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OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ 
SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 

 
Vizualizace systému    
ID 6.2 

Typ 94 210 

 

Použití 
 

Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen 
pro ovládání a monitorování: 
• světelných signalizačních a zabezpečovacích zařízení 

vzletových, přistávacích a pojezdových drah letiště za 
všech kategorií dohledností ICAO,  

• radionavigačních zařízení, 
• radiokomunikačních zařízení, 
• energetiky, 
• meteorologických zařízení, 
• požární a zabezpečovací signalizace, 
• komunikační infrastruktury. 

 
Systém ID-6.2 lze použít na letištích všech velikostí 
a kategorií. Lze začít s monitorováním jednoho systému a 
pak systém postupně rozšiřovat o další systémy. Stejným 
způsobem lze měnit konfiguraci, systém může být instalován 
s jedním počítačem a postupně lze doplňovat servery 
a stanice systému.  
Monitorovaná data mohou být přístupná odkudkoli 
prostřednictvím tlustého (aplikace) nebo tenkého 
(prostřednictvím webového prohlížeče) klienta. 

Popis 
Konfigurace ID-6.2 je závislá 
na konkrétních systémech 
letiště, na které je prováděna 
instalace.   

 

Základními stavebními prvky systému ID-6.2 jsou: 
• řídící servery, řídící a informační pracovní stanice, 
• průmyslový automatizační systém RTU/PLC, 
• komunikační zařízení (modemy, síťové karty, přepínače, 

komunikační linky), 
• zobrazovací jednotky, klávesnice a polohovací zařízení, 
• napájecí zdroje UPS. 
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Na základě typů 
požadovaných 
monitorovaných a 
ovládaných systémů a 
zařízení, počtů 
požadovaných řídících 
a informačních pracovišť a 
požadavků na redundanci, 
je navržena architektura ID-
6.2. 

 
 
 

 
 

Integrace systému letiště 
 

Jednotlivé počítače systému ID-6.2 jsou podle své funkce 
rozděleny na: 
• řídící server, 
• řídící pracovní stanice a 
• informační pracovní stanice. 
Funkce řídícího serveru a řídící pracovní stanice může být 
kumulována. Počítače systému ID-6.2 pracují pod operačními 
systémy Windows XP Professional v příslušné jazykové 
mutaci a vyššími. 
 
Řídící server zajišťuje chod sítě, jsou v něm uloženy veškeré 
programy, síťový software a ukládají se sem také data 
o činnosti systému (archivace dat). Zajišťuje a řídí 
komunikaci s připojenými zařízeními a systémy a zpracovává 
veškerá data systému ID-6.2. 
 
Řídící pracovní stanice jsou umístěny na příslušných 
pracovištích a lze z nich ovládat. Jsou vybaveny zobrazovací 
jednotkou a polohovacím zařízením nebo jsou vybaveny 
dotykovým displejem. Konfiguraci pracovišť určuje uživatel 
systému a jsou předmětem projektu. 
 
Z informační pracovních stanic nelze žádným způsobem 
zasahovat do systému ID-6.2. Informační zobrazení dat je 
možné i na mobilních zařízeních se systémem Android a iOS. 
 
Ovládání provádí příslušný dispečer prostřednictvím 
polohovacího zařízení na zobrazovací jednotce (myš, 
dotyková obrazovka, klávesnice). Ovládací pracoviště mohou 
být na sobě nezávislá a mohou si ovládání předávat, ale vždy 
tak, že pouze jedno pracoviště ovládá daný podsystém a z 
ostatních pracovišť je ovládání tohoto podsystému 
zablokováno. V případě výpadku komunikace mezi řídícím 
serverem a pracovištěm, které má ovládání, dojde k 
automatickému uvolnění ovládání. 
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 Uživatelské rozhraní systému ID-6.2 je předmětem 
prototypování s uživatelem systému a je plně 
konfigurovatelné. 
 
Letištní systémy a zařízení mohou být v závislosti na typu 
komunikačního rozhraní připojeny k systému ID-6.2 
prostřednictvím: 
• binárních a analogových vstupů a výstupů jednotek 

RTU/PLC, 
• sériových linek (standardní komunikační rozhraní RS232 

a RS485), 
• síťových komunikačních protokolů. 
 
Systém ID-6.2 umožňuje vzdálenou konfiguraci a správu 
systému. Může být napojen na dohledový systém výrobce 
a být tak nepřetržitě monitorován. V případě nestandardního 
chování je uživateli automaticky zasláno upozornění 
s návrhem řešení. 
Výrobce poskytuje na systém ID-6.2 nepřetržitou technickou 
podporu. 
 

Technické parametry 
  

Rozměry  
zobrazovací jednotka:       LCD úhlopříčka 8 až 47" 
                                              Plazma úhlopříčka 25 až 50" 
Parametry počítačů 
řídící server:                průmyslové PC  
                          min. 2GHz CPU, 512MB RAM, 
                                              500MB HDD  
 
řídící pracovní stanice:       průmyslové PC 
                                              min. 2GHz CPU, 512MB RAM,  
                                              200MB HDD 
 
informační pracovní stanice: kancelářské PC  
                   Aplikace: 2GHz CPU, 256MB RAM, 200MB HDD 
               Web klient: 2GHz CPU, 256MB RAM, 50MB HDD 
 
podružná stanice:        rozvaděč dle typu 
 
Hmotnost                     dle typu 
Napájecí napětí          90-264 V, 50/60 Hz 
Krytí                                       IP20 
Ochrana před dotykovým  
napětím     nulování 
 
Provozní podmínky                                       
teplota  
  řídící server     0 až +50 °C 
  podružná stanice -40 až +70 °C 
relativní vlhkost               max. 80% při +25 °C 
atmosférický tlak                 84 až 107 kPa 
prostředí                            vnitřní neagresivní 
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Technické parametry 
 

Parametry komunikace podružné stanice   
rozhraní                               Ethernet 
typ rozhraní                        metalické  
                                              (2-vodiče, 4-vodiče, UTP, Cat 5,   
                                              Cat 6) 
                                              optické 
ethernet protokol  DNP3 in TCP  
 
Rozhraní pro výměnu dat  
standardní průmyslové protokoly 
      MODBUS, DNP3, IEC870, 
                  OPC (klient, server), SNMP,  
                                              ICMP    
SQL                                       přes ODBC nebo OLE-DB 
API    OLE Automation, .NET. 

Bezpečnost 
 

Model zabezpečení systému ID-6.2 je objektově orientovaný, 
práva dědí dolů na úroveň jednotlivých bodů nebo objektů. 
Nezáleží na typu klientské aplikace, každý požadavek na 
data musí být v souladu s nastavením zabezpečení dat. 
Veškeré přihlášení je zapisováno do databáze událostí 
ID-6.2, stejně jako úpravy konfigurace, řízení, potvrzování 
alarmů. 
Pro zajištění vysoké spolehlivost systému umožňuje ID-6.2 
konfiguraci až trojnásobné redundance.  

Použití systému 
 

Systém ID-6.2 může být nasazen na všech typech letišť od 
nejmenších po největší, od I. do III. Kategorie i na 
heliportech.  
 
Může sloužit jako komplexní systém, který poskytuje jednotné 
uživatelské rozhraní stávajícím systémům, nebo může sloužit 
jako řídící a monitorovací systém pro jednotlivé systémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Str. 5/5 

 
 
 

Zobrazení produktu 

Řídící server 
 
 
 
 
 
 
Zobrazovací jednotka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podružná stanice 

 
 

 
 

 

Kontakt 
 

ELTODO, a.s. 
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
Tel.: 261 344 030 
Fax: 261 341 557 
e-mail: eltodo@eltodo.cz 
http://www.eltodo.cz 

 


