
PRVNÍ EDGE PROGRAMOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ AUTOMAT NA SVĚTĚ

OPTO 22: GROOV A RIO

Společnost ServisControl s.r.o. je výhradním distributorem společnosti Opto 22 v ČR 
a na Slovensku. Společnost se zabývá výrobou řídicích systémů SNAP PAC, nejširší 
škálou I/O karet, polovodičových relátek a také systému groov.

Groov je systém společnosti Opto22 pro vytváření jednoduchých a efektivních webových 
vizualizací pro sledování a ovládání systémů a zařízení. Vizualizaci lze zobrazit na jakémkoliv 
prohlížeči stolního počítače nebo mobilního zařízení. Pouhým použitím webového 
prohlížeče Vám groov umožní rychle vytvořit a použít vlastní vizualizaci bez ohledu 
na operační systém. Nová verze groov nabízí nové hlavní funkce s podporou komunikace pro 
většinu řídicích systémů –  Allen-Bradley, Siemens, Schneider-Electric, ABB, GE, Yokogawa, 
a mnoha dalších. S novou verzí groov dostáváte neomezené možnosti použití.
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groov epic procesor 
  Real-time, open-source Linux OS
  Průmyslový čtyřjádrový ARM procesor
  Konfigurace, odstraňování problémů a HMI 

v integrované dotykové obrazovce nebo vzdá-
leně prostřednictvím webového prohlížeče

  Duální, nezávislé rozhraní Gigabit Ethernet sítě
  Duální usb porty pro sériovou komunika-

ci, monitory s dotykovým displejem nebo 
adaptéry wi-fi

  HDMI výstup pro optimální externí monitor

groov I/O
  4 až 24 kanálů na jednom 

modulu
  4, 8 nebo 16 pozicová  

nerezová šasí
  Hot-swappable I/O – při 

vkládání nebo odebírání 
I/O není přerušena funkce 
systému

   Víceúčelový analogový 
výstup s napětím, proudem 
a smyčkou v jednom modulu

  Analogové vstupy nabízejí 
rozlišení 20 bitů s přesností 
0,1% z rozsahu

  Digitální výstupy: 
0,4 A zátěž na každý kanál 
při 70°C

  Analogové výstupy: zátěž 
0,5 A na každý kanál  
při 70°C; detekce požáru

  AC/DC výstupy: 
mechanické relé 
s 5 A na každý kanál 
při 70°C

  Mezikanálová izolace 
k dispozici

  Schváleno pro UL oblasti 
s nebezpečím výbuchu 
a kompatibilní s ATEX

Integrovaná 
barevná 
dotyková 
obrazovka 
s vysokým 
rozlišením

Kryty se sklápějí 
a tvoří přední 
část sestavy

Citlivý sensor po dotyku 
vyvolá zobrazení 
stavu I/O na dotykové 
obrazovce

Integrované 
místo pro 
kabely

Indikátory 
digitálních 
kanálů 

Nerezová DIN 
lišta nebo šasí pro 
ukotvení na panel

Vícebarevná 
LED dioda 
označuje 
stav modulů

groov I/O modul 
– pružinový 
odnímatelný konektor 
s pojistným šroubem

Záchytný 
šroub s jedním 
modulem 
a pojistný 
jazýček



Vytvoření groov rozhraní je překvapivě jednoduché
  Vše, co potřebujete, je počítač s moderním webovým prohlížečem. Není třeba stahovat software. 

Žádné pluginy k instalaci.
  Drag and drop přetahování z knihovny pomocí dotykového displeje nebo myší z předpřipravených 

komponentů.
  Použijte tagy z Vaší stávající databáze proměnných (automaticky se importuje z tagů serverů jako 

KEPServerEX, nebo z PAC Control).
  Praktické používání bezpečného rozhraní na každém smartphonu nebo tabletu – na čemkoliv s mo-

derním webovým prohlížečem. Bez nutnosti jakékoliv instalace a bez omezení tagů či obrazovek.

CO JE EPIC?

  Edge – shromažďování, zpracovávání, prohlížení a výmě-
na dat tam, kde se tvoří na síťovém rozhraní. Zajišťuje bez-
pečné sdílení dat mezi databázemi, cloudovými službami, 
PLC systémy Allen-Bradley a Siemens a dalšími zařízeními. 
Vizualizace dat probíhá na integrovaném dotykovém dis-
pleji nebo na libovolném webovém prohlížeči či mobilním 
zařízení.

  Programovatelné – možnosti systému zahrnují progra-
mování PAC pomocí grafického diagramu a poskytování 
dat vizualizačním nástrojem Node-RED. Volitelně je mož-

né spouštět i vlastní aplikace díky přístupu k linuxovému 
operačnímu systému.  

  Industriální – z továren do vzdálených lokalit, Edge vy-
žaduje průmyslově odolná zařízení – fungující v prostředí 
s teplotami -20 až +70 °C, polovodičové pohony nebo ta-
kové, které splňují standardy UL a ATEX.

  Controller (Řídicí jednotka) – spolehlivé ovládání v reál ném 
čase a I/O moduly s desetiletou zárukou poskytují pevný základ 
pro všechny ostatní funkce. Inteligentní I/O od groov nabízí až 
24 kanálů na modul, optickou izolaci a výměnu za provozu.

MQTT přenos se Sparkplug specifikací na-
bízí výhody jak pro místní komunikaci, tak 
pro vzdálenou datovou komunikaci. Groov 
Epic a Rio systémy se v průmyslových ob-
lastech integruji k propojení snímačů a akč-
ních členů prostřednictvím jejich I/O a přes 
jiné jednotky PAC a RTU, publikují a ode-
bírají data prostřednictvím MQTT brokeru.

Zařízení publikují nebo odebírají data pou-
ze prostřednictvím brokeru a přijetí SSL 
certifikátu.

Výhody MQTT/Sparkplug
  Navrženo pro průmyslové systémy
  Komunikace pouze ze zařízení na zabezpečený broker
  Centralizované řízení bezpečnosti
  Optimalizovaná a šifrovaná datová komunikace
  Méně komunikačních spojení
  Mnohem menší provoz na síti
  Ideální pro přerušované připojení
  Zprostředkovatel (broker) může být umístěn na místě nebo mimo
  Není potřeba VPN nebo otevřených portů brány firewall
  Méně závislosti na IT oddělení

PŘÍKLADNÁ ARCHITEKTURA POUŽÍVAJÍCÍ MQTT/SPARKPLUG



Pomocí groov View lze vytvářet 
a zobrazovat operátorské rozhraní 
pro sledování a správu vašeho sys-
tému z libovolného autorizované-
ho zařízení pomocí webového pro-
hlížeče, od smartphonu po HDTV. 
Ověřování uživatelů a šifrování dat 
udržují systémy v bezpečí, zatímco 
si užíváte dragdrop-tag systém de-
sign bez tagového nebo uživatel-
ského omezení. Groov View zahr-
nuje trendy, události a upozornění 
pro uživatele. 

Řízení PAC, součást softwarové-
ho balíčku PAC project, je intuitiv-
ním nástrojem pro programování 
v průmyslové automatizaci, řízení 
procesů, vzdálený dozor, sběr dat 
a aplikace internetu věcí ve výrobě 
(IIoT). Programování je založeno 
na principu vývojového diagramu 
s možností skriptování. PAC Cont-
rol umožňuje vytvářet a ladit ovlá-
dací programy a potom je stahovat 
a spouštět na procesoru groov 
EPIC.

Ignition Edge rozšiřuje platfor-
mu Ignition na „okraj“ sítě. Ig-
nition Edge obsahuje ovladače 
pro zařízení Allen-Bradley, Sie-
mens a Modbus/TCP, což elimi-
nuje náklady, složitost uvádění 
do provozu a údržbu OPC UA 
serveru založeného na Microsoft 
Windows bázi pro překlad dat ze 
zařízení pro použití s groov View 
a MQTT. K dispozici jsou volitel-
né moduly pro správu majetku 
a Edge Panel. 

MQTT je bezpečný, optimalizovaný protokol orientovaný na přenos zpráv 
a událostí s architekturou publikování/odebíraní dat. Tato architektura od-
děluje zařízení od aplikací, tedy celou operační technologii (OT) od té infor-
mační technologie (IT)a  zlepšuje komunikační efektivitu snížením závislosti 
na tradičních zdrojích IT sítí. Sparkplug protokol přidává potřebné struktury 
do celé architektury MQTT pro průmyslové aplikace (IIoT), která výrazně zjed-
nodušuje implementaci systémových řešení.

Node-RED je zdrojově otevřený, 
multiplatformní IoT vývojový nástroj 
pro vytváření jednoduchých dato-
vých toků pro propojení databází, 
cloudových aplikací a rozhraní API. 
Je postaven na populárním runtime 
jazyce Node.js Java Script. Node-RED 
těží ze své rozsáhlé knihovny obsa-
hující více než 600 předem vytvo-
řených uzlů, což umožňuje vývojá-
řům aplikací IoT využívat již hotový 
kód softwaru a nasadit je přímo 
do svých aplikací.

Groov Manage je výchozí rozhraní 
pro nastavení zařízení na prohlížeči 
groov EPIC. Používá se na dotyko-
vém displeji s vysokým rozlišením 
na procesoru EPIC nebo na Vašem 
počítači, smartphonu či tabletu 
na webovém prohlížeči. Přístupovat 
k datům groov Manage lze také po-
užitím její REST API. Groov Manage 
je Váš řídicí nástroj pro systém groov 
EPIC, který pomáhá konfigurovat, 
odstraňovat problémy a nastavit 
Váš automat, I/O moduly a síťové 
rozhraní.

v prostorách v prostředí CLOUD na zařízení

CONTROL 
NETWORCS

ANALOG, DIGITAL,
SERIAL

Allan-Bradley®, 
Siemens S7®, 
Modbus®/TCP

GROOV EPIC SOFTWARE



ServisControl s.r.o. 
Ovčáry 299, 280 02  Ovčáry, průmyslová zóna Kolín
 +420 311 240 074 |  servis@serviscontrol.cz
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  Konfigurace až 8 multi-signálových kanálů, multifunkční I/O (teplota, 
proud, napětí, digitální) a 26-pinový odnímatelný terminál I/O s (pružino-
vé svorky)

  Napájení jednotky a připojených I/O pomocí 802.3af PoE Class 0 jedním 
portem nebo připojením napájení 10-32 V DC na svorky zdroje

  Integrace I/O dat přímo s databázemi, HMI, SCADA systémy, cloudovými 
službami, a platformami IIoT s integrovanou Node-RED komunikační sadou

  Připojení do stávajících řídících systémů a automatizačních systémů 
s Modbus TCP, OptoMMP, nebo REST API

  Odesílání zpracovaných dat přímo do datové architektury (publish-subscri-
be) s MQTT Sparkplug přenosem nebo strukturovanými řetězci, dvě Gigabit 
Ethernetová síťová rozhraní nebo zapojení Wi-Fi adaptéru do USB portu 

  Nahrávání dat do interní paměti chráněné proti výpadku napětí nebo 
do připojeného zařízení USB

  Ochrana pomocí vestavěných bezpečnostních funkcí, zahrnující konfi-
gurovatelné firewally, šifrování, uživatelské účty, VPN klient

  Instalace kdekoli v teplotním rozsahu -20 °C až 70 °C

GROOV RIO – ZÍSKEJTE PRODUKČNÍ DATA DO MÍSTNÍCH  
NEBO CLOUDOVÝCH APLIKACÍ RYCHLE, SNADNO A BEZPEČNĚ

Inteligentní, multifunkční, PoE napájené za-
řízení se vzdálenými Ethernet I/O pro účely 
IIoT a dalších aplikací v automatizaci. 

Jednodušší cesta, jak vyhovět požadavkům 
dnešního průmyslovému internetu věcí (IIoT). 
Nárustem vyšší konektivity a technických 
schopností by měly být veškeré nápady snad-
no realizovatelné, a proto RIO zjednodušuje 
proces sběru dat, komunikaci a zpřístupně-
ní kde je to vyžadované. Ať už monitoruje-
te vzdálené prvky, získáváte data pro analý-
zu nebo regulaci, kontrolujete stav zařízení 
a procesy nebo poskytujete vizualizaci aktuál-
ního stavu pro výrobu a management, cílem 
je vyhnout se vysoké komplexnosti a časové 
náročnosti promítající se do koncových nákla-
dů a rizik s tím spojených. 
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SOFTWARE A BEZPEČNÝ 
SYSTÉM DATOVÉ 
KOMUNIKACE

Přímo k řídicí logice nebo cloudu – roz-
šiřte rozsah stávajících řídicích progra-
mů nebo průmyslových aplikací přidáním 
groov RIO pro monitorování, řízení a shro-
mažďování dat z koncových zařízení.

Můžete rozšířit svou síť a sběr přidáním 
groov RIO. Groov RIO používá mnoho stej-
ných principů a technologií, jaké se vyskytu-
jí ve stávajícím řídícím systému groov nebo 
SNAP PAC: 

  groov Manage pro I/O konfiguraci a mnoho 
dalších nástrojů, které vám pomohou spra-
vovat váš groov RIO. 

 MQTT pro přenos dat
  OpenVPN klient pro připojení k serveru 

OpenVPN provozujícím virtuální privátní síť. 
  PAC Control pro I/O konfiguraci a pro-

gramování.
 Vývojový nastroj Node-Red

KONFIGURACE GROOV RIO

  groov RIO model MM1 – 8 multifunkčních signálů, relé 2 Form C, s vesta-
věným webovým softwarem pro konfiguraci, zprovoznění, nastavení toku dat 
a podpora pro více protokolů OT a IT. Bez nainstalovaného software Ignition.

  groov RIO model MM2 – oproti svému předchůdci nabízí rozšířenou 
operační paměť, uložiště a předinstalovaný software Ignition Edge® 

(ver. 8), který lze vyzkoušet v 2-hodinové zkušební verzi a libovolně jí 
restartovat. Pro plnou verzi je zapotřebí použít licenci. 

  groov RIO edge EMU – monitorovací jednotka navržená jako inteligentní 
modul pro monitorování distribuovaného napájení a energie. Může moni-
torovat trojfázové střídavé proudy pomocí proudových transformátorů.

IMPLEMENTACE 

Jako edge I/O zařízení pro IIoT nebo monitorovací jednotku energie
  Zajišťuje a provozuje výměnu dat mezi vybraným produkčním zaříze-

ním nebo měřenou zátěží a cílovou destinací 
  Data lze získat připojením RIO přímo k senzorům, zařízením a systémům
  Přenášení dat přímo do místních nebo cloudových aplikací, databází 

nebo dalšího softwaru, obvykle pomocí Node-RED
  Publikování dat na MQTT broker
  Reagujte na Modbus/TCP požadavky o data
  Konfigurace EMU jednotky nebo vestavěných I/O kanálů pomocí 

softwaru groov Manage na bázi prohlížeče a konfigurace samostat-
ných PID smyček (vyžaduje firmware groov RIO 3.0 nebo vyšší)

  Správa uživatelských účtů a oprávnění z centrálního umístění na serveru 
LDAP (firmware 3.0 nebo vyšší)

Jako standardní vzdálené I/O nebo monitorovací jednotku energie
  Konfigurace I/O řídícím systémem. Dle aktuální aplikace běžící 

na procesoru lze RIO přidat jako jednotku I/O nebo Ethernet zařízení
  nakonfigurujte I/O ve vlastním programu – pomocí vlastního řídící-

ho programu buď prostřednictvím paměťové mapy OptoMMP, jeho 
REST API nebo prostřednictvím zabezpečeného přístupu k shellu. 


