný okruh deaktivován, při překročení ekonomické mezní hodnoty bude 

požadavek zase aktivován. To samé platí samozřejmě při použití hodnoty “standardní 

hodnota teploty na přívodu” jako vypínací prahové hodnoty. 

 Pokud je stanoven parametr “mezní hodnota pro zamrznutí”, pak ztrácí vstupní konektor 

“Spínač” pod touto mezní hodnotou svoji funkci – tzn. již není možné provést ruční vypnutí 

pomocí spínače pod touto mezní hodnotou. 

 Pokud jsou stanoveny konektory “pokojová teplota Faktor” a “požadovaná pokojová teplota” 

a hodnota pokojové teploty je propojena vstupním konektorem “naměřená pokojová 

teplota”, je hodnota rozdílu mezi “požadovaná pokojová teplota” a “naměřená pokojová 

teplota” vynásobena hodnotou “pokojová teplota Faktor” a přičtena k vypočítané hodnotě 

teploty přiváděného média resp. je od ní odečtena. 

Důležité upozornění: Uvědomte si prosím, že také při překročení požadované hodnoty 

pokojové teploty nedojde k odpojení topného okruhu, ale je pouze snížena hodnota teploty 

přiváděného média. 

 Aby nedošlo díky zvýšení, resp. snížení teploty přiváděného média a vlivu pokojové teploty 

k vytvoření příliš vysoké pokojové teploty, je hodnota maximální teploty přiváděného média 

zpravidla omezena konektorem “standardní hodnota teploty přiváděného média”. Pokud je 

nastaven parametr “limit teploty na přívodu”, přebírá tento omezení hodnoty teploty 

přiváděného média směrem nahoru. 

 Je-li na konektoru “Přímo” hodnota větší než 0, je aktivován výstupní konektor “čerpadlo” a 

přiložená hodnota je předána přímo výstupnímu konektoru “hodnota teploty přiváděného 

média”. Topný okruh zůstane nezávisle na venkovní teplotě, resp. na vstupním konektoru 

„Spínač” aktivní. 
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Obrázek 38: Topná křivka 1 
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8.4.24 Topná křivka 2 
Funkce  

Topná křivka s regulovanou hodnotou pokojové teploty pro výpočet hodnoty teploty 

přiváděného média pro míchací ventil a řízení čerpadla topného okruhu.  

Chování při zamítnutí uvolnění 

Teplota přiváděného média je nastavena na „hodnota je prázdná“. Čerpadlo je vypnuto.  

8.4.24.1 Parametry 

 

8.4.24.2 Vstupy 

Označení  Funkce 

Minimální 
venkovní 
teplota 

Minimální venkovní teplota pro výpočet teploty přiváděného média  

Maximální 
venkovní 
teplota 

Maximální venkovní teplota pro výpočet teploty přiváděného média  

Teplota 
přiváděného 
média Vyp 

Hodnota vydávaná při deaktivované topné křivce jako teplota přiváděného média   

Teplota 
přiváděného 
média Min 

Minimální teplota přiváděného média pro výpočet 

Teplota 
přiváděného 
média Max 

Maximální teplota přiváděného média pro výpočet 

Teplota 
přiváděného 
média Limit 

Absolutní horní mezní hodnota teploty přiváděného média  

HK Exp. 

Parametr pro nastavení síly křivky 
= 1: přímka 
> 1: zpočátku silně stoupající křivka, která se stále více vyrovnává 
< 1: zpočátku mírně stoupající křivka, která se stále zvedá  

Požadovaná 
hodnota 
pokojové 
teploty 

Požadovaná pokojová teplota 

Pokoj faktor 
Posílení (multiplikátor) odchylky mezi skutečnou a požadovanou pokojovou 
teplotou 

Mezní 
hodnota pro 
zamrznutí 

Hodnota venkovní teploty, od které přechází topná křivka do režimu ochrany před 
zamrznutím.  V režimu protimrazové ochrany už nemůže být manuálně 
deaktivována. 
Důležité upozornění: Pokud není tento parametr nastaven, je možné topný obvod 
ručně deaktivovat při každé teplotě. 

Ekonomická 
mezní 
hodnota 

Maximální hodnota venkovní teploty, při jejímž překročení je vypnuto vytápění.  

Venkovní 
hystereze 

Vypínací diference topné křivky z důvodu ekonomické mezní hodnoty 

Označení  Funkce 
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8.4.24.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Topná křivka 2 zjišťuje optimální teplotu přiváděného média, přičemž jsou zohledněny vedle 

venkovní teploty v první řadě následující parametry: 

 Teplota přiváděného média Min 

 Teplota přiváděného média Max 

 Venkovní teplota Min 

 Venkovní teplota Max 

 HK Exp (parametr topné křivky)  

Pro zjištění teploty přiváděného média na základě venkovní teploty musí být spojena venkovní 

teplota se vstupním konektorem “ Außen Ist = skutečná hodnota venkovní teploty ”. Pomocí této 

teploty je vypočítána optimální hodnota teploty na přívodu na základě dvou opěrných bodů 

 Opěrný bod 1 = Teplota přiváděného média Min / Maximální venkovní teplota 

 Opěrný bod 2 = Teplota přiváděného média Max / Minimální venkovní teplota 

a parametru 

 HK Exp 

 

Pokud není jedna z těchto hodnot k dispozici, není hodnota teploty na přívodu vypočítána. 

Topná křivka je vypočítána jen pro určitý rozsah venkovní teploty. V rámci tohoto rozsahu je 

vypočítána teplota média na přívodu, při jeho překročení resp. nedosažení je použita vždy platná 

maximální (teplota přiváděného média Max), resp. minimální teplota přiváděného média (teplota 

přiváděného média Min).  

Základním předpokladem pro funkci topné křivky je vstupní konektor “Spínač”. Jen když je tento 

spínač “Zap”, smí topný okruh pracovat. Pokud je spínač “Zap”, je topný okruh aktivní, jakmile 

hodnota venkovní teploty klesne pod hodnotu “ Maximální venkovní teplota ”. Pokud je topný okruh 

aktivní, je vydána na výstupním konektoru “hodnota teploty na přívodu” vypočítaná hodnota teploty 

na přívodu a na výstupním konektoru “čerpadlo” je vydán stav “Zap”. Když není topný okruh aktivní, 

Naměřená 
hodnota venkovní 
teploty 

Aktuální venkovní teplota 

Spínač 
Spínač pro manuální deaktivování topného okruhu 
Důležité upozornění: Má platnost jen tehdy, když je venkovní teplota vyšší než 
mezní hodnota pro zamrznutí a nižší než ekonomická mezní hodnota. 

Přímo 
Manuální hodnota pro teplotu přiváděného média. Limit přiváděného média 
přitom nesmí být překročen. 

Naměřená 
pokojová teplota 

Aktuální naměřená pokojová teplota 

Označení  Funkce 

Teplota přiváděného 
média 

Vypočítaná teplota přiváděného média  

Čerpadlo  Stav topné křivky. 
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je vydána na výstupním konektoru “hodnota teploty na přívodu” hodnota “minimální hodnota 

teploty na přívodu” a na výstupním konektoru “čerpadlo” je vydán stav “Vyp”. 

Důležité upozornění: jako grafická podpora je k dispozici na naší webové stránce soubor Excel, který 

usnadní vytvoření topné křivky grafickým znázorněním! 

Rozšířená funkčnost: 

 Je-li stanoven konektor “ Teplota přiváděného média Vyp ”, je tato hodnota vydána na 

výstupním konektoru “hodnota teploty přiváděného média” místo “minimální hodnota 

teploty přiváděného média”, pokud není topná křivka aktivní. 

 Pokud je stanoven parametr ekonomické mezní hodnoty, pak není médium při překročení 

této hodnoty ohříváno, tzn. topný okruh není aktivní. Pokud není tento konektor stanoven, je 

použit, jak již bylo zmíněno, konektor “ Maximální venkovní teplota” jako mezní hodnota 

vytápění. 

 Z důvodu zamezení cyklů, lze zadat pomocí konektoru “hystereze venkovní teploty” vypínací 

diferenci. Pokud venkovní teplota překročí ekonomickou mezní hodnotu + hysterezi venkovní 

teploty, bude topný okruh deaktivován, při nedosažení ekonomické mezní hodnoty bude 

požadavek zase aktivován. To samé platí samozřejmě při použití hodnoty “ Maximální 

venkovní teplota ” jako vypínací prahové hodnoty. 

 Pokud je stanoven parametr “mezní hodnota pro zamrznutí”, pak ztrácí vstupní konektor 

“Spínač” pod touto mezní hodnotou svoji funkci – tzn. již není možné provést ruční vypnutí 

pomocí spínače pod touto mezní hodnotou. 

 Pokud jsou stanoveny konektory “pokojová teplota Faktor” a “ Požadovaná hodnota 

pokojové teploty ” a hodnota pokojové teploty je propojena vstupním konektorem 

“naměřená pokojová teplota”, je hodnota rozdílu mezi “ Požadovaná hodnota pokojové 

teploty” a “naměřená pokojová teplota” vynásobena hodnotou “pokojová teplota Faktor” a 

přičtena k vypočítané hodnotě teploty přiváděného média resp. je od ní odečtena. 

Důležité upozornění: Uvědomte si prosím, že také při překročení požadované hodnoty 

pokojové teploty nedojde k odpojení topného okruhu, ale je pouze snížena hodnota teploty 

přiváděného média. 

 Aby nedošlo díky zvýšení, resp. snížení teploty přiváděného média a vlivu pokojové teploty 

k vytvoření příliš vysoké pokojové teploty, je hodnota maximální teploty přiváděného média 

zpravidla omezena konektorem “ teplota přiváděného média Max ”. Pokud je nastaven 

parametr “ limit teploty přiváděného média”, přebírá tento omezení hodnoty teploty 

přiváděného média směrem nahoru. 

 Je-li na konektoru “Přímo” hodnota větší než 0, je aktivován výstupní konektor “čerpadlo” a 

přiložená hodnota je předána přímo výstupnímu konektoru “hodnota teploty přiváděného 

média”. Topný okruh zůstane nezávisle na venkovní teplotě, resp. na vstupním konektoru 

“Spínač” aktivní. 
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Obrázek 39: Topná křivka 2 

 

8.4.25 Topná křivka 3 
Funkce  

Topná křivka řízená pokojovou teplotou a povětrnostními vlivy pro výpočet teploty 

přiváděného média pro míchací ventil a řízení čerpadla topného okruhu.  

Chování při zamítnutí uvolnění 

Teplota přiváděného média je nastavena na „hodnota je prázdná“. Čerpadlo je vypnuto. 

8.4.25.1 Parametry 

Označení  Funkce 

Teplota 
přiváděného 
média Vyp 

Hodnota vydávaná při deaktivované topné křivce jako teplota přiváděného média   

Teplota 
přiváděného 
média Min 

Minimální teplota přiváděného média pro výpočet 

Teplota 
přiváděného 
média Limit 

Maximální možná teplota přiváděného média   

Úroveň  Posune topnou křivku nahoru 

Sklon Udává naklonění/strmost topné křivky 

Požadovaná 
hodnota 
pokojové 
teploty 

Požadovaná pokojová teplota 

Pokoj faktor 
Posílení (multiplikátor) odchylky mezi naměřenou pokojovou teplotou a 
požadovanou hodnotou pokojové teploty 
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8.4.25.2 Vstupy 

 

8.4.25.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Topná křivka 3 zjišťuje optimální teplotu přiváděného média, přičemž zohledňuje vedle venkovní 

teploty v první řadě následující parametry: 

 Teplotu přiváděného média Min 

 Teplotu přiváděného média Limit 

 Úroveň  

 Sklon 

Pro zjištění teploty přiváděného média na základě venkovní teploty musí být spojena venkovní 

teplota se vstupním konektorem “ Außen Ist = skutečná hodnota venkovní teploty ”. Pomocí této 

teploty je vypočítána na základě sklonu a úrovně optimální hodnota teploty na přívodu. Pokud není 

jedna z těchto hodnot uvedena, není teplota přiváděného média vypočítána. 

Mezní 
hodnota pro 
zamrznutí 

Hodnota venkovní teploty, od které přechází topná křivka do režimu ochrany před 
zamrznutím.  V režimu protimrazové ochrany už nemůže být manuálně 
deaktivována. 
Důležité upozornění: Pokud není tento parametr nastaven, je možné topný obvod 
ručně deaktivovat při každé teplotě. 

Ekonomická 
mezní 
hodnota 

Maximální hodnota venkovní teploty, při jejímž překročení je vypnuto vytápění. 
Důležité upozornění: Pokud používáte ekonomickou diferenci a ekonomickou 
mezní hodnotu, pak je použita pro vypnutí vždy ta vyšší hodnota než referenční 
hodnota. 

Ekonomická 
diference 

Hodnota rozdílu, která je odvozena od požadované hodnoty pokojové teploty a tím 
tvoří dynamickou ekonomickou mezní hodnotu vždy podle požadované hodnoty 
pokojové teploty. 
Důležité upozornění: Pokud je použita ekonomická diference a ekonomická mezní 
hodnota, pak je pro vypnutí použita vždy vyšší hodnota než referenční hodnota. 

Venkovní 
hystereze 

Vypínací diference topné křivky z důvodu ekonomické mezní hodnoty. 

Označení  Funkce 

Naměřená 
hodnota venkovní 
teploty 

Aktuální venkovní teplota 

Spínač 
Spínač pro manuální deaktivování topného okruhu 
Důležité upozornění: Má platnost jen tehdy, když je venkovní teplota vyšší než 
mezní hodnota pro zamrznutí a nižší než ekonomická mezní hodnota. 

Přímo  
Manuální hodnota pro teplotu přiváděného média. Limit přiváděného média 
přitom nesmí být překročen. 

Naměřená 
pokojová teplota 

Aktuální naměřená pokojová teplota 

Označení  Funkce 

Teplota 
přiváděného média 

Vypočítaná teplota přiváděného média  

Čerpadlo  Stav topné křivky. 
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Základním předpokladem pro funkci topné křivky je vstupní konektor “Spínač”. Jen když je tento 

spínač “Zap”, smí topný okruh pracovat. Pokud je spínač “Zap”, je topný okruh aktivní. Když není 

topný okruh aktivní, je vydána na výstupním konektoru “hodnota teploty na přívodu” hodnota 

“minimální hodnota teploty na přívodu” a na výstupním konektoru “čerpadlo” je vydán stav “Vyp”. 

Důležité upozornění: jako grafická podpora je k dispozici na naší webové stránce soubor Excel, který 

usnadní vytvoření topné křivky grafickým znázorněním! 

Rozšířená funkčnost: 

 Je-li stanoven konektor “ Teplota přiváděného média Vyp ”, je tato hodnota vydána na 

výstupním konektoru “hodnota teploty přiváděného média” místo “minimální hodnota 

teploty přiváděného média”, pokud není topná křivka aktivní. 

 Pokud je stanoven parametr ekonomické mezní hodnoty, pak není médium při překročení 

této hodnoty ohříváno, tzn. topný okruh není aktivní.  

Důležité upozornění: Pokud je použita hodnota ekonomické diference a ekonomické mezní 

hodnoty, je pro vypínání použita vždy hodnota vyšší než referenční hodnota. 

 Z důvodu zamezení cyklů, lze zadat pomocí konektoru “hystereze venkovní teploty” vypínací 

diferenci. Pokud venkovní teplota překročí ekonomickou mezní hodnotu + hysterezi venkovní 

teploty, bude topný okruh deaktivován, při nedosažení ekonomické mezní hodnoty bude 

požadavek zase aktivován.  

 Pokud je stanoven parametr “mezní hodnota pro zamrznutí”, pak ztrácí vstupní konektor 

“Spínač” pod touto mezní hodnotou svoji funkci – tzn. již není možné provést ruční vypnutí 

pomocí spínače pod touto mezní hodnotou. 

 Pokud jsou stanoveny konektory “pokojová teplota Faktor” a “ Požadovaná hodnota 

pokojové teploty ” a hodnota pokojové teploty je propojena vstupním konektorem 

“naměřená pokojová teplota”, je hodnota rozdílu mezi “ Požadovaná hodnota pokojové 

teploty” a “naměřená pokojová teplota” vynásobena hodnotou “pokojová teplota Faktor” a 

přičtena k vypočítané hodnotě teploty přiváděného média resp. je od ní odečtena. 

Důležité upozornění: Uvědomte si prosím, že také při překročení požadované hodnoty 

pokojové teploty nedojde k odpojení topného okruhu, ale je pouze snížena hodnota teploty 

přiváděného média. 

 Je-li na konektoru “Přímo” hodnota větší než 0, je aktivován výstupní konektor “čerpadlo” a 

přiložená hodnota je předána přímo výstupnímu konektoru “hodnota teploty přiváděného 

média”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud je použit konektor „Ekonomická diference“, je tato hodnota odečtena od požadované 

hodnoty pokojové teploty a tvoří tak dynamickou ekonomickou mezní hodnotu v závislosti na 

požadované hodnotě pokojové teploty. 
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8.4.26 Míchací ventil 
Funkce  

Funkce míchací ventil, včetně měření teploty přiváděného média.  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Míchací ventil je řízen do pozice vypnutí. Skutečná hodnota je nadále kontrolována prostřednictvím 

dotazovacího intervalu.  

8.4.26.1 Všeobecné informace 

 

8.4.26.2 Parametry 

 

8.4.26.3 Vstupy 

 

8.4.26.4 Výstupy 

 

Detailní popis 

Míchací ventil obsahuje vstup a musí být tímto vstupem přiřazen k nějakému hardwaru. Vstup je 

například teplota přiváděného média topného okruhu. Pod “Typ” si můžeme zvolit, jakým druhem 

Označení  Funkce 

Typ 
Typ čidla teploty přiváděného média. 
Udává, která hodnota je měřena na výstupu „Skutečná hodnota“. 

Označení  Funkce 

Doba běhu[s] Doba běhu motoru míchacího ventilu z extrémní pozice k jiné. 

Doba měření[s] 
Doba trvání pauzy po změně nastavení míchacího ventilu z důvodu co 
nejlepšího posouzení účinku změny. 

Max. zdvih [%] 
Maximální povolená změna pozice míchacího ventilu během jednoho 
regulačního procesu. 

Pozice vypnutí 
Pozice, kterou má míchací ventil zaujmout při vypnutí.  
(normální: 0=studená, 1=teplá) 

Tolerance 
Rozsah tolerance (+/-), ve kterém se má pohybovat skutečná hodnota 
v poměru k požadované hodnotě. Pokud je skutečná hodnota v tolerančním 
rozsahu, zůstává míchací ventil v klidu. 

Inverzní Udává informaci, že míchací ventil je regulován inverzně. 

Kalibrování Lineární kalibrování vstupu. Je připočteno k naměřené hodnotě.  

Označení  Funkce 

Požadovaná 
hodnota 

Cílová hodnota regulačního procesu. 

Označení  Funkce 

Skutečná hodnota 
Výdej naměřené vstupní hodnoty. 
Jednotka závisí na zvoleném měřicím vstupu. 

Pozice Výstup aktuálního stavu mísiče 

Ohřívač  
Udává požadavek pro relé/fázi, když je skutečná hodnota pod minimem 
požadované hodnoty. 

Chladič  
Udává požadavek pro relé/fázi, když je skutečná hodnota nad maximem 
požadované hodnoty. 

Procento [%] Udává aktuální pozici v %. (pro řízení 0-10V) 
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měření budeme skutečnou hodnotu zjišťovat. Cílenou změnou pozice míchacího ventilu (s 

levotočivým/pravotočivým motorem) usilujeme o srovnání skutečné a požadované hodnoty. 

Potřebujeme k tomu správný údaj o “době běhu”. 

Doba běhu je dobou, kterou potřebuje míchací ventil k tomu, aby se dostal z extrémní pozice do jiné. 

Z tohoto důvodu kontroluje míchací ventil v pravidelných časových odstupech (dotazovacím 

intervalu), zda se skutečná hodnota (dotaz vstupu) shoduje s požadovanou hodnotou. Přesnost této 

shody je určena “tolerancí”. Pokud se nenachází skutečná hodnota v požadovaném rozsahu, je 

spuštěn proces regulace. V závislosti na odchylce je míchací ventil po určitou dobu řízen v jednom 

směru. Podle směru je přitom aktivován jeden z výstupních konektorů “ohřívač” nebo “chladič”. Ty 

musí být spojeny s výstupy (relé, fáze,…), aby byla také provedena změna. Změna, kterou lze u 

jednoho provedení realizovat, může být stanovena konektorem “Max. zdvih” v procentech. 

Důležité upozornění: Výstupy, které jsou spojeny výstupními konektory “ohřívač” a “chladič” 

míchacího ventilu, jsou automaticky spolu spojeny s kombinovaným režimem “1 ze 2” a měly by být 

proto také umístěny na stejném výstupním modulu. 

Podle provedení změny pozice míchacího ventilu je zkontrolován čas u “doba měření” a pak je znovu 

dotázána skutečná hodnota. Pro případ, že se tato hodnota nenachází v cílovém rozsahu, 

pokračujeme v procesu míchání z ohledem na dosavadní akce. Dotazovací interval je přitom 

ignorován a je znovu použit, když dosáhne míchací ventil požadovanou hodnotu. 

Pokud je dosaženo koncové pozice, je i přesto nutné se dále pokoušet o cílovou hodnotu, tzn. míchací 

ventil bude nadále regulovat teplotu v pravidelných časových intervalech (cca. každých 30 minut). 

Vede to k tomu, že je teplota stále regulována, i když to není nutné. Pokud tomu chceme zabránit, 

musíme míchací ventil deaktivovat, když není proces regulace potřebný. Můžeme to provést 

zamítnutím uvolnění. Bez uvolnění najede míchací ventil do pozice “pozice vypnutí” a zůstane tam, 

dokud znovu nedostane pokyn uvolnění. Pozice vypnutí 0 znamená, že je nařízena koncová pozice 

“chladič”, 1 znamená koncová pozice “ohřívač”. 

Výstupní konektor “Pozice” zobrazuje stav míchacího ventilu jako číselnou hodnotu. K dispozici jsou 

následující pozice: 

 0 = Není k dispozici 

 1 = Není aktivní, koncová pozice studená 

Míchací ventil se nachází v pozici “studená” – může k tomu dojít jak během míchání, tak po 

skončení míchání z důvodu pozice vypnutí “0”. 

 2 = Aktivní, směr studená 

Míchací ventil aktivuje po určitou dobu výstup “chladič”, aby mohl odpovídajícím způsobem 

změnit pozici míchacího ventilu. 

 3 = Není aktivní, in pozici 

Míchací ventil je v pozici - skutečná hodnota se nachází v cílové oblasti 

 4 = Aktivní, směr teplá 

Míchací ventil aktivuje po určitou dobu výstup “ohřívač”, aby mohl odpovídajícím způsobem 

změnit pozici míchacího ventilu. 

 5 = Není aktivní, koncová pozice teplá 

Míchací ventil se nachází v pozici “teplá” – to se může stát jak během míchání, tak po 

skončení míchání z důvodu pozice vypnutí “1”. 

 6 = přerušeno 

Proces byl z důvodu chyby přerušen a znovu spuštěn. 



 

 

97  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

 7 = v pozici čekání 

Míchací ventil se nachází po změně pozice míchacího ventilu po dobu “čekání” v pozici 

k tomu určené, aby bylo možné posoudit změnu pozice míchacího ventilu na skutečnou 

hodnotu. 

Opční nabídka “Inverzní” dokáže otočit proces regulování. V normálním případě aktivuje míchací 

ventil výstup “ohřívač”, když klesne skutečná hodnota pod hodnotu požadované teploty, resp. výstup 

“chladič”, pokud je skutečná hodnota větší než požadovaná hodnota. Je-li opční nabídka “Inverzní” 

aktivní, je aktivován výstup “ohřívač”, pokud je skutečná hodnota větší než požadovaná hodnota, 

resp. výstup “chladič”, když klesne skutečná hodnota pod hodnotu požadované teploty. 

Důležité upozornění: Při inverzním míchání se také změní význam vypínací pozice (0 = teplá, 1 = 

studená). To znamená, že vypínací pozice míchacího ventilu zůstává v praxi vždy stejná! 

Protože je do míchacího ventilu integrován vstup, jsou k dispozici stejně jako u teplotního vstupu 

parametrové konektory kalibrování, potvrzení, Alarm Min, Alarm Max a hystereze, stejně jako 

výstupní konektor Alarm. Aktuální vstupní hodnota je vidět na výstupu “Skutečná hodnota”. 

Ochrana proti zablokování: 

Pokud je pro míchací ventil aktivována, díky zadání doby stání a doby běhu, funkce “Ochrana proti 

zablokování” a míchací ventil se nepohyboval po dobu “doba prodlevy”, následuje tento postup: 

podle pozice vypnutí je aktivován protiběžný výstup a to po dobu „doba běhu“ – tzn. při pozici 

vypnutí 0 (Bypass) je aktivován nejprve výstup “ohřívač”. Pak je aktivován po dobu „Doba běhu“ 

druhý výstup tak, aby se dostal míchací ventil znovu do pozice vypnutí. 

Je zde nutné dbát na to, aby ABS nebylo spuštěno jen tehdy, když se nachází míchací ventil v pozici 

vypnutí, ale i tehdy, když stojí míchací ventil v ideální pozici a z tohoto důvodu se delší dobu nehýbe! 

Důležité upozornění: Ochrana proti zablokování se nastavuje výhradně přímo na míchacím ventilu. 

Dodatečné aktivování ochrany proti zablokování u výstupů, které jsou spojeny s “ohřívačem” a 

“chladičem”, není nutné a také ho nedoporučujeme! 

Pokud je míchacímu ventilu zamítnuto uvolnění, je nadále prováděna funkce “Ochrana proti 

zablokování”. Abychom zabránili, například v případě hardwarového defektu, aktivaci motoru 

míchacího ventilu, mělo by být zamítnuto uvolnění oběma výstupům, které jsou spojeny s 

“ohřívačem” a “chladičem”. 

 

8.4.27 Míchací ventil 
Funkce  

Funkce míchací ventil s externím čidlem pro teplotu přiváděného média.  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Míchací ventil je řízen do pozice vypnutí.  

8.4.27.1 Parametry 

Označení  Funkce 

Doba běhu[s] Doba běhu motoru míchacího ventilu z extrémní pozice k jiné. 

Doba měření[s] 
Doba trvání pauzy po změně nastavení míchacího ventilu z důvodu co 
nejlepšího posouzení účinku změny. 



 

 

98  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

 

8.4.27.2 Vstupy 

 

8.4.27.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Viz. Míchací ventil včetně čidla přiváděného média. 

 

8.4.28 PID 
Funkce  

Funkce míchací ventil (PID) pro výpočet požadovaných hodnot. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstup je nastaven na hodnotu parametru „pozice vypnutí“. 

8.4.28.1 Parametry 

Max. zdvih [%] 
Maximální povolená změna pozice míchacího ventilu během jednoho 
regulačního procesu. 

Pozice vypnutí 
Pozice, kterou má míchací ventil zaujmout při vypnutí.  
(normální: 0=studená, 1=teplá) 

Tolerance 
Rozsah tolerance (+/-), ve kterém se má pohybovat skutečná hodnota 
v poměru k požadované hodnotě. Pokud je skutečná hodnota v tolerančním 
rozsahu, zůstává míchací ventil v klidu. 

Inverzní Udává informaci, že míchací ventil je regulován inverzně. 

Kalibrování Lineární kalibrování vstupu. Je připočteno k naměřené hodnotě.  

Označení  Funkce 

Požadovaná 
hodnota 

Cílová hodnota regulačního procesu 

Skutečná hodnota Aktuální naměřená hodnota regulačního procesu 

Označení  Funkce 

Pozice Výstup aktuálního stavu mísiče 

Ohřívač  
Udává požadavek pro relé/fázi, když je skutečná hodnota pod minimem 
požadované hodnoty. 

Chladič  
Udává požadavek pro relé/fázi, když je skutečná hodnota nad maximem 
požadované hodnoty. 

Procento [%] Udává aktuální pozici v %. (pro řízení 0-10V ) 

Označení  Funkce 

Podíl P Proporcionální podíl pro výpočet výstupních hodnot.  
Skoková odpověď, velká část odchylky je kompenzována. 

Podíl I Integrální podíl pro výpočet výstupních hodnot. 
Způsobí přesné přiblížení k cílové hodnotě. Ustálí PID v blízkosti cílové hodnoty. 

Podíl D Diferenciální podíl pro výpočet výstupních hodnot. 
Posiluje skokovou odpověď. Posiluje reakci na změny. 

Max. zdvih 
[%] 

Maximální změny (+/-) výstupních hodnot v jednotlivém provedení. 

Min. Počet 
otáček 

       Minimální počet otáček, který má být aktivní, když je k dispozici uvolnění. 
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8.4.28.2 Vstupy 

 

8.4.28.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Úkolem regulace PID je přiblížit skutečnou hodnotu hodnotě požadované pomocí permanentních 

změn výstupní hodnoty. Tato funkce může být konfigurována parametry P, I a D. Dokud se nedostane 

skutečná hodnota do tolerančního rozsahu, je regulace prováděna. Pokud chceme regulaci zastavit, 

musí být regulátoru PID zamítnuto uvolnění. Bez uvolnění zůstává regulátor PID v pozici “pozice 

vypnutí”.  

Synchronizátorem kaskádové funkce je skutečná hodnota. U každé změny skutečné hodnoty je tato 

funkce provedena. U všech spojů mezi senzorem, který udává takt, a konektorem požadované 

hodnoty symbolu PID musí být aktivní u výstupního konektoru v menu “rozšířené” opční nabídka 

“poslat nezměněné hodnoty”, protože jinak není možné zajistit správnou funkčnosti. Zpravidla 

převezme Assemble toto nastavení za Vás, protože je tato opční nabídka u Connection, který je 

spojen s konektorem Požadovaná hodnota, aktivována automaticky. 

8.4.29 Měřič spotřebovaného množství 
Funkce  

Čítací funkce k uložení množství impulzů v závislosti na jejich hodnotě. 

(Impulzy*spotřeba) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstup „hodnota/minuta“ je nastaven na „hodnota je prázdná“. Součet zůstane zachován.  

8.4.29.1 Všeobecné informace 

 

8.4.29.2 Parametry 

Pozice 
vypnutí  

Hodnota, která má být při vypnutých výstupech. 

Tolerance 
Rozsah tolerance (+/-), ve kterém se má pohybovat skutečná hodnota v poměru 
k požadované hodnotě. Pokud je skutečná hodnota v tolerančním rozsahu, není 
aktivován žádný výstup ZAP nebo VYP. 

Inverzní Umožňuje řídit PID inverzně. 

Označení  Funkce 

Požadovaná 
hodnota 

Požadovaná hodnota, která má být dosažena. 

Skutečná 
hodnota 

Aktuální naměřená hodnota. Při každé změně skutečné hodnoty je provedena 
funkce PID. 

Označení  Funkce 

Výstup  Vypočítaná výstupní hodnota 

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval[s] 

Aktualizační interval 

Označení  Funkce 
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8.4.29.3 Vstupy 

 

8.4.29.4 Výstupy 

 

Detailní popis 

Měřič spotřebovaného množství vypočítá množství energie v závislosti na počtu impulzů, stejně jako 

jejich hodnotě a poskytne ho na výstupu “Součet”. 

Abychom zajistili správné fungování, je nutné, aby byla správně zadána hodnota “Faktor”. Tato 

hodnota poskytuje informaci o hodnotě impulzu. Na vstupním konektoru “Impulzy” je očekávána 

kumulovaná hodnota. Pokud je pro zjištění množství tepla použit měřič impulzů, musí být výstup 

“celková hodnota” měřiče impulzů spojen se vstupem “Impulzy” – NE konektorem “Aktuální 

hodnota”! 

Důležité upozornění: Dbejte na to, aby byla u tohoto spoje určitě deaktivována opční nabídka 

“hodnota je prázdná”! 

Konektor “Součet” je u RSS Controller pravidelně ukládán a může být vynulován pomocí konektoru 

“Reset” ručně nebo pomocí logického symbolu na 0. Reset musí být proto aktivní po dobu 

dotazovacího intervalu. 

Důležité upozornění: Pokud aktivujete reset přímo na měřiči spotřebovaného množství ručně, je 

tento při další akci a po proběhnutém resetování automaticky znovu deaktivován. Pokud byste ale 

přesto aktivovali reset externě pomocí Connection, musíte se pak podle okolností sami postarat o 

následnou deaktivaci. 

Hodnota “hodnota/minutu” poskytuje informaci o množství energie za jednu minutu. Pro výpočet 

tohoto “minutového výkonu” je použito změřené množství energie pomocí “Časový interval”. Čím 

kratší je tento časový interval, tím nestálejší a proměnlivější je tato hodnota “hodnota/minutu”. 

Faktor (ET) Faktor pro valenci (hodnotu) impulzu 

Časový 
interval 

Časový interval pro zjištění hodnoty „hodnota/minuta“ 

Reset Vynuluje součet. 
Důležité upozornění: Reset musí být aktivní alespoň po dobu dotazovacího intervalu, 
protože jinak nemůže být garantováno resetování. 

Označení  Funkce 

Impulzy 
Množství energie ve formě impulzů s určitou valencí (hodnotou)  
Důležité upozornění: očekáváme zde kumulovanou, stále rostoucí hodnotu! 

hodnota/impulz Hodnota (valence) jednoho impulzu 

Označení  Funkce 

hodnota/minuta 

Množství energie za jednu minutu – pro zjištění se použije množství energie, 
které bylo změřeno během nastaveného časového intervalu. 
např.: 48 impulzů během 120 sekund (Časový interval) = 24 impulzů/minutu (při  
hodnotě/impulzu = 1 a faktor = 1). 
Důležité upozornění: při prvním provádění např. po opětovném nastartování 
nebo smazání není vypočítána pro dobu „Časový interval“ žádná 
hodnota/minutu. 

Součet Celková hodnota evidovaného množství energie 
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Pokud chceme získat číslo s větší vypovídají hodnotou, měl by být nastaven časový interval o délce asi 

300 až 600 sekund. 

Množství energie je měřeno při každé změně vstupního konektoru “Impulzy”. Proto určuje zpravidla 

dotazovací interval počítače impulzů, kdy má být množství energie měřeno. Protože jsou impulzy 

evidovány a ukládány na teplotním modulu, nedojde i při delším dotazovacím intervalu ke ztrátě 

impulzů. 

Samotný dotazovací interval měřiče spotřebovaného množství působí v první řadě jen tehdy, když 

symbol připojený ke vstupnímu konektoru “Impulzy” nemá žádný dotazovací interval. V tomto 

případě udává dotazovací interval měřiče spotřebovaného množství impulz pro změření množství 

energie. 

Pomocí hodnoty “Faktor” můžeme využít navíc k “hodnota za jeden impulz” dodatečný prvek. 

Příkladem by byla evidence množství tepla externím kompaktním měřičem spotřebovaného 

množství, který musí být dodatečně korigován, neboť tepelná kapacita, která je tam nastavena, 

neplatí pro použité médium. 
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8.4.30 Kalorimetr 
Funkce  

Počítací funkce pro výpočet a uložení množství tepla. (Impulzy*Diff[°C]) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstup „Kwh/minutu“ je nastaven na „hodnota je prázdná“. Součet zůstane zachován.  

8.4.30.1 Všeobecné informace 

 

8.4.30.2 Parametry 

 

8.4.30.3 Vstupy 

 

8.4.30.4 Výstupy 

 

  

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval[s] 

Aktualizační interval 

Označení  Funkce 

Liter/Impulz hodnota impulzu v litrech 

Časový 
interval 

Časový interval pro zjištění hodnoty „Kwh/minuta“ 

Reset Vynuluje součet. 
Důležité upozornění: Reset musí být aktivní alespoň po dobu trvání dotazovacího 
intervalu, protože jinak nelze resetování garantovat. 

Označení  Funkce 

Impulzy 
Průtok ve formě impulzů s určitou hodnotou 
Důležité upozornění: očekávána je kumulovaná, permanentně rostoucí hodnota! 

Teplota 
přiváděného 
média [°C] 

Teplota přiváděného média (vyšší hodnota teploty) 

Odtok [°C] Teplota odváděného média (nižší hodnota teploty) 

Označení  Funkce 

Kwh/minuta 

Množství tepla v kWh za minutu – pro změření je použito množství tepla, které 
bylo změřeno pomocí „Časový interval“. 
např.: 480 Wh během 120 sekundy (časový interval) = 240 Kwh/minutu (při 
Liter/Impulz = 1). 
Důležité upozornění: při prvním provedení např. po opětovném spuštění nebo 
po resetování není po dobu „Časový interval“ vypočítávána žádná 
hodnota/minutu. 

Součet Celková hodnota evidovaného množství tepla v kWh 
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Detailní popis 

Měřič spotřebovaného množství vypočítá množství tepla v kWh na základě průtoku, stejně tak jako 

rozdílu mezi oběma spojenými teplotními senzory (zpravidla teploty přiváděného média a teploty 

odváděného média) a tyto údaje posílá na výstupní konektor “Součet”. 

Abychom zaručili řádný způsob fungování, je nutné, aby byla správně zadána hodnota litr/impulz. Na 

vstupním konektoru “Impulzy” je očekávána kumulovaná hodnota. Pokud je počítač impulzů 

používán ke zjišťování množství tepla, musí být spojen výstupní konektor “celková hodnota” počítače 

impulzů se vstupním konektorem “Impulzy” – NE konektorem “Aktuální hodnota”! 

Důležité upozornění: Dbejte na to, aby byla u tohoto Connection určitě deaktivována opční nabídka 

“hodnota je prázdná”! 

Konektor “Součet” je pravidelně na RSS Controller ukládán a může být vynulován pomocí konektoru 

“Reset” ručně nebo pomocí logického symbolu. Z tohoto důvodu je nutné udržet Reset aktivní po 

dobu dotazovacího intervalu. 

Hodnota “kWh/minutu” poskytuje informaci o množství tepla v kWh za jednu minutu.  

Pro výpočet tohoto “minutového výkonu” je použito změřené množství energie pomocí “Časový 

interval”. Čím kratší je tento časový interval, tím nestálejší a proměnlivější je tato hodnota 

“hodnota/minutu”. Pokud chceme získat číslo s větší vypovídají hodnotou, měl by být nastaven 

časový interval o délce asi 300 až 600 sekund. 

Množství energie je měřeno při každé změně vstupního konektoru “Impulzy”. Proto určuje zpravidla 

dotazovací interval počítače impulzů, kdy má být množství energie měřeno. Jinak, než je tomu u 

vstupního symbolu “Kalorimetr”, probíhá zjišťování množství tepla výhradně v tento okamžik a 

s hodnotami, které jsou v tento okamžik k dispozici. Pokud si zvolíme dotazovací interval počítače 

impulzů příliš dlouhý a hodnoty teploty velmi silně kolísají, nedosáhneme uspokojivé přesnosti 

měření množství tepla. V praxi se ověřil dotazovací interval 30 sekund u jednoho počítače impulzů a 

měřiče spotřebovaného množství, dotazovací interval pro teplotní vstupy by měl být kratší (např. 15 

sekund). 

Samotný dotazovací interval měřiče spotřebovaného množství působí v první řadě jen tehdy, když 

symbol připojený ke vstupnímu konektoru “Impulzy” nemá žádný dotazovací interval. V tomto 

případě udává dotazovací interval měřiče spotřebovaného množství impulz pro změření množství 

tepla. 

Důležité upozornění: Pokud potřebujeme zjistit velmi přesně množství tepla, resp. kolísají silně 

teploty přiváděného a odváděného média, doporučujeme použít vstupní symbol “Kalorimetr”. 
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8.4.31 Paměť 
Funkce  

Ukládání denních, týdenních a měsíčních hodnot (počítání spotřeby) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Uložené hodnoty jsou zachovány. Počítání je zastaveno.  

8.4.31.1 Všeobecné informace 

 

8.4.31.2 Parametry 

 

8.4.31.3 Vstupy 

 

8.4.31.4 Výstupy 

 

Detailní popis 

Trigger (spoušť) určuje v závislosti na typu, do které paměti má být aktuální hodnota zapsána. Existují 

dva typy: 

 index (Delta index/Absolut index) 

Zde určuje Trigger, která paměť má být použita. Trigger=1 znamená aktuální hodnota je 

zapsána do paměti 1. Trigger=2 znamená do paměti 2. 

 hodnota (Delta hodnota/Absolut hodnota) 

Zde jsou posouvány při každé změně hodnoty Triggeru hodnoty paměti do další paměti.  

Aktuální hodnota je zapisována stále do paměti 1. 

 

 

Označení  Funkce 

Připojení Počet hodnot ukládaných do paměti 

Typ Výběr funkce (Delta Index, Delta hodnota, Absolut Index, Absolut hodnota) 

Označení  Funkce 

Reset Delta 

Vynuluje v aktuálně vybrané paměti hodnotu. Zvýší přitom startovací hodnotu na 
aktuální hodnotu.  
Důležité upozornění: Tato funkce je relevantní jen v kombinaci s typem Delta Index 
nebo Delta hodnota 

Reset All Vynuluje všechny paměti. 

Startovací 
hodnota 

Startovací hodnota pro aktuálně vybranou paměť. Tato hodnota je odečtena od 
aktuální hodnoty, abychom získali hodnotu Delta. 
Důležité upozornění: Tato funkce je relevantní pouze kombinací s typem Delta 
Index nebo Delta hodnota. 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

aktuální počítaná hodnota 

Trigger Výběr paměti podle typu indexu nebo hodnoty. 

Označení  Funkce 

Paměť X Hodnotová paměť 
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Aktuální hodnota definuje v závislosti na typu, která hodnota bude do paměti zapisována. Existují tu 

v tomto ohledu dva typy: 

 Delta (Delta index/Delta hodnota) 

V režimu Delta je při každé změně paměti nastavena pomocí Triggeru aktuální paměť na 0 a 

startovací hodnota na aktuální hodnotu. Počítá se zde jen rozdíl (Delta) mezi startovací 

hodnotou a aktuální hodnotou. Pomocí Reset Delta lze hodnotu aktuální paměti vynulovat. 

Tento režim je určen pro průběžné počítání hodnot. 

 Absolut (Absolut index/Absolut hodnota) 

V režimu Absolut je zapisována vždy aktuální hodnota do paměti. Startovací hodnota a Reset 

Delta zde nemají žádnou funkci! Tento režim umožňuje uložit určité hodnoty. 

 

8.4.32 Statistika/historie 
Funkce  

Záznam statistických dat založených na události.  

Zapisování a čtení hodnot z databází jiných systémů. 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Ukládání, resp. čtení a zapisování dat je zastaveno.  

8.4.32.1 Všeobecné informace 

 

8.4.32.2 Parametry 

 

8.4.32.3 Vstupy 

 

8.4.32.4 Výstupy 

 

Detailní popis 

Prostřednictvím symbolu “Statistika” může být libovolné množství, vybraných datových bodů 

(konektorů) 

Označení  Funkce 

Připojení 
Počet hodnot, které mají být načteny a zapsány. Je relevantní jen u databází 
Remote. 

Typ Výběr funkce (Lokal, Remote zapisovat, Remote číst) 

Označení  Funkce 

Interval [min] Interval, po jehož uplynutí mají být data ukládána/čtena/zapisována. 

Trigger Při každé změně Triggeru jsou data ukládána/čtena/zapisována. 

Označení  Funkce 

Vstupní 
hodnoty 

Všechny hodnoty, které mají být uloženy do statistiky. 
Důležité upozornění: Relevantní jen u typu „Lokal“  

hodnota X Hodnoty, které mají být přečteny z jiné databáze. 
Důležité upozornění: Relevantní jen u typu „Remote číst“  

Označení  Funkce 

hodnota X 
Hodnoty, které mají být zapsány do jiné databáze. 
Důležité upozornění: Relevantní jen u typu „Remote zapisovat“  
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 na základě události pomocí Triggeru nebo 

 během stanoveného intervalu 

na webovém serveru Assemble uloženo, stejně jako načteno a zapsáno z cizí databáze.  

Pokud chceme ukládat po uplynutí určitého intervalu, musíme na parametrovém konektoru nastavit 

“Interval”. Minimální interval se přitom pohybuje kolem jedné minuty.  

Pokud chceme zaznamenávat data podle určité události, spojí se potenciální spouštěč (Trigger) např. 

relé nebo logický parametr s parametrovým konektorem Trigger. Při každé změně Triggeru jsou data 

zapisována. Možná je i kombinace těchto dvou variant. 

V zásadě je nutné si uvědomit, že při záznamu dat je vždy zohledněn jen ten nejmenší záznamový 

interval - všechny ostatní intervaly jsou odmítány. Pokud tedy konektor zaznamenává data každé 4 

minuty, probíhá záznam dat jen v tomto intervalu. Všeobecný desetiminutový interval (např. při 

statistickém stupni 2) je ignorován. Pokud je ten samý konektor používán pro záznam i na základě 

určité události a Trigger spustí záznam 3 minuty po posledním záznamu z důvodu události, pak je 

proveden další záznam ne za 1 minutu, ale až za 4 minuty. 

Při používání Triggeru musíme dbát také na to, že může dojít k záznamu velkého množství dat, pokud 

je konektor spojen s Triggerem, který se často mění (např. teplotní vstup nebo výstup s regulací 

otáček), protože samotný Trigger je aktivován i při změně v oblasti desetinné čárky a provede záznam 

dat. V takových případech je v okně pro Logging vydáno varovné hlášení, kterému musíme 

bezpodmínečně věnovat pozornost, neboť provozovatelé webového serveru Assemble si vyhrazují 

právo při obrovském množství zaznamenávaných dat, tento záznam kdykoliv zastavit a doposud 

zaznamenaná data bez udání důvodu smazat! 

Důležité upozornění: Tento port může být použit je ve spojení s webovým servisem Assemble. Pokud 

není regulace spojena s Assemble Single nebo Multi-Server, záznam dat neprobíhá! 

Datová paměť Lokal 

Pokud si vybereme typ „Lokal“, jsou ukládány všechny hodnoty spojené s konektorem „Vstupní 

hodnoty“ do normální statistiky na Assemble webovém serveru. Nejsou k tomu nutná žádná 

nastavení spojení. Uložené hodnoty mohou být zobrazeny pomocí normální statistiky vizualizace 

webu. 

Ukládání dat do databází jiných systémů 

Pokud jsme si vybrali typ „Remote zapisovat“, jsou ukládány všechny hodnoty konektorů „hodnota X“ 

do databáze jiného systému. Technik kvůli tomu nemusí uvádět žádné dodatečné informace. 

Nastavení spojení a vhodný script může zapsat IT technik pomocí vizualizačního webu. Spojení a 

script musí být zapsáno v čitelné podobě pro OLEDB. Ukládat lze přitom hodnoty do různých 

databank (např.: Oracle, MS Access, MS Excel, MS SQL Server, MySql, Active Directory Service,… ). 

Čtení dat z databází jiných systémů 

Pokud jsme si vybrali typ „Remote číst“, jsou načteny všechny hodnoty konektorů „hodnota X“ 

z databáze jiného systému. Technik k tomu nemusí uvádět žádné dodatečné informace. Die 

Nastavení spojení a vhodný script může zapsat IT technik pomocí vizualizačního webu. Spojení a 

script musí být zapsáno v čitelné podobě pro OLEDB. Číst lze přitom hodnoty do různých databank 

(např.: Oracle, MS Access, MS Excel, MS SQL Server, MySql, Active Directory Service,… ). 
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8.4.33 Zpráva 
Funkce  

zasílán zpráv nadefinovaných uživatelem (informace, alarmy,…) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Nejsou zasílány žádné zprávy. 

8.4.33.1 Všeobecné informace 

 

8.4.33.2 Parametry 

 

8.4.33.3 Vstupy 

 

Detailní popis 

Port pro zprávy umožňuje poslat zprávu e-mailem nebo sms, pokud se vyskytne určitá událost. Obsah 

zprávy může být zadán individuálně pod “Zpráva”. Pod “Typ” lze uvést pro každé hlášení stupeň 

naléhavosti, který se objeví ve „věci“ zprávy a má jen informativní charakter. 

Vstupní konektor “Aktiv” je signálem pro odeslání. Pokud se změní vstupní hodnota, je poslána 

zpráva v závislosti na nastaveném režimu. Na výběr máme z následujících režimů: 

 Aktivní: zpráva je odeslána při změně vstupní hodnoty z “Vyp” na “Zap”  

 Není aktivní: zpráva je odeslána při změně vstupní hodnoty z “Zap” na “Vyp” 

 Oba: zpráva je odeslána při každé změně vstupní hodnoty. 

Důležité upozornění: Tento port může být používán jen ve spojení s Assemble Web Services. Pokud 

není regulace spojena s Assemble Single nebo Multi-Server, nelze odesílat žádné zprávy. 

 

 

Označení  Funkce 

Připojení Počet parametrů, které jsou ve zprávě zasílány. 

Typ Druh zprávy (informace, varování, chyba a alarm) 

Modus Udává druh, kdy má být zpráva poslána 

Označení  Funkce 

Prodleva Je to minimální doba, kdy musí být „Aktiv“ vstup aktivní bez přerušení, než je 
odeslána zpráva. 

Zpráva 
Zpráva, která má být odeslána. Ve zprávě mohou být vloženy s textem „{x}“ 
hodnoty parametrů. Přičemž x pro index stojí a začíná u 0. Index 0 = parametr 1 

Označení  Funkce 

Aktiv Hodnota, zda je zpráva aktivní nebo není aktivní. V závislosti na režimu tím 
určujeme, kdy má být zpráva odeslána. 

Parametr X Hodnota, která má být ve zprávě odeslána. Může být v poli „Zpráva“ vložena s 
textem „{0}“. Index zde začíná u 0! Tzn.: „Ahoj {0}{1}“ by po textu „Ahoj“ zobrazilo 
hodnotu parametru 1 a parametru 2.  
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8.4.34 CPU-PID 
Funkce  

Rychlá hardware-PID funkce.  

použití například při hygienické přípravě čerstvé vody. 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Zamítnutí uvolnění se projeví jen v režimu „Uvolnění“, „Průtok a/nebo Uvolnění“ a vypne fázi.  

Chování při zamítnutí externího uvolnění 

Regulátor PID je deaktivován.  

8.4.34.1 Všeobecné informace 

 

8.4.34.2 Parametry 

 

8.4.34.3 Vstupy 

 

8.4.34.4 Výstupy 

 

  

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Interval, ve kterém jsou kontrolovány vstupní/výstupní hodnoty. 
Poznámka: Kontrolována je v intervalu jen teplota. Digitální vstup a fázový výstup 
jsou kontrolovány jen při každém 4. cyklu. 

Konfigurace 
Možnost nastavení regulační kombinace druhu měření (KTY10 nebo PT1000) a 
regulace počtu otáček (zahájení fáze nebo vlnový svazek) 

Modus Možnost nastavení, která událost spustí regulátor PID. 

Označení  Funkce 

Podíl P Podíl P regulace 

Podíl I Podíl I regulace v sekundách 

Podíl D Podíl D regulace v 0,1 sekund 

Minimální počet 
otáček 

Minimální výstupní hodnota, která musí být během regulování udržena 

Označení  Funkce 

Požadovaná 
teplota 

Požadovaná teplota 

Označení  Funkce 

Skutečná hodnota Naměřená teplota 

Digitální vstup hodnota digitálního vstupu 

Fáze  hodnota fáze (0-100) 
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Detailní popis 

Fungování regulátoru CPU-PID se liší od fungování normálního regulátoru PID. Proces probíhá 

autonomně na modulu PID, kde mohou být na jednom modulu realizovány až dvě regulace PID. 

Prováděcí interval je určován regulátorem PID samotným a zaručuje vysokou rychlost regulování, 

jakož i zaručuje spolehlivé provedení i při poruchách na sběrnici nebo výpadku regulace. 

Důležité upozornění: Dotazovací interval regulátoru CPU-PID slouží jen ke kontrole zúčastněných 

vstupů a výstupů a nemá nic společného s vlastním provedením! 

Regulátor se snaží změnou výstupní hodnoty přiblížit skutečnou hodnotu té požadované. Pro PID1 je 

vydán řídící signál na výstupu s regulací otáček 1, pro PID2 na výstupu s regulací otáček 2. Skutečná 

hodnota je pro PID1 načtena čidlem na vstupu 1, pro PID2 na vstupu 3. Druh měření a řídící signál 

můžeme přitom nastavit pod “Konfigurace“. 

Pomocí parametrů P, I a D může být funkce regulace odpovídajícím způsobem konfigurována. Podíl P 

přitom určuje, jak regulátor reguluje: při kladném P zvýší regulátor výstupní hodnotu, když je 

skutečná hodnota menší než požadovaná hodnota, resp. sníží výstupní hodnotu, když je skutečná 

hodnota vyšší než požadovaná hodnota. Pokud chceme realizovat opačnou (inverzní) regulaci, musí 

být zvolen P záporný. 

Důležité upozornění: Při nastavení parametru PID musíte dbát na to, že jen podíl P smí být 0 resp. 

záporný. 0 znamená, že výstupní hodnota zůstává na 0, protože vypočítaná změna bude hodnocena 

0. Záporné hodnoty P umožňují inverzní regulování. I a D musí být vyšší, resp. se rovnat 1 - 0 a 

záporné hodnoty zde nejsou dovoleny. Maximální hodnota pro všechny parametry činí 250.  

Regulování můžeme aktivovat pomocí softwaru a/nebo hardwaru. Ze strany softwaru slouží jako 

aktivátor “Uvolnění”, u hardwaru je to čidlo proudění nebo digitální spínač na vstupu 2 (PID1), resp. 

vstupu 4 (PID2). Pod “Modus” lze nastavit, čím má být regulování spuštěno. V neaktivním stavu je 

regulátor PID v pozici “pozice vypnutí”. Můžeme také nastavit “minimální počet otáček”, který nesmí 

být při aktivní regulaci podkročen. 

Důležité upozornění: v případě zamítnutí externího uvolnění, je deaktivován regulátor PID – proces 

regulace je zastaven, neprobíhá. 
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8.4.35 CPU-PID 0-10V 
Funkce  

Rychlá hardware-PID funkce, včetně řízení 0-10V. 

Použití například při hygienické přípravě čerstvé vody. 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Zamítnutí uvolnění se projeví jen v režimu „Uvolnění“, „Průtok a/nebo Uvolnění“ a vypne fázi.  

Chování při zamítnutí externího uvolnění 

Regulátor PID je deaktivován. 

8.4.35.1 Všeobecné informace 

 

8.4.35.2 Parametry 

 

8.4.35.3 Vstupy 

 

8.4.35.4 Výstupy 

 

  

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Interval, ve kterém jsou kontrolovány vstupní/výstupní hodnoty. 
Poznámka: Kontrolována je v intervalu jen teplota. Digitální vstup, výstup 0-10V a  
fázový výstup jsou kontrolovány jen při každém 4. cyklu. 

Konfigurace 
Možnost nastavení regulační kombinace druhu měření (KTY10 nebo PT1000) a 
regulace počtu otáček (zahájení fáze nebo vlnový svazek) 

Modus Možnost nastavení, která událost spustí regulátor PID. 

Označení  Funkce 

Podíl P Podíl P regulace 

Podíl I Podíl I regulace v sekundách 

Podíl D Podíl D regulace v 0,1 sekund 

Doba běhu [s] Celková doba běhu ventilu z A do B v sekundách (max. 250) 

Interval [s] Prováděcí interval regulace v 0,1 sekund (max. 25) 

Označení  Funkce 

Požadovaná teplota Požadovaná teplota 

Označení  Funkce 

Skutečná hodnota Naměřená teplota 

Digitální vstup hodnota digitálního vstupu 

fáze hodnota fáze (0-100) 

0-10V hodnota výstupu 0-10V  
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Detailní popis 

Fungování regulátoru 010V-CPU-PID odpovídá v mnohém fungování regulátoru CPU-PID s regulací 

počtu otáček. I zde probíhá proces nezávisle na modulu PID, což zaručuje vysokou spolehlivost i při 

poruchách na sběrnici nebo výpadku regulace. Na jeden modul PID lze realizovat maximálně jeden 

regulátor 010V-PID. Prováděcí interval je nastaven pomocí konektoru “Interval” v sekundách. 

Důležité upozornění: Dotazovací interval regulátoru CPU-PID slouží jen ke kontrole zúčastněných 

vstupů a výstupů a nemá nic společného s vlastním provedením! 

Regulátor se snaží změnou výstupní hodnoty přiblížit skutečnou hodnotu té požadované. Řídící signál 

je vydán výstupem 0-10V, výstup s regulací otáček 1 přitom běží stále na 100%. 

Je-li ovládán výstupem 0-10V nějaký ovladač, který potřebuje určitou dobu běhu nebo nastavení, 

musí být tato doba zapsána pod “Doba běhu”, jinak zde lze použít standardní hodnotu 1. Interval a 

doba běhu koneckonců určují maximální možnou změnu. To znamená, že při intervalu 10 sekund a 

době běhu 100 sekund může být provedena maximální možná změna ve výši 10 %. 

Skutečná hodnota je načtena čidlem na vstupu 1, uvolnění ze strany hardwaru je načteno pomocí 

digitálního vstupu nebo čidla proudění na vstupu 2. Jako u normální regulace lze provést aktivaci 

softwarem a/nebo hardwarem. Ze strany softwaru slouží “Uvolnění” jako aktivátor, pod “Modus” 

můžeme nastavit, čím má být proces regulace spuštěn. Při neaktivním stavu zůstává regulátor PID v 

pozici “pozice vypnutí”. 

Pomocí parametrů P, I a D může být funkce regulace odpovídajícím způsobem konfigurována. Podíl P 

přitom určuje, jak regulátor reguluje: při kladném P zvýší regulátor výstupní hodnotu, když je 

skutečná hodnota menší než požadovaná hodnota, resp. sníží výstupní hodnotu, když je skutečná 

hodnota vyšší než požadovaná hodnota. Pokud chceme realizovat opačnou (inverzní) regulaci, musí 

být zvolen P záporný. 

Důležité upozornění: Při nastavení parametru PID musíte dbát na to, že jen podíl P smí být 0 resp. 

záporný. 0 znamená, že výstupní hodnota zůstává na 0, protože vypočítaná změna bude hodnocena 

0. Záporné hodnoty P umožňují inverzní regulování. I a D musí být vyšší, resp. se rovnat 1 - 0 a 

záporné hodnoty zde nejsou dovoleny. Maximální hodnota pro všechny parametry činí 250. 

Důležité upozornění: V případě zamítnutí externího uvolnění, je deaktivován regulátor PID – proces 

regulace je zastaven, neprobíhá. 
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8.4.36 Událost  
Funkce  

Změna výstupů na základě nějaké události. (použití u spínače a čidel). 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. 

8.4.36.1 Parametry 

Viz. Port časovače. 

8.4.36.2 Vstupy 

 

8.4.36.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Port pro událost (Event) přepne při každé hodnotě „Zap“, která nachází na Triggeru. Díky funkcím 

časovače lze nastavit libovolnou dobu běhu, dobu intervalu atd. Umožňuje to například jednoduchou 

realizaci čidel hardwaru a softwaru pro řízení žaluzií. 

  

Označení  Funkce 

Trigger Trigger pro přepnutí výstupu 

Označení  Funkce 

Aktuální hodnota Aktuální výstupní hodnota. (ZAP/VYP) 



 

 

113  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

8.4.37 Lan 
Funkce  

Posílání příkazů prostřednictvím TCP, UDP, HTTP a WakeOnLan. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Nejsou posílány žádné příkazy.  

8.4.37.1 Všeobecné informace 

 

8.4.37.2 Parametry 

 

8.4.37.3 Vstupy 

 

Detailní popis 

LAN port umožňuje poslat příkaz pomocí TCP, UDP, HTTP nebo WOL, pokud se vyskytne určitá 

událost. Obsah zprávy může být zadán individuálně pod “Zpráva”.   

Vstupní konektor “Aktiv” je signálem pro přijímání zpráv. Pokud se změní vstupní hodnota, je poslána 

zpráva v závislosti na nastaveném režimu. Na výběr máme z následujících režimů: 

 Aktivní: zpráva je odeslána při změně vstupní hodnoty z “Vyp” na “Zap”  

 Není aktivní: zpráva je odeslána při změně vstupní hodnoty z “Zap” na “Vyp” 

 Oba: zpráva je odeslána při každé změně vstupní hodnoty. 

 

  

Označení  Funkce 

Připojení Počet parametrů, který je prostřednictvím příkazu odeslán. 

Typ Druh příkazu (TCP,UDP,HTTP,WOL) 

Modus Udává, kdy má být zpráva odeslána. 

Označení  Funkce 

Zpráva 

Zpráva, která má být odeslána. Ve zprávě lze vložit jen s textem „{Ex}“ hodnoty 
parametrů. Přičemž x zastupuje index a začíná na 0. Index 0 = Parametr 1. Hex-Byty 
lze odeslat přes {XFFF}. Důležité upozornění: Tato hodnota není u typu WOL 
ukládána do paměti! 

Adresy MAC/IP rozdělené pokud možno středníkem. U http je uvedena URI. 

Port 
TCP nebo UDP port. Není u WOL a HTTP použit. 
Důležité upozornění: Tato hodnota není u typu WOL ukládána do paměti! 

Označení  Funkce 

Aktivní Hodnota, zda je zpráva aktivní nebo není. Podle režimu to pak určuje, kdy má být 
zpráva odeslána. 

Parametr X Hodnota, která má být ve zprávě odeslána. Může být v poli „Zpráva“ vložena s 
textem „{0}“. Index zde začíná u 0! Tzn.: „Ahoj {0}{1}“ by po textu „Ahoj“ zobrazilo 
hodnotu parametru 1 a parametru 2. 
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8.4.38 Síťový výstup 
Funkce  

Zaslání hodnot k jinému regulátoru prostřednictvím sítě. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Nejsou zasílány žádné hodnoty. 

8.4.38.1 Parametry 

 

8.4.38.2 Vstupy 

 

Detailní popis 

Síťový výstup posílá hodnotu na zadané IP adresy (Hosts) při jakékoliv změně aktuální hodnoty, nebo 

nejpozději po uplynutí 10 sekund. Regulace, která má tuto hodnotu přijmout, musí obsahovat nějaký 

síťový vstup s tím samým jednoznačným názvem, který je například uveden pod „název portu 

přijímače“. 

 

8.4.39 Síťový vstup 
Funkce  

Hodnoty přijaté prostřednictvím sítě z jiného regulátoru. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Nejsou přijímány již žádné hodnoty. 

8.4.39.1 Parametry 

 

8.4.39.2 Vstupy 

 

Označení  Funkce 

Hosts Ip-adresy přijímačů regulátoru oddělené pomocí znaménka „;“. 

Port 
Port, kterým jsou data odesílána. (standardně: 50000) 
Důležité upozornění: Tuto hodnotu musíte změnit jen tehdy, když bude port 
50000 v síti již obsazen nějakou jinou aplikací. 

Název portu 
přijímače 

Jednoznačný název (bez ID) portu přijímače. 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Hodnota, která je prostřednictvím sítě odeslána. 

Označení  Funkce 

Timeout 
Udává, jak dlouho je nějaká hodnota platná. Pokud do té doby nebyla přijata 
žádná nová hodnota, je nastavena aktuální hodnota na „hodnota je 
prázdná“. 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Hodnota, která je přijata prostřednictvím sítě. 
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Detailní popis 

Přijímá hodnotu prostřednictvím sítě od jiného regulátoru. Název tohoto portu musí být jednoznačný 

a v síti musí být zapsán výstup posílaného regulátoru. 

 

8.4.40 Informace o poloze slunce 
Funkce  

Poskytuje informaci o poloze slunce z důvodu geolokace. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Výstupy jsou nastaveny na „hodnota je prázdná“. 

8.4.40.1 Parametry 

 

8.4.40.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Podle geografických souřadnic jsou vypočítány a vydány aktuální hodnoty. Tyto hodnoty se aktualizují 

každou minutu. 

 

 

  

Označení  Funkce 

Stupeň zeměpisné 
délky [°] 

Pozice východně nebo západně od definované čáry Sever-Jih nulového 
poledníku. 

Stupeň zeměpisné 
šířky [°] 

Uvedená severní nebo jižní vzdálenost nějakého bodu zemského povrchu od 
rovníku. 

Označení  Funkce 

Aktuální [min] Aktuální minuta daného dne 

Azimut [°] 
Aktuální azimut. Azimut je úhel mezi rovinou symetrie rotační plochy a svislou 
rovinou souhvězdí. 

Výška slunce [°] Aktuální výška slunce 

Východ slunce 
[min] 

Minuty daného dne, kdy vychází slunce 

Západ slunce 
[min] 

Minuty daného dne, kdy zapadá slunce 

Max. záření 
[W/m²] 

Maximální záření v daný den 
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8.5 Rozšíření 
Rozšíření umožňují jednoduchým způsobem integrovat různé sběrnicové systémy do regulace. Každé 

rozšíření musí být přiděleno také k nějakému hardwaru vhodného typu. 

Protože mnohé sběrnicové systémy mají různé konfigurace v závislosti na výrobce přístroje, musí být 

tyto konfigurace vybrány při plánování portu. Pokud potřebujete nějakou konfiguraci pro určitý 

sběrnicový systém a určitý hardware, můžete tyto požadavky zaslat na support@assemble.at. 

Vytvoříme pro Vás zdarma konfiguraci, kterou si pak už jen musíte vybrat, abyste mohli hardware 

integrovat. 

8.5.1 M sběrnice 
Funkce  

Načtení hodnot pomocí M sběrnice. (vyžaduje konfiguraci podle daného přístroje) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Nejsou již kontrolovány žádné hodnoty. 

Naposledy kontrolované hodnoty zůstanou zachovány. 

8.5.1.1 Všeobecné informace 

 

8.5.1.2 Parametry 

 

8.5.1.3 Výstupy 

 

Detailní popis 

Tento port načítá pomocí sériového rozhraní hodnoty z přístrojů přes protokol M sběrnice. Protože 

se tyto hodnoty u každého přístroje liší, jsou konfigurací nahrávány dynamicky. Pokud potřebujete 

konfiguraci pro určitý hardware, můžete tyto požadavky zaslat na support@assemble.at. Vytvoříme 

pro Vás zdarma konfiguraci, kterou si pak už jen musíte vybrat, abyste mohli hardware integrovat. 

 

 

 

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [h] 

Čas v hodinách, ve kterém jsou zkontrolovány všechny konfigurované hodnoty. 

Konfigurace Možnost provést změnu konfigurace 

Označení  Funkce 

Aktualizace Aktualizuje všechny konfigurované hodnoty.  

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Udává, zda byl poslední dotaz zaslaný sběrnicovým systémem úspěšný. 

<Dynamický> 
Výstupy jsou dynamicky vytvářeny v závislosti na dané konfiguraci při nahrávání 
dat. Liší se podle hardwaru/přístroje. U každého výstupu je název/označení. 

mailto:support@assemble.at
mailto:support@assemble.at
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8.5.2 Senzor KNX  
Funkce  

Příjem hodnot od senzorů KNX (na základě nějaké události). 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Příjem hodnot je zastaven. 

8.5.2.1 Všeobecné informace 

 

8.5.2.2 Vstupy 

 

Detailní popis 

Senzor KNX přijímá hodnoty uvedeného typu pomocí KNX. Hodnota je přijímána ihned při nějaké 

změně. Při přiřazení senzoru k hardwaru musí být zadána skupinová adresa. Skupinová adresa pro 

přístroj KNX je konfigurována prostřednictvím ETS. 

Důležité upozornění: Doporučujeme implementovat KNX pomocí IP. Použijte k tomu účelu gateway 

od Weinzierl IP Interface 730! 

 

8.5.3 Ovladač KNX  
Funkce  

Nastavení hodnot z ovladačů KNX. 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na VYP. Nejsou zasílány žádné hodnoty. 

8.5.3.1 Všeobecné informace 

 

8.5.3.2 Vstupy 

 

Detailní popis 

Ovladač KNX nastavuje hodnoty uvedeného typu pomocí KNX. Při přiřazení senzoru k hardwaru musí 

být uvedena skupinová adresa. Skupinová adresa pro přístroj KNX je konfigurována pomocí ETS. 

Označení  Funkce 

Typ Typ hodnoty KNX. 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Hodnota, která je přijata pomocí senzoru KNX.  

Označení  Funkce 

Typ Typ hodnoty KNX. 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Hodnota nastavená pomocí KNX. 
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Důležité upozornění: Doporučujeme implementovat KNX pomocí IP. Použijte k tomu účelu gateway 

od Weinzierl IP Interface 730! 

8.5.4 Bacnet 
Funkce  

Načtení a odeslání hodnot prostřednictvím Bacnet. (vyžaduje konfiguraci podle daného 

přístroje) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Hodnoty již nejsou kontrolovány. Naposledy 

kontrolované hodnoty zůstanou zachovány. 

8.5.4.1 Všeobecné informace 

 

8.5.4.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Tento port načítá pomocí sériového rozhraní Bacnet/IP hodnoty z přístrojů přes protokol Bacnet. 

Protože se tyto hodnoty u každého přístroje liší, jsou konfigurací nahrávány dynamicky. Pokud 

potřebujete konfiguraci pro určitý hardware, můžete tyto požadavky zaslat na support@assemble.at. 

Vytvoříme pro Vás zdarma konfiguraci, kterou si pak už jen musíte vybrat, abyste mohli hardware 

integrovat. 

 

 

  

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Čas v hodinách, ve kterém jsou zkontrolovány všechny konfigurované hodnoty. 

Konfigurace Možnost provést změnu konfigurace 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Udává, zda byl poslední dotaz zaslaný sběrnicovým systémem úspěšný. 

<Dynamický> 
Výstupy jsou dynamicky vytvářeny v závislosti na dané konfiguraci při nahrávání 
dat. Liší se podle hardwaru/přístroje. U každého výstupu je název/označení. 

mailto:support@assemble.at
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8.5.5 Enocean 
Funkce  

Načtení a zapsání hodnot prostřednictvím Enocean.  

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Hodnoty již nejsou kontrolovány. Naposledy kontrolované hodnoty zůstanou zachovány.  

8.5.5.1 Všeobecné informace 

 

8.5.5.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Tento port přijímá data pomocí rozhraní Enocean USB 300. Na přijatá data lze i odpovědět. Odesílání 

hodnot funguje jen pomocí odpovědí na přijaté datové balíčky. To znamená, že než je přijat další 

balíček z přístroje Enocean, musíte počítat s prodlevou.  

 

 

  

Označení  Funkce 

Typ Výběr EEP. V závislosti na daném typu jsou vytvořeny odpovídající konektory. 

Označení  Funkce 

<Dynamický> 
Výstupy jsou dynamicky vytvářeny v závislosti na dané konfiguraci při nahrávání 
dat. Liší se podle hardwaru/přístroje. U každého výstupu je název/označení. 
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8.5.6 Modbus 
Funkce  

Načtení a zapsání hodnot prostřednictvím sběrnice Modbus. (vyžaduje konfiguraci podle 

daného přístroje) 

 

Chování při zamítnutí uvolnění 

Aktuální hodnota je nastavena na „hodnota je prázdná“. Hodnoty již nejsou kontrolovány. Naposledy 

kontrolované hodnoty zůstanou zachovány. 

8.5.6.1 Všeobecné informace 

 

8.5.6.2 Výstupy 

 

Detailní popis 

Tento port načte hodnoty pomocí sériového rozhraní nebo IP rozhraní z přístrojů prostřednictvím 

protokolu Mod sběrnice. Protože se tyto hodnoty u každého přístroje liší, jsou konfigurací nahrávány 

dynamicky. Pokud potřebujete konfiguraci pro určitý hardware, můžete tyto požadavky zaslat na 

support@assemble.at. Vytvoříme pro Vás zdarma konfiguraci, kterou si pak už jen musíte vybrat, 

abyste mohli hardware integrovat. 

  

Označení  Funkce 

Dotazovací 
interval [s] 

Čas v hodinách, ve kterém jsou zkontrolovány všechny konfigurované hodnoty. 

Konfigurace Možnost provést změnu konfigurace 

Označení  Funkce 

Aktuální 
hodnota 

Udává, zda byl poslední dotaz zaslaný sběrnicovým systémem úspěšný 

<Dynamický> 
Výstupy jsou dynamicky vytvářeny v závislosti na dané konfiguraci při nahrávání 
dat. Liší se podle hardwaru/přístroje. U každého výstupu je název/označení. 

mailto:support@assemble.at
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9 Konektory 

9.1 Všeobecné vlastnosti 
 

Pro každý konektor lze provést pomocí tlačítka „…“ v okně s vlastnostmi v logickém designeru 

následující nastavení: 

Možnost provést změnu prostřednictvím vizualizace 

Poskytuje informaci o tom, zda uživatel může změnit konektor pomocí vizualizace. Pokud není tato 

opční nabídka aktivována, může být hodnota změněna v provozu jen v režimu určeném pro experta. 

V zásadě by měly být ve vizualizaci takto označeny jen ty hodnoty, které mohou být změněny také 

koncovým uživatelem. 

 

Uložení změn ve Flash 

Pokud je tato opční nabídka aktivována, jsou ukládány změny konektoru trvale v regulaci a zůstávají 

uloženy i po obnoveném startu. Pokud toto nastavení není aktivováno, je po každém obnoveném 

startu obnovena původní hodnota konektoru. Pokud je konektor uložen do Flash, je jeho název 

znázorněn „zeleně“. 

 

Odeslání nezměněných hodnot 

Hodnoty jsou v běžném případě odesílán dál jen tehdy, když se změní. Pokud má být odeslána nějaká 

hodnota i tehdy, když se nezměnila, pak musíte aktivovat tuto opční nabídku. V zásadě je tato opční 

nabídka aktivována automaticky, pokud je nutná, ale můžeme ji nastavit i ručně. 

 

9.2 Vstupní konektory 

 
Zobrazit na funkčním bloku jako vstup  

Je-li u konektoru aktivována tato opční nabídka, zobrazí se tento konektor jako vstupní konektor na 

funkčním bloku sám. Tímto způsobem mohou být hodnoty předávány externě do funkčního bloku a 

mohou být v něm používány.  

Důležité upozornění: Tato opční nabídka je relevantní jen tehdy, když se nachází port v nějakém 

funkčním bloku. 

 

9.3 Výstupní konektory 
 

Zobrazit na funkčním bloku jako výstup  

Je-li u konektoru aktivována tato opční nabídka, zobrazí se tento konektor jako výstupní konektor na 

funkčním bloku sám. Tímto způsobem mohou být hodnoty předávány externě do funkčního bloku a 

mohou být v něm používány.  

Důležité upozornění: Tato opční nabídka je relevantní jen tehdy, když se nachází port v nějakém 

funkčním bloku. 

 

9.4 Parametrové konektory 
 

Parametrové konektory nemají žádné další možnosti nastavení! 
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10 Vizualizační symboly 

10.1 Všeobecné vlastnosti 
Následující vlastnosti nejsou k dispozici u každého vizualizačního symbolu. Pokud jsou k dispozici, 

chovají se podobně. 

10.1.1 Všeobecné informace 
Tyto vlastnosti jsou k dispozici jen u těch symbolů, u kterých mohou být přiřazeny také porty. 

Všechny porty možné 

Zobrazuje, zda mohou být u tohoto symbolu přiřazeny všechny porty, nezávisle na jejich typu. 

Povolené typy 

Zobrazuje povolené typy portů, ke kterým lze přiřazovat. 

Přiřazené objekty 

Zobrazuje název přiřazeného portu. 

10.1.2 Blikání 
Tato oblast je k dispozici u všech symbolů, které blikání podporují. Blikání se spustí, když dosáhne 

přiřazený port symbolu nastavenou hodnotu. Pokud je blikání aktivní, střídá se v určitém intervalu 

barva blikání a transparentní. 

Barva 

Barva, ve které má světlo blikat. 

hodnota 

Hodnota, u které se má blikání aktivovat. 

Interval 

Interval, ve kterém světlo bliká. 

10.1.3 Layout 
Vlastnosti pro přesné údaje o velikosti a pozici. 

Výška 

Výška vizualizačního symbolu 

Šířka  

Šířka vizualizačního symbolu 

X 

Pozice X vizualizačního symbolu na náhledu 

Y 

Pozice Y vizualizačního symbolu na náhledu 
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10.1.4 Viditelnost 
Tyto vlastnosti určují, na kterých přístrojích mají být vizualizační symboly vidět. 

Standard 

Informuje o tom, zda má být vizualizační symbol vidět ve vizualizaci Standard (PC). 

Web 

Informuje o tom, zda má být vizualizační symbol vidět ve vizualizaci Web (vyhledávač). 

Regulátor 

Informuje o tom, zda má být vizualizační symbol vidět ve vizualizaci Touch (Regulátor). 

Mobil 

Informuje o tom, zda má být vizualizační symbol vidět ve vizualizaci Mobil (App). 

 

10.1.5 Simulace 
Tato oblast umožňuje testování symbolu. Můžeme sem zadávat hodnoty. Pokud je k tomuto symbolu 

přiřazen nějaký port, pak je tato hodnota převzata i v logickém designeru. Simulace ve vizualizačním 

designeru je spojena s vizualizací v logickém designeru. 

Simulace 

Poskytuje informaci o tom, zda je automatická simulace aktivní nebo má být hodnota nastavena 

ručně. 

Aktuální hodnota 

Nastavuje aktuální hodnotu přiřazeného portu 

 

10.1.6 Animace 
Tyto vlastnosti jsou k dispozici jen u vizualizačních symbolů, které mohou být také animovány. 

Rotace 

Aktivuje a deaktivuje rotaci. 

Opakovat 

Udává, zda má být rotace prováděna neustále ve smyčce (cyklicky). 

Rádius 

Udává, v jakém stupni se má rotace otáčet. 

Doba trvání [s] 

Udává, jak dlouho potřebuje rotace pro jedno otočení. 

Zobrazit/skrýt (show/hide) 

Aktivuje zobrazení/skrytí vizualizačních symbolů. 

Prodleva Zap [s] 

Prodleva v sekundách pro zobrazení, když je aktuální hodnota > 0. 

Prodleva Vyp [s] 

Prodleva v sekundách pro skrytí, když je aktuální hodnota 0. 
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10.2 Interaktivní symboly 
Interaktivní symboly mohou být spojeny s portem a díky tomu vizualizovat svůj stav. 

 

10.2.1 Sensor teplota 
Funkce  

Symbol senzoru s textovým polem pro zobrazení aktuální teploty. 

 

10.2.2 Sensor mA 
Funkce  

Symbol senzoru s textovým polem pro zobrazení aktuální naměřené hodnoty senzoru     

4-20 mA. 

 

10.2.3 Sensor Volt 
Funkce  

Symbol senzoru s textovým polem pro zobrazení aktuální naměřené hodnoty senzoru       

0-10 V. 

 

10.2.4 Sensor záření 
Funkce  

Symbol senzoru s textovým polem pro zobrazení aktuálního slunečního záření. 

 

10.2.5 Sensor proudění 
Funkce  

Barevně zobrazuje stav digitálního vstupu. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Zap“  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Vyp“  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  
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10.2.6 Stavové zobrazení digitální 
Funkce  

Symbol pro zobrazení spínacích stavů (ZAP / VYP). 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Zap“  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Vyp“  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“ 

Inverzní 

Existuje možnost provést zobrazení inverzně. Pak je použita pro stav “Aktivní” “Barva Vyp” a pro stav 

“Není aktivní” “Barva Vyp”. 

 

10.2.7 Tepelné čerpadlo 
Funkce  

Symbol “tepelné čerpadlo” pro zobrazení spínacího výstupu nebo výstupu s regulací 

otáček 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Zap“  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Vyp“  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“ 

 

10.2.8 Čerpadlo s regulací otáček 
Funkce  

Symbol pro zobrazení výstupů s regulací otáček 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  
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10.2.9 Čerpadlo  
Funkce  

Symbol pro zobrazení spínacího výstupu nebo výstupu s regulací otáček  

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.10 Míchací ventil 
Funkce  

Symbol pro míchací ventil pro zobrazení míchacího ventilu s levotočivým/pravotočivým 

motorem. 

Pro konkrétní zobrazení musí být nastaveno, který otvor míchacího ventilu bude aktivován při 

“teplá”, resp. při “studená”. 

Teplá 

Pozice otvoru „Teplá“. Ve výchozím stavu platí: 1=nahoře, 2=bočně, 3=dole. 

Studená 

Pozice otvoru „Studená“. Ve výchozím stavu platí: 1= nahoře, 2=bočně, 3=dole. 

Barva 1 

Barva, kterou má mít horní trojúhelník 

Barva 2 

Barva, kterou má mít boční trojúhelník 

Barva 3 

Barva, kterou má mít dolní trojúhelník 

 

10.2.11 Přepínací ventil 
Funkce  

Symbol pro ventil pro zobrazení spínacího výstupu nebo výstupu s regulací otáček. Pro 

konkrétní znázornění musí být zadány pozice pro „Otevřen“ a „Zavřen“. 

 

Pozice ZAP 

Pozice otvoru „Otevřen“, která ventil otevře v aktivním stavu.  

Ve výchozím stavu platí: 1= nahoře, 2=bočně, 3=dole. 

Pozice VYP 

Pozice otvoru „Zavřen“, která ventil otevře v neaktivním stavu.  

Ve výchozím stavu platí: 1= nahoře, 2=bočně, 3=dole. 
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Barva 1 

Barva, kterou má mít horní trojúhelník, když není aktivní. 

Barva 1 (aktivní) 

Barva, kterou má mít horní trojúhelník, když je aktivní. 

Barva 2 

Barva, kterou má mít boční trojúhelník, když není aktivní. 

Barva 2 (aktivní) 

Barva, kterou má mít boční trojúhelník, když je aktivní. 

Barva 3 

Barva, kterou má mít dolní trojúhelník, když není aktivní. 

Barva 3 (aktivní) 

Barva, kterou má mít dolní trojúhelník, když je aktivní. 

 

10.2.12 CPU-PID 
Funkce  

Symbol pro zobrazení stavu regulátoru PID na PID-Modulu.  

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.13 Uvolnění 
Funkce  

Vizualizuje interní a externí uvolnění portu.  

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol, když je k dispozici interní a externí uvolnění  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol, když není k dispozici interní a externí uvolnění 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má symbol ve stavu, když není aktivní 
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10.2.14 Alarm 
Funkce  

Vizualizuje stav konektoru „Alarm“ vstupních portů. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při aktivním alarmu 

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při neaktivním alarmu 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě„hodnota je prázdná“  

 

10.2.15 Zablokování 
Funkce  

Symbol pro zobrazení spínacího výstupu nebo výstupu s regulací otáček  

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.16 Spínač 
Funkce  

Umožňuje přímé zapínání a vypínání prostřednictvím vizualizace. Klinete-li na tento 

spínač, je změna odeslána ihned do regulátoru. Spínač zároveň barvou signalizuje jeho 

aktuální stav.  

Při kliknutí na tento spínač se nejprve zobrazí změna jen ve vnitřním okruhu. Teprve po potvrzení ze 

strany regulátoru převezme i vnější okruh tuto změnu stavu. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  
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10.2.17 Počítač impulzů 
Funkce  

Zobrazuje aktuální hodnotu a celkovou hodnotu počítače impulzů a kalorimetru. Stav 

počítače je zároveň znázorněn barevně. 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při úspěšném dotazu 

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při nezdařeném dotazu 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol v neaktivním stavu 

 

10.2.18 Spínací hodiny 
Funkce  

Zobrazuje barevně stav spínacích hodin/Timeru. Pokud jsou přiřazeny spínací hodiny, pak 

můžeme kliknutím na symbol měnit časy. 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při aktivních spínacích hodinách 

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při neaktivních spínacích hodinách 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.19 Aktuální hodnota 
Funkce  

Zobrazuje aktuální hodnotu různých portů jako číslo nebo text. Velikost zobrazení vyplývá 

automaticky z nastavené velikosti písma a zobrazeného textu. Směr je standardně 

zarovnání doleva a nemůže být změněn. To má za následek, že se symbol rozšiřuje výhradně doprava. 

Pokud je přiřazený port „Možnost provést změnu prostřednictvím vizualizace“, tak se po kliknutí na 

symbol otevře TouchPad. 

Důležité upozornění: Pokud je k tomuto symbolu přiřazen port s datem, pak se zde zobrazí aktuální 

datum. 

Následný text 

Následný text je oddělen mezerou a umístěn za hodnotu. 

Velikost 

Definuje velikost písma. 

Barva 

Definuje barvu textu. 

Barva změna 

Definuje barvu, kterou má mít text, pokud se hodnota přiřazeného portu změní, ale ještě nebyla 

potvrzena regulátorem. Tyto vlastnost funguje jen tehdy, když je aktivní vlastnost „změna barvy“. 
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Tučně  

Udává, zda má být text zobrazen tučně. 

Ukazatel procent 

Pokud je aktivní, tak jsou zobrazena aktuální procenta. Pro výpočet je použita minimální a maximální 

hodnota konektoru. 

Přímá hodnota 

Pokud je aktivní tato vlastnost, pak jsou zobrazeny i změny, které byly provedeny ve vizualizaci, ale 

ještě nebyly poslány do regulátoru. Umožňuje to zobrazit přímo změnu požadované hodnoty, aniž 

bychom museli čekat na potvrzení ze strany regulátoru. 

Změna barvy 

Pokud je aktivní tato vlastnost, pak se zbarví text barvou, která je nastavena pod „Změna barvy“, 

jakmile se hodnota změnila a pokud ještě nebyla potvrzena ze strany regulátoru. 

Přiřadit text 

Umožňuje přiřadit texty k určitým hodnotám. Pokud dosáhne přiřazený port hodnoty, která je 

v tomto seznamu zapsána, pak se zobrazí místo této hodnoty zapsaný text. Pokud jsou k dispozici 

textová přiřazení, je zobrazen ve vizualizaci místo TouchPadu výběr textů. 

Přiřadit barvu 

Umožňuje přiřadit barvy k určitým hodnotám. Pokud dosáhne přiřazený port hodnoty, která je 

v tomto seznamu zapsána, pak se zobrazí místo normální barvy barva, která je zde zapsána. 

 

10.2.20 Modus/režim 
Funkce  

Zobrazuje aktuální režim funkčního bloku. Velikost zobrazení vyplývá automaticky 

z nastavené velikosti písma a zobrazeného textu. Směr je standardně zarovnání doleva 

a nemůže být změněn. To má za následek, že se symbol rozšiřuje výhradně doprava. Pokud je možné 

modus přiřazeného funkčního bloku změnit prostřednictvím vizualizace, pak ho můžete změnit 

kliknutím na tento symbol. 

Označení 

Označení je před režimem odděleno mezerníkem. 

Velikost 

Definuje velikost písma. 

Barva 

Definuje barvu textu. 

Tučně  

Udává, zda má být text zobrazen tučně. 
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10.2.21 Ventilátor 
Funkce  

Symbol ventilátoru pro barevné zobrazení spínacího výstupu. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0 

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.22 Ventilátor 2 
Funkce  

Symbol ventilátoru pro barevné zobrazení spínacího výstupu. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě > 0 

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě 0 

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“  

 

10.2.23 Tlak 
Funkce  

Symbol pro barevné zobrazení digitálního vstupu. 

 

Barva Zap 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Zap“  

Barva Vyp 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „Vyp“  

Barva Není aktivní 

Barva, kterou má mít symbol při hodnotě „hodnota je prázdná“ 

Inverzní 

Existuje možnost provést zobrazení inverzně. Pak je použita pro stav “Aktivní” “Barva Vyp” a pro stav 

“Není aktivní” “Barva Vyp”. 

10.2.24 Klapky 
Funkce  

Symbol pro zobrazení klapek. Zobrazuje v závislosti na hodnotě jejich aktuální pozici. 

Inverzní 

Udává, zda mají klapky běžet inverzně.  
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10.3 Kreslící objekty 
Kreslící objekty jsou symboly, které se používají pro znázornění vizualizace. 

10.3.1 Hodnotové tlačítko 
Funkce  

Tlačítko, které umožňuje změnit hodnoty. Lze ho používat i jako spínač. Klikneme-li na toto 

tlačítko, změníme hodnotu přiřazeného portu. Až po uplynutí 3 sekund, kdy na tlačítko již 

nikdo nekliknul, je změna odeslána k regulátoru. Hodnotové tlačítko doporučujeme 

v kombinaci se symbolem „Aktuální hodnota“ a aktivní vlastností „Přímá hodnota“, protože tak 

můžeme provedené změny ihned vidět ve vizualizaci, ještě než jsou odeslány do regulátoru. 

Pozadí barva 

Barva pozadí 

Rám-Barva 

Barva rámu 

Hover Barva 

Barva, do které se zbarví pozadí, jakmile se nachází myš nad tlačítkem. 

Roh rádius 

Rádius rohů. U velmi vysoké hodnoty je proto tlačítko kulaté. 

Text 

Text zobrazený v tlačítku 

Velikost 

Velikost písma v textu 

Barva 

Barva textu. 

Tučně  

Udává, zda má být text zobrazen tučným písmem. 

Směr  

Směr textu uvnitř tlačítka 

Hodnota změna 

Hodnota, která je přičtena k aktuální hodnotě přiřazeného portu. Může být i záporná. 

Ist Toggle 

Je-li tato vlastnost aktivní, pak lze přepínat kliknutím na tlačítko mezi minimální a maximální 

hodnotou přiřazeného portu. Pokud je přiřazený port z hlediska typu logická hodnota, pak můžeme 

pomocí této vlastnosti vytvořit přepínač ZAP/VYP. 

Přepočítat 

Pokud je tato vlastnost aktivní, pak se po dosažení maximální hodnoty začne zase od začátku u 

minimální hodnoty. 

 

 

 



 

 

133  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

 

10.3.2 Link tlačítko 
Funkce  

Navigační tlačítko pro změnu náhledu. Umožňuje otevřít webové stránky. Na jaký náhled 

se zobrazení změní, je vybráno pomocí vlastnosti „Strana“. 

Pozadí barva 

Barva pozadí 

Rám-Barva 

Barva rámu 

Hover Barva 

Barva, ve které bude pozadí, jakmile se nachází myš nad tlačítkem. 

Roh rádius 

Rádius rohů. U velmi vysoké hodnoty je proto tlačítko kulaté. 

Text 

Text zobrazený v tlačítku 

Velikost 

Velikost písma v textu 

Barva 

Barva textu. 

Tučně  

Udává, zda má být text zobrazen tučným písmem 

Směr  

Směr textu uvnitř tlačítka 

Strana 

Náhled, na který se má přepnout zobrazení, jakmile klikneme na tlačítko.  

Url 

Pokud je zapsána Url, pak se kliknutím na tlačítko otevře zadaná webová stránka ve standardním 

prohlížeči. 
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10.3.3 Text 
Funkce  

Symbol pro zobrazení textů a aktuálního času. Změna velikosti umožňuje zobrazit text i ve 

více řádkách. 

Text 

Zobrazený text 

Velikost 

Velikost písma textu 

Barva 

Barva textu. 

Tučně  

Udává, zda má být text zobrazen tučným písmem 

Směr  

Směr textu  

Čas  

Pokud je tato vlastnost aktivní, zobrazí se jako text aktuální čas. 
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10.3.4 Kreslící plocha 
Funkce  

Kreslící plocha umožňuje kreslení čtvercové/pravoúhlé symboly. Existuje také možnost 

přiřadit port a podle jeho hodnoty změnit barvu. 

Pozadí barva 

Barva pozadí 

Rám barva 

Barva rámu 

Roh rádius 

Rádius rohů. U velmi vysoké hodnoty je proto tlačítko kulaté. 

Rám šířka 

Síla rámu 

Možnost kliknout 

Udává, zda lze na kreslící plochu ve vizualizaci kliknout. Umožňuje zobrazení přiřazeného portu 

v okně s vlastnostmi. 

Přiřazení barvy 

Umožňuje přiřadit barvy k určitým hodnotám. Pokud obdrží přiřazený port hodnotu, která je zapsána 

v tomto seznamu, pak je zobrazena místo barvy normálního pozadí barva z tohoto seznamu. 

Přímá hodnota 

Pokud je aktivní tato vlastnost, pak jsou zobrazeny i změny, které byly provedeny ve vizualizaci, ale 

ještě nebyly poslány do regulátoru. Umožňuje to zobrazit přímo změnu požadované hodnoty, aniž 

bychom museli čekat na potvrzení ze strany regulátoru. 

Přiřazení velikosti 

Umožňuje přiřadit minimální a maximální velikost k minimální a maximální hodnotě. Podle aktuální 

hodnoty je přitom lineárně přizpůsobena výška kreslící plochy. 
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10.3.5 Kreslící polygon 
Funkce  

Polygon umožňuje kreslení libovolných symbolů podle bodů (souřadnic). Existuje také 

možnost přiřadit port a podle hodnoty měnit barvu a tvar.  

Důležité upozornění: Pro určení bodů pro polygon doporučujeme nakreslit vhodným grafickým 

programem požadovaný tvar a body pak zkopírovat. 

Strana: http://www.mathsisfun.com/geometry/area-polygon-drawing.html nabízí tuto možnost také. 

Pozadí barva 

Barva pozadí 

Rám barva 

Barva rámu 

Rám šířka 

Síla rámu  

Body (x,y) 

Body pro polygon ve tvaru x, y a oddělené mezerou. (např. trojúhelník: 0,0 100,0 50,100) 

Body - rohy 

Tvar rohů polygonu. 

Možnost kliknout 

Udává, zda lze na kreslící plochu ve vizualizaci kliknout. Umožňuje zobrazení přiřazeného portu 

v okně s vlastnostmi. 

Přiřazení barvy 

Umožňuje přiřadit barvy k určitým hodnotám. Pokud obdrží přiřazený port hodnotu, která je zapsána 

v tomto seznamu, pak je zobrazena místo barvy normálního pozadí barva z tohoto seznamu. 

Body-přiřazení 

Umožňuje přiřadit bodům určité hodnoty. Pokud obdrží přiřazený port hodnotu, která je v tomto 

seznamu zapsána, pak je zobrazen místo normálního tvaru tvar zapsaný. 

Přímá hodnota 

Pokud je aktivní tato vlastnost, pak jsou zobrazeny i změny, které byly provedeny ve vizualizaci, ale 

ještě nebyly poslány do regulátoru. Umožňuje to zobrazit přímo změnu požadované hodnoty, aniž 

bychom museli čekat na potvrzení ze strany regulátoru. 

  

http://www.mathsisfun.com/geometry/area-polygon-drawing.html
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10.3.6 Obrázek  
Funkce  

Umožňuje zobrazení obrázků. Mohou být zobrazeny různé obrázky v závislosti na aktuální 

hodnotě přiřazeného portu.  

Důležité upozornění: Dbejte prosím na to, aby byl obrázek malý! 

Obrázek  

Obrázek, který má být zobrazen bez přiřazení a bez hodnoty. 

Obrázek - přiřazení 

Umožňuje přiřadit obrázky k určitým hodnotám. Pokud obdrží přiřazený port hodnotu, která je 

v tomto seznamu zapsána, pak je zobrazen místo normálního obrázku obrázek zapsaný. 

Možnost kliknout 

Udává, zda lze ve vizualizaci kliknout na obrázek. Pokud ano, pak se při kliknutí na tento symbol 

zobrazí výběrové menu s obrázky. Umožňuje také zobrazení přiřazeného portu v okně s vlastnostmi. 

Přímá hodnota 

Pokud je aktivní tato vlastnost, pak jsou zobrazeny i změny, které byly provedeny ve vizualizaci, ale 

ještě nebyly poslány do regulátoru. Umožňuje to zobrazit přímo změnu požadované hodnoty, aniž 

bychom museli čekat na potvrzení ze strany regulátoru. 
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10.3.7 Obsah webu 
Funkce  

Zobrazení obsahu z webu ve vizualizaci. Interakce pomocí vizualizace je možná. Umožňuje 

vložit dynamický obsah do vizualizace jako například: data o počasí, informace o daném místě, 

reklamu, videa, obrázky,… 

Důležité upozornění: Tento symbol není ve Vizualizace Web schopný pohybu. Na všech ostatních 

vizualizacích je zobrazen normálně. 

Url 

Obsah webu, který má být zobrazen. 

Refresh [min] 

Interval, ve kterém má být webová stránka aktualizována. 

 

10.3.8 Sensor teplota 
Funkce  

Symbol pro zobrazení senzoru bez hodnoty. 

 

10.3.9 Sensor mA 
Funkce  

Symbol pro zobrazení senzoru bez hodnoty. 

 

10.3.10 Senzor záření 
Funkce  

Symbol pro zobrazení senzoru bez hodnoty. 

 

10.3.11 Senzor Volt 
Funkce  

Symbol pro zobrazení senzoru bez hodnoty. 
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11 Procesy 
V této kapitole jsou popsány nejdůležitější procesy. 

11.1 Vytvoření funkčního bloku 
Vytvoření funkčních bloků umožňuje opakovaně používat naprogramované, vizualizované a 

zdokumentované funkce a tím vybudovat vlastní knihovnu. Čím flexibilněji a přesněji byl funkční blok 

vytvořen, tím snadněji a rychleji budete postupovat při jeho kopírování. Funkční bloky by měly být 

také dobře spravovány – chyby nebo důležité změny by měly být ihned ve funkčním bloku 

zohledněny. 

Nový funkční blok můžeme vytvořit v menu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uložené funkční bloky dostávají koncovku *.vlfb a jsou zobrazeny ve správci souborů na kartě 

„Funkční bloky“. 

11.1.1 Vlastnosti funkčního bloku 
Každý funkční blok má následující vlastnosti: 

ID 

Jednoznačné ID funkčního bloku 

Typ 

Označení typu 

Název  

Název funkčního bloku. Ten je při vložení funkčního bloku do regulace přepsán vybraným názvem. 

Směrový kód (prefix) 

Předpona je zapsána u každého portu funkčního bloku vpředu a umožňuje jednoduchou identifikaci. 

Schéma 

Umožňuje výběr obrázku. Obrázek se zobrazí ve správci souborů a umožní grafickým znázorněním 

lehčí výběr funkčního bloku.  

 

 

Obrázek 40: Vytvoření funkčního bloku 
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Popis 

Umožňuje vytvořit popis pro funkční blok. Popis je zobrazen ve správci souborů při výběru a 

v dokumentaci, která může být exportována.  

Tip: Doporučujeme Vám, abyste funkční bloky dobře popsali. Umožňuje to vytisknutí dokumentace 

pro zákazníka! 

Modus 

Zobrazuje aktuální režim a umožňuje změnu názvu.  

Modus (výběrový box) 

Umožňuje výběr aktuálního režimu. 

Modus, který lze změnit 

Udává, zda lze daný modus pomocí vizualizace změnit. 

Ext. uvolnění 

Aktivuje/deaktivuje celý funkční blok. 

11.1.2 Správný postup při vytvoření funkčního bloku 
Správné vytvoření funkčního bloku se skládá z následujících kroků/bodů: 

Programování (logický designer) 

1.) Zajistěte, aby byly všeobecné vstupy/výstupy, které nejsou výhradně spojeny s tímto 

funkčním blokem, definovány jako parametry. 

2.) Nastavte dotazovací intervaly pro vstupy smysluplně. 

3.) Nastavte smysluplně různé konstantní hodnoty. 

4.) Vytvořte spínač pro opční nabídky tak, abyste mohli aktivovat/deaktivovat tyto funkce 

kliknutím. 

5.) Popište každý port výstižně, srozumitelně. 

6.) Definujte, které hodnoty mají být měnitelné pomocí vizualizace. 

7.) Omezte měnitelné hodnoty jejich minimálními a maximálními limity. 

8.) Definujte chování v chybových situacích jako např.: porušení čidla. 

9.) Definujte, které hodnoty ZAP a VYP bude daný funkční blok potřebovat. 

Vizualizace (vizualizační designer) 

1.) Vytvořte všeobecný náhled, který nebudete za normálních okolností muset měnit. 

2.) Znázorněte srozumitelně, které hodnoty slouží pro zobrazení a které lze měnit tak, aby 

vizualizace působila jasně, intuitivně. 

3.) Vizualizujte nejnutnější hodnoty. Příliš mnoho hodnot často vede ke zmatku. 

4.) Využijte zástupný znak „{Název }“ pro označení náhledu, stejně jako nadpis. Umožňuje to při 

vkládání funkčního bloku přímo zadávat název, aniž byste ho museli dodatečně měnit. 

5.) Naplánujte si místo pro navigaci k jiným náhledům. Pro plynulou obsluhu je výhodné, když 

bude v každém funkčním bloku stejné. 

Dokumentace (logický designer) 

1.) Vytvořte dokumenty pro funkční blok, které budou pro zákazníka snadno srozumitelné.  

2.) Popište různé funkce a možnosti nastavení s jejich účinky. 
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11.2 Vytvoření šablony 

11.2.1 Vlastnosti šablony 
 

11.2.2 Správné vytvoření šablony 
 

11.3 Vytvoření regulace 

11.3.1 Vlastnosti regulace 
 

11.3.2 Naklonování regulace 
 

11.4 Programování 

11.4.1 Spojení konektorů 
 

11.4.2 Nastavení dotazovacích intervalů 
 

11.4.3 Konvertování hodnot 
 

11.4.4 Nastavení minimálních a maximálních hodnot 
 

11.4.5 Definování měnitelných hodnot 
 

11.4.6 Uložení hodnot do Flash  
 

11.4.7 Navigování do a z funkčních bloků 
 

11.4.8 Definování vstupů a výstupů na funkčních blocích 
 

11.4.9 Práce s režimem (modus) 
 

11.4.10 Vytvoření zpráv 
 

11.4.11 Odkazy 
 

11.5 Vizualizace 

11.5.1 Náhledy 
 



 

 

142  

DOKUMENTACE|Assemble 3   

11.5.2 Viditelnost 
 

11.5.3 Vizualizace portů 
 

11.5.4 Zablokování symbolů 
 

11.6 Přiřazení hardwaru 

11.6.1 Přiřazení vstupu/výstupu 
 

11.6.2 Odstranění/zrušení přiřazení 
 

11.6.3 Automatické přiřazení 
 

11.7 Simulace 

11.7.1 Simulace s virtuálními hodnotami 
 

11.7.2 Simulace s reálnými hodnotami prostřednictvím USB Nano 
 

11.7.3 Simulace časově závislých procesů 
 

11.8 Dokumentace 

11.8.1 Vytvoření dokumentace 

11.9 Příprava ke zprovoznění 

11.9.1 Konfigurování datového záznamu 

11.9.2 Exportování na webový server 

11.10 Zprovoznění 

11.10.1 Kontrola kabeláže 

11.10.2 Spuštění regulace  
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