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Trudno sobie wyobrazić współczesną sieć ciepłowniczą czy nowoczesny budynek bez 
centralnego systemu monitoringu i sterowania. Dzięki niemu operator sieci 
/budynku ma w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane umożliwiające mu 
zarówno podejmowanie optymalnych decyzji ruchowych jak i szybką reakcję na 
sytuacje awaryjne. Przez wiele lat wdrażania tego typu systemów, na rynku 
ukształtowały się pewne standardy. Jednym z nich chcieliśmy się zająć w tym 
artykule.

Asix®. Evo – nowym partnerem 
sterowników Schneider Xenta

Produkty firmy Schneider zdobyły wielką popu-
larność w branży ciepłowniczej. Nie ma w tym 
nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę ich nieza-

wodność, jakość i łatwość implementacji. Niektórzy 
wręcz twierdzą, że duet sterowników Xenta z dedyko-
wanym im systemem SCADA zawładnął ponad poło-
wą polskiego rynku specjalizowanych systemów dla 
ciepłownictwa. Wysoka niezawodność sterowników 
Xenta powoduje, że nadal są one w użyciu, mimo iż 
od ich premiery upłynęło już wiele lat. Ten element 
duetu funkcjonuje nadal sprawnie.

Gorzej sprawa wygląda z  partnerem sterownika 
Xenta – z współpracującym z nim systemem wizuali-
zacji. Jego rozwój zatrzymał się w 2011 roku i pozostał 
w tyle za rozwijającymi się systemami MS Windows. 
Dodatkowo system ten ma poważną wadę z  punk-
tu widzenia integracji aplikacji z  innymi niż Xenta 
źródłami danych: jego możliwości komunikacyjne są 
mocno ograniczone i w praktyce sprowadzają się do 
pobierania danych jedynie ze źródeł dysponujących 
protokołem LonWorks.

Nie ma wielkiego problemu, jeśli użytkownik 
posiada nadal sprawną platformę sprzętową do uru-
chomienia tego systemu. Kłopoty zaczynają się, gdy 
z  takich czy innych powodów, konieczna staje się 
wymiana komputerów systemu nadzoru. Problemem 
okazuje się wtedy brak kompatybilności systemu z bę-
dącymi obecnie w sprzedaży systemami operacyjnymi 
MS Windows 10 i Windows Server 2016 czy 2019. Co 
zrobić? Odpowiedź narzuca się sama: znaleźć następcę.

Dzisiejsze systemy zarządzania budynkami lub 
ich wycinkiem jakim są węzły cieplne, powinny mieć 
dostęp do różnych instalacji. Nie chodzi tu o tworzenie 
niepotrzebnie skomplikowanych systemów, a o opty-
malizację ich pracy przez dostarczanie dodatkowych 
informacji. Często chodzi też o wzbogacenie funkcji 
systemu o odczyt liczników energii, by ułatwić wszelkie 
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procesy rozliczeniowe z odbiorcami. W sytuacji, gdy 
właścicielem infrastruktury węzła cieplnego i dostawcą 
energii jest ten sam podmiot, nie ma uzasadnienia 
tworzenie oddzielnej aplikacji i procedury akwizycji 
danych dla systemu inkasenckiego! Idea „wszystko 
w  jednym” zmniejsza koszty i ułatwia konserwację 
oraz rozwój systemu.

Dochodzimy więc do konstatacji, że na obiekcie, 
poza węzłem cieplnym, kontrolowanym przez ste-
rownik Xenta, znajdują się jeszcze inne urządzenia, 
z których informację należy odczytać i przekazać do 
ogólnie rozumianego nadzorcy systemu. 

Reasumując, problem można przedstawić krótko 
tak: znaleźć następcę dla dotychczasowego systemu 
SCADA i  to takiego, który umożliwi rozszerzenie 
funkcjonalności systemu i dołączenie źródeł danych 
różnych producentów.

Rozwiązanie
Po dogłębnej analizie proble-

mu okazuje się, że celowym jest 
zastosowanie pośredniego ogniwa, 
jakim jest Automation Server (AS). 
Konieczność zastosowania tego 
urządzenia firmy Schneider wynika 
z potrzeby zapewnienia sprzęgu ze 
sterownikami Xenta przy jednocze-
snej translacji protokołu LonWorks 
na np. powszechnie stosowany Mo-
dbus RTU lub TCP. Taka konwersja 
zapewnia możliwość zastosowania 
jednej z wielu platform klasy SCA-
DA, również od producentów nie-
związanych z żadnym z dostawców 
sprzętu (hardware). 

Omówiona poniżej koncepcja 
bazuje na zastosowaniu AS i oprogra-
mowaniu Asix®.Evo, które dostarcza-
ne jest przez spółkę ASKOM z Gliwic. 
Należy podkreślić tu mocno, że to 
całkowicie polski produkt, spraw-
dzony w ponad 10 000 instalacjach 
przemysłowych, nie tylko w Polsce. 
W układzie ze sterownikami Xenta 
został ostatnio pomyślnie wdrożony 
w Kędzierzynie-Koźlu w Miejskim 
Zakładzie Energetyki Cieplnej. Uży-
cie oprogramowania klasy SCADA 
pozwala na łatwą rozbudowę systemu 
o dodatkowe funkcje i źródła danych 
oraz prostą konserwację systemu 
w  przyszłości, również własnymi 
siłami właściciela systemu (po odpo-
wiednim przeszkoleniu).

Przykład realizacji
Sytuacja wyjściowa w  sieci 

ciepłowniczej MZEC Kędzie-

rzyn-Koźle wymagała zastosowania rozwiązania, 
które pozwoli zintegrować sterowniki Xenta oraz, 
zainstalowane w pewnej liczbie węzłów cieplnych, 
sterowniki SAIA. Dodatkowo w  węzłach cieplnych 
zainstalowane są ciepłomierze Kamstrup Multical 
601 i 602, których odczyt możliwy jest z wykorzy-
staniem protokołu M-Bus.

Dzięki zastosowaniu platformy Asix®.Evo, możli-
wym jest przedstawienie całej instalacji ciepłowniczej 
na schematach opartych o tła mapowe z obsługą funk-
cji GIS (skalowanie, lokalizacja według współrzędnych, 
obsługa warstw i sterowanie widzialnością obiektów 
według warstw lub skali powiększenia) oraz integracja 
z  systemem monitoringu stanu sieci preizolowanej. 
Dzięki temu na czytelnych i łatwych do przeglądania 
schematach mapowych operator uzyskuje w  czasie 
bieżącym synoptyczny przegląd instalacji z indykacją 
węzłów, w których wykryto stany alarmowe napędów 
lub pomiarów, odczytem ilości ciepła oraz bieżącym 
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stanem sieci preizolowanej. Idea „wszystko w jednym” 
znalazła tu swoje ucieleśnienie.

Asix®.Evo nie jest specjalizowanym oprogramowa-
niem dla systemów ciepłowniczych. Nie jest to jednak 
jego wadą, lecz zaletą. To system często wykorzystywany 
w przemyśle i w instalacjach budynkowych i to właśnie 
te obszary zastosowań sprawiają, że jest on wyposażony 
w dostępne w każdej licencji obiektowej narzędzia do 

generowania raportów i analizy danych, wydajny system 
archiwizacji, szeroki wachlarz dostępnych protokołów 
komunikacyjnych, narzędzia do przeglądania danych 
archiwalnych w postaci wykresów i ich drukowania. 

Sprzęt
Od strony sprzętowej ingerencja przy moderni-

zacji systemu była minimalna – w węzłach cieplnych 
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w budynkach pozostały sterowniki Xenta. Istniejące 
sieci LonWorks w dalszym ciągu są wykorzystywa-
ne. Konieczne było jedynie doposażenie sieci we 
wspomniane wyżej moduły Automation Server, 
stanowiące bramkę do komunikacji po Modbus TCP 
z systemem nadrzędnym. Ponieważ pojedynczy AS 
pozwala na połączenie z 64 sterownikami Xenta, 
niezbędne były 4 takie urządzenia. Korzystając 
z jednego łącza Ethernetowego, do aplikacji Asix®.
Evo podłączono również liczniki energii cieplnej 
firmy Kamstrup.

Całość aplikacji uruchomiona została na klastrze 
maszyn wirtualnych, do których dane przekazywane 
są przez łącza sieci komórkowej.

Na poziomie sieci Inwestora wydzielone zosta-
ły trzy VLAN’y. Jeden z  nich jest przeznaczony do 
pobierania danych przez serwery Asix, będące apli-
kacjami pracującymi na maszynach wirtualnych, 
uruchomionych na hostach klastra serwerów. Hosty 
pracują pod kontrolą systemu MS Windows Server 
2016 z Hyper-V. Rolą serwerów Asix jest akwizycja 
danych, ich archiwizacja, wykonywanie wszystkich 
innych funkcji aplikacji oraz udostępnianie danych 
bieżących i  archiwalnych terminalom operatorskim. 
Pozwala to na bieżącą kontrolę obiektu oraz użycie 
danych archiwalnych w celach analitycznych i rapor-
towych oraz rozliczeniowych. Pracujące na klastrze 
serwerów 3 aplikacje terminalowe są udostępnione 
operatorom przez sesje RDP.

Ogólna konfiguracja systemu przedstawona została 
na Rys. 1.

To wszystko jest jednak, z punktu widzenia opera-
tora, ukryte pod podszewką systemu. Operator dostaje 
do ręki narzędzie niezależne od struktury połączeń 
funkcjonalnych między serwerami, terminalami etc. 
Oznacza to, że przedstawiony powyżej schemat ideowy 
może, ale nie musi być zastosowany w przyszłych apli-
kacjach. Nie jest więc konieczna wirtualizacja i praca 

operatorów na „cienkich klientach”. Wszystko zależy 
od uzgodnień z klientem, jego koncepcji budowy sys-
temu i, nie udawajmy, zasobności portfela.

Interfejs operatora
To kwestia gustu i wymagań inwestora z  jednej 

strony oraz zdolności i umiejętności wykonawcy apli-
kacji z drugiej. Współczesne systemy SCADA, wliczając 
w to system Asix®.Evo, dają projektantom swobodę 
kreowania wizualnej warstwy aplikacji i dostosowania 
jej do potrzeb klienta. Nie należy tu jednak zapominać 
o ergonomii i wygodzie użytkowania.

Omawiana aplikacja z Kędzierzyna-Koźla oparta 
została o  diagramy (schematy) mapowe GIS oraz 
zwykłe diagramy technologiczne. Aplikacja zawiera 
ponad 8 500 zmiennych pozyskiwanych ze 115 węzłów 
cieplnych i 156 liczników ciepła. Umożliwia sterownie 
urządzeniami w pojedynczym węźle jak i pozwala na 
wykonanie grupowych sterowań do dowolnej liczy 
węzłów jednocześnie. System alarmów zapewnia ciągły 
monitoring poprawności pracy systemu ciepłownicze-
go, a  zapisywany log sterowań pozwala prześledzić 
każda sekwencję działań operatora. 

Próbki graficznego interfejsu operatora można 
zobaczyć na zamieszczonych rysunkach. Podkreślamy 
jednak, co już zostało powiedziane – tu panuje pełna 
dowolność kreatora aplikacji.

Powyższe zrzuty ekranów to tylko przykłady. Pro-
jektanci ASKOMu dostosują się do każdych wymagań 
Zamawiającego.

Informacje o  systemie Asix®.Evo oraz o  firmie 
ASKOM można znaleźć na www.asix.com.pl oraz 
www.askom.pl lub porozmawiać bezpośrednio 
z  wykonawcami aplikacji podczas targów Automa-
ticon w Warszawie (stoisko A27 w hali 1). Będziemy 
również obecni na corocznym Wiosennym Spotkaniu 
Ciepłowników w Zakopanem.
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