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For New Solutions

Ostrovní systémy jsou navrženy tak, aby pomohly lidem fungovat bez 
podpory elektrické sítě. Solární a větrnou energii využívají k napájení, 
monitorování a řízení systémů ve vzdálených oblastech, jako jsou stavby, 
zemědělské budovy, státní hranice, nebezpečné úseky silnic apod.

OpenVPN - šifrovaný přenos dat

LINUX - stabilní open source software

FBD & LD - grafické programovací jazyky

GSM - vzdálený přístup přes 2G / 3G / 4G-LTE 

LAN - IP řešení s podporou PoE+ napájení

10110010
11001001 COM - Modbus rozhraní

I & O - velký výběr podporovaných vstupů a výstupů

DEMO systém v České Skalici Systém na staveništi v Portugalsku
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MPPT nabíječ 
BM-MPPT-6-PoE

Automatická 
brzda turbíny  

BM-TPB-35

PLC 
IPLOG-G3-05-RE8.1-12-BOX      

PTZ kamera

Jak to začalo ?
Myšlenka, která mě přivedla k vývoji ostrovního (OFF-GRID) systému přišla během zakládání 
vinice na odlehlém místě bez dostupné elektřiny. Největší výzvou byl vývoj MPPT nabíječe. 
Hlavní problém spočíval v tom, že jsme se rozhodli propojit nabíječ s PoE+ injektorem a Modbus 
rozhraním pro řízení a monitorování nabíječe. Nechtěli jsme také příliš zvětšovat jeho velikost 
velkým pasivním chladičem. Proto jsme se nejprve zaměřili na maximální efektivitu designu a 
velký chladič nahradili malým ventilátorem řízeným mikroprocesorem. Mikroprocesor měří 
teplotu nabíječe a aktivuje ventilátor, pokud je teplota příliš vysoká. Současně procesor měří 
další provozní proměnné, jako je nabíjecí proud, napětí baterie, proud z fotovoltaických panelů 
apod. Řídicí PLC ukládá naměřené hodnoty do databáze a v případě potřeby je zobrazuje online 
na webové stránce. Na začátku 24/7 testů jsme používali PLC s 2G / 3G modemem, který jsme 
později nahradili finální verzí podporující i sítě 4G-LTE. Obrovskou výhodou použitého PLC je 
velká variabilita vstupů a výstupů. V DEMO systému jsme například použili poplachové vstupy, ke 
kterým jsme připojili mikrovlnná čidla pokrývající prostor vinice a tamper pro detekci otevření 
rozváděče s PLC. V případě alarmu PLC odešle SMS na přednastavená čísla a automaticky zapne 
napájení PoE kamery. Prostřednictvím VMS klientů na mobilním telefonu a počítači můžu 
kdykoliv dálkově vinici zkontrolovat. Dalším úkolem PLC je automatické ovládání dvířek kachníku 
a od jara roku 2019 i řízení čerpání vody z vrtané studny.

Napsal: Tomáš Metelka
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OpenVPN - šifrovaný přenos dat
Nástroj OpenVPN umožňuje bezpečné připojení šifrovaným VPN tunelem. Software VPN serveru 
nainstalovaný na virtuální server s veřejnou IP adresou poskytuje zabezpečené soukromé připojení 
k mnoha ostrovním systémům.

LINUX - stabilní open source software
Linux je svobodný operační systém s extrémně dobrou stabilitou. Uživatel má volný přístup ke 
skriptovacím jazykům, databázím a dalším zdarma dostupným nástrojům. To mu dává velkou 
svobodu při navrhování vlastních aplikací a programů.

LAN - IP řešení s podporou PoE+ napájení
LAN port umožňuje uživateli připojit libovolné Ethernet IoT zařízení nebo například IP kameru 
včetně jeho PoE napájení z PoE+ injektoru integrovaného do MPPT nabíječe.

COM - Modbus rozhraní
Univerzální Modbus rozhraní může být použito ke sledování stavu nabíjení baterie, dálkovému 
zapnutí / vypnutí připojené PoE kamery nebo pro připojení IO modulů a senzorů. Modbus je 
standardizovaný  komunikační protokol, takže umožňuje připojení zařízení různých výrobců.

GSM - vzdálený přístup přes 2G / 3G / 4G-LTE
Bezdrátové připojení přes mobilní sítě je ideálním řešením kdekoliv, kde je potřeba vzdálený 
přístup k odlehlým místům. Rovněž je využitelné jako redundantní cesta pro přenos alarmů v 
souladu s bezpečnostními standardy pro objekty s vysokým rizikem.

FBD & LD - grafické programovací jazyky
PLC může navíc vykonávat různé řídící programy. Typickými příklady jsou: alarmové systémy pro 
zabezpečení vzdálené lokality, sběr dat z meteorologických stanic, kontrola čerpání vody z vrtů. 
Vše se programuje v softwaru s grafickým rozhraním se stovkami podporovaných funkcí.

I & O - velký výběr podporovaných vstupů a výstupů
Součástí systému řídících jednotek IPLOG-GAMA jsou i IO moduly s různými typy digitálních a 
analogových vstupů a výstupů. IO moduly mohou být součástí řídící jednotky nebo jsou dodávány 
jako samostatné IO moduly s Modbus rozhraním.
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Dokončený ostrovní systém splnil a překonal cíle, 
které jsme si stanovili před zahájením vývoje. 
Systém je schopen chránit vzdálený objekt, 
zároveň vykonávat řídicí program a bezpečným 
způsobem poskytovat data vzdáleným uživatelům. 
Během velmi teplého léta a řady bouřek prokázal 
systém také svou vysokou odolnost proti 
extrémnímu počasí.
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Průmyslové PLC s:
2G/3G modemem (G2)
2G/3G/4G modemem (G3)

METEL ZAŘÍZENÍ   NÁZEV A KÓD  POZNÁMKA

IPLOG-G2-05(1)

5607-0000

(1)Základní model. V online konfigurátoru http://
www.metel.eu/iplog-konfigurator, můžete sestavit PLC s 
dalšími požadovanými vstupy, výstupy a sériovými 
rozhraními.

IPLOG-G3-05(1)

5707-0000

(1)Základní model. V online konfigurátoru http://
www.metel.eu/iplog-konfigurator, můžete sestavit PLC s 
dalšími požadovanými vstupy, výstupy a sériovými 
rozhraními

OH6425 - OG1-LTE-POE
4-000-004

Rozváděče jsou určeny pro venkovní montáž PLC řady 
IPLOG-G3 v OFF-GRID systémech. Jsou vybaveny držákem 
baterie a přetlakovou pojistkou. Dále jsou k dispozici 
DIN35 lišty, svorkovnice, pojistky, venkovní 2G / 3G / 4G-
LTE anténa, snadno připojitelné vodiče, nabíječe série 
BM-MPPT a přepěťové ochrany.

Venkovní rozváděče 
pro Off-Grid Aplikace

OH6425 - OG1-POE
4-000-003

Rozváděče jsou určeny pro venkovní montáž PLC řady 
IPLOG-G2 v OFF-GRID systémech. Jsou vybaveny držákem 
baterie a přetlakovou pojistkou. Dále jsou k dispozici 
DIN35 lišty, svorkovnice, pojistky, venkovní 2G / 3G 
anténa, snadno připojitelné vodiče, nabíječe série BM-
MPPT a přepěťové ochrany.

OH6425 - OG2-LTE-POE
4-000-005

Rozváděče jsou určeny pro venkovní montáž PLC řady 
IPLOG-G3 v OFF-GRID systémech. Jsou vybaveny držákem 
baterie, automatickou brzdou turbíny a přetlakovou 
pojistkou. Dále jsou k dispozici DIN35 lišty, svorkovnice, 
pojistky, venkovní 2G / 3G / 4G-LTE anténa, snadno 
připojitelné vodiče, nabíječe série BM-MPPT a přepěťové 
ochrany.

6A MPPT Nabíječe 
vhodné pro OFF-THE-
GRID aplikace

BM-MPPT-6 
4-102-006

Dva nezávislé vstupy pro PV panel / větrnou turbínu, 
detekce přehřátí a odpojení akumulátoru, výstup 10 až 30 
VDC pro napájení PLC a dalšího příslušenství, výstup pro 
nabíjení 12 V GEL baterie, MODBUS rozhraní pro 
komunikaci s PLC.

BM-MPPT-6-POE
4-102-007

Dva nezávislé vstupy pro PV panel / větrnou turbínu, 
detekce přehřátí a odpojení akumulátoru, výstup 10 až 30 
VDC pro napájení PLC a dalšího příslušenství, výstup pro 
nabíjení 12 V GEL baterie, PoE+ injektor, MODBUS 
rozhraní pro komunikaci s PLC.

ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN 

Více informací zde:  http://www.metel.eu/produkty/aplikace?catId=84

Baterie Ochrana před bleskemVětrná turbínaSolární panely

METEL s. r.o., Žižkův kopec 617 
55203 Česká Skalice, CZECH REPUBLIC  
www.metel.eu
Technické info: info@metel.eu 
Obchodní info: metel@metel.eu 


