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STROJE SPOLU 
KOMUNIKUJÍ
UŽ DESÍTKY LET 
…

Výhody IoT přinášejí ale i složitější komunikaci 
a více přenesených informací. 
Co bylo jednoduché, je dnes složitější.

Nám se podařilo tuto komunikaci 
opět zjednodušit. Díky chytrému
propojení už od nejnižší vrstvy sítě.

NÁSTUP IOT POSUNUL 
KOMUNIKACI NA 
NOVOU ÚROVEŇ.

|  ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE
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Na rozdíl od tradiční SCADA aplikace, kde senzory a síťové uzly 
slouží pouze jako prostředníci pro přenos ještě nezpracovaných 
dat, rozhodování na nižších vrstvách sítě vede k lepšímu využití 
celé sítě a k vyšší efektivitě.
Trendem jsou hodnoty a limity, které se postupně přizpůsobují. 
Kumulace dat v síťových uzlech a bránách podporuje vznik 

B+B SmartWorx nabízí jednoduše využitelnou platformu pro 
bezdrátovou konektivitu jakýchkoliv senzorů. Platforma je určena 
pro rychlé nasazení chytré a spolehlivé IoT sítě ve vzdálených a 
náročných prostředích. Síť je možné rozšiřovat podle potřeby.

CHYTRÉ PROPOJENÍ NA 
NEJNIŽŠÍ VRSTVĚ SÍTĚ MÁ
VELMI JEDNODUCHÝ KONCEPT.

PŘIBLÍŽIT ROZHODOVACÍ
PROCES KE SKUTEČNÉ AKCI.

aplikací na nižších síťových vrstvách. Díky tomu se M2M 
vyvíjí od komunikace mezi zařízeními ke společnému 
rozhodování těchto zařízení na základě sdílených dat.
Platforma chytrého propojení senzorů Wzzard™ přibližuje 
tyto moderní trendy až k senzorům, které tak spolu tvoří 
pohotově proměnlivou, spolehlivou a efektivní síť. 
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Chytré zpracování dat začíná už na nejnižší vrstvě sítě.

Síťové uzly Wzzard spolu komunikují na základě jednoduchého systému přihlášení 
k odběru a rozesílání zpráv pomocí protokolu MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport). MQTT je extrémně jednoduchý protokol vyvinutý pro M2M a IoT 
aplikace v bezdrátových sítích. Nízká energetická náročnost, minimalizované 
datové pakety a efektivní distribuce informací k jednomu nebo k více odebírajícím 
zařízením – to jsou důvody, proč je protokol MQTT ideální pro připojení mobilních 
nebo vzdálených bodů sítě.

UŽITEČNÁ DATA ZE SENZORŮ JSOU POSÍLÁNA 
DO APLIKAČNÍ VRSTVY POMOCÍ IOT READY 
PROTOKOLU MQTT. UZLY SE SENZORY 
JSOU PROPOJENY BEZPEČNOU A ODOLNOU 
SMARTMESH IP SÍTÍ, KDE SE KAŽDÝ NOVĚ 
PŘIDANÝ UZEL MŮŽE PŘIPOJIT K DALŠÍM 
UZLŮM NEBO K SÍŤOVÉ BRÁNĚ.

|  ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE
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QQQQQQQQQQ
MMMMMMMM

Architektura SmartMesh IP vychází ze standardu IEEE 802.15.4e. Topologie plné mesh sítě umožňuje komunikaci 
takzvaně „každého s každým“. K zajištění spolehlivosti, odolnosti, rozšiřitelnosti, efektivního využití energie a 
jednoduchosti použití je ve SmartMesh IP plně využito trojí dělení u bezdrátových technologií: časové, frekvenční i 
fyzické oddělení. Pokročilé algoritmy, techniky pro šetření energie a smíšená mesh topologie sítě tak tvoří jedinečné 
vlastnosti, které u jiných dodavatelů nenajdete:

•    Automatická mesh topologie, která se sama konfiguruje a udržuje.
•    Dá se rozšiřovat a funguje bez problému i jako rozlehlá síť s vysokou hustotou zařízení a hloubkou zanoření.
•    Chytré řízení spotřeby a energetická optimalizace, která reaguje na změny v síti.
•    Velmi nízká spotřeba energie.
•   Provoz paketů bez kolizí a s nízkou energetickou náročností
•   Dynamická šířka pásma, rozložení zátěže a optimalizace.
•    Možnost správy a konfigurace sítě.

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ 
JE DÁN ARCHITEKTUROU SMARTMESH IP
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WZZARD™ INTELLIGENT EDGE NODES
SNADNÉ NASAZENÍ + SNADNÁ KONFIGURACE

Díky chytrým uzlům Wzzard™ připojíte své senzory do bezdrátových SmartMesh IP 
sítí. K uzlům je možné připojit široké spektrum externích senzorů s různými rozhraními: 
obecné analogové vstupy, digitální vstupy/výstupy a termočlánek.

SPECTRE™ NETWORK GATEWAY
Oceňovaná síťová brána Spectre poskytuje připojení k internetu přes Ethernet rozhraní nebo pomocí 
bezdrátové mobilní sítě.

Jedná se o robustní a flexibilní bránu, navrženou pro snadné 
nasazení v náročných podmínkách. Pro základní funkci 
stačí bránu zapojit a zapnout. Nabízí však i bohaté možnosti 
konfigurace, vzdálené správy a uživatelského přizpůsobení. 

Bezdrátová verze brány Spectre umožňuje přes mobilní síť 
vytvořit bezpečné připojení v místech, kde je pevné připojení 
nepraktické či nemožné. Konfigurace brány je možná pomocí 
heslem chráněného webového rozhraní nebo přes SSH. Pro 
vyšší bezpečnost je podporována tvorba VPN tunelů pomocí 
IPsec, OpenVPN a L2TP. Router dále podporuje DHCP, NAT, 
NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, ovládání pomocí SMS a mnoho 
dalších funkcí a síťových protokolů.

|  ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE

Chytré uzly Wzzard™ sbírají data ze senzorů, organizují je a upravují do 
využitelného formátu s důrazem na relevanci dat. Tím usnadňují zpracování dat ve 
vyšších vrstvách sítě a šetří výpočetní a kapacitní zdroje nadřazených prvků. 
Díky možnosti konfigurace uzlu přes aplikaci v chytrém telefonu či tabletu 
je možné komunikaci omezit na úplné minimum. Mohou se tak posílat 
pouze upozornění na překročené limity nebo nastavené hladiny. Takové 
nastavení umožňuje v mobilních sítích využít nízké a levné datové 
tarify. Možnosti konfigurace zahrnují také zeměpisnou polohu, jméno 
uzlu a nastavení času stráveného formátováním dat pro jednodušší 
zpracování a analýzu v nadřazených vrstvách. Spolu s využitím 
časové synchronizace sběru dat tak může být životnost baterie v uzlu 
maximálně optimalizována a v některých aplikacích může přesáhnout 
5 let.

•    Krytí IP67 pro venkovní použití
•    Napájené baterií, možnost připojení k síťovému zdroji
•    M12 konektor nebo průchodka
•   Magnetická základna a otvory pro snadnou montáž
•    Kryt odolný proti UV záření
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VAŠE
APLIKACE

PRO ANALÝZU DAT
Ve vaší síťi, nebo jako

cloudová služba

Bezdrátová /
Ethernet síťová brána
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Proud
Proud

Wzzard™chytré síťové uzly 
Bezdrátová síť senzorů SmartMesh IP

Wzzard™chytré síťové uzly 
Bezdrátová síť senzorů SmartMesh IP

Bezdrátová /
Ethernet síťová brána

Teplota Proud Průtok

Vibrace Hladina Teplota

VAŠE
APLIKACE

PRO ANALÝZU DAT
Ve vaší síťi, nebo jako

cloudová služba

ODPOVĚĎ VYCHÁZÍ Z 
OTÁZKY A ŘEŠENÍ SE
VŽDY ODVÍJÍ OD
PROBLÉMU.
Co se hodí pro vaši síť? Které informace jsou pro Vás důležité? 

I když sdílíme stejné zájmy, řešení může být jedinečné 
s každým zákazníkem. Wzzard platforma vytváří chytrou 
konektivitu mezi vhodně zvolenými senzory a dobrou analýzou 
dat. 

Pro více informací a možné aplikace se podívejte na 
bb-smartsensing.com

Technologie chytrého sběru dat pro přehled o stavu strojů
Monitorování a měření jednoduchých parametrů uvnitř a 
okolo cenných a důležitých technických prostředků může 
prodloužit jejich životnost a současně snížit náklady na 
údržbu i nevyužitý čas – tedy čas, kdy nejsou v provozu.

”Nasazujeme systémy v nehostinných podmínkách 
všude po světě. Díky jednoduché instalaci je pro místní 

techniky vždy snadné celý systém zprovoznit. To je 
nedocenitelné.” 

G. – systémový integrátor

Technologie chytrého sběru dat - efektivní spotřeba
Elektřinou se snadno plýtvá. Pokud ale budete mít přehled 
o spotřebě na jednotlivých důležitých místech, můžete 
zjistit přesné spotřeby jednotlivých zařízení či procesů. 
Už nebudete své náklady odhadovat – budete znát přesná 
čísla.
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SÍLA PARTNERSTVÍ
Dodat kvalitní IoT řešení jde jen s dobrým týmem.

B+B SmartWorx nabízí jednoduše nasaditelnou chytrou konektivitu založenou na 
všeobecně používaných standardech … zbytek stojí na našich partnerech.  

Věříme, že vyniknout lze pouze odborností a základem odbornosti jsou dobré vztahy 
s partnery v technologiích. Spolupráce je zde příslibem zlepšení a optimalizace. 
Od výhod sběru dat po jejich analýzu – chytrá konektivita je klíčová pro optimální 
využití sítě. 


