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Remote production control and management of renewable energy sources 

This article talks about collaboration of program softwear zenon from company COPA-DATA 
with Azure cloude from Microsoft. That give us abillity to work, supervise and control from distance 
with zenon program. Users connect on zenon network server which connect with Scada central unit. 
In this kind of work the maintance of device is much easier, the operative cost are lower and we are 
able to get quick look into the whole sistem. Below is an example of Gorenjske elektrarne. This new 
and technologically advenced solution gives them abillity to acess information and parameters from 
their plants all over Slovenia.  

 

Kratek pregled prispevka 

Članek govori o združitvi programske opreme zenon podjetja COPA-DATA s storitvami v oblaku 
Azure podjetja Microsoft. Ta združitev omogoča upravljanje, nadzor in kontrolo oddaljenih lokacij s 
programom zenon. Uporabnik se poveže na zenonov spletni strežnik, ki vzpostavi povezavo s 
centralno enoto SCADA. S tem se poenostavi vzdrževanje naprav, zmanjšajo se operativni stroški ter 
dobimo hiter vpogled v sam sistem.  Prikazan je primer Gorenjskih elektrarn, ki s to novo ter 
tehnološko napredno rešitvijo dostopajo do informacij in parametrov v njihovih elektrarnah širom 
Slovenije.  

 



1 Na poti do stanja brez izpadov z zenonom 
in Microsoftovim Azurom 

Upravljanje oddaljenih lokacij za proizvodnjo 
električne energije ima svoje posebne izzive, ne 
nazadnje tudi z vidika učinkovitega spremljanja 
poslovanja. Slovenski proizvajalec obnovljivih 
virov, Gorenjske elektrarne, je te izzive rešil z 
novimi in tehnološko naprednimi rešitvami 
interneta stvari, ki združuje programsko opremo 
zenon podjetja COPA-DATA s storitvami v 
oblaku Azure podjetja Microsoft. 

Gorenjske elektrarne so hčerinsko podjetje 
Elektra Gorenjska, enega vodilnih slovenskih 
energetskih podjetij. Specializirani so za razvoj 
energije iz obnovljivih virov, vključno s 
sončnimi in hidroelektrarnami. Njihovi 
energijski viri so razkropljeni po oddaljenih in 
težko dostopnih območjih. To predstavlja izziv v 

smislu spremljanja in nadzora oddaljenih 
lokacij. 

Gorenjske elektrarne so začele uporabljati 
sistem za nadzor in krmiljenje različnih procesov 
SCADA (angl. Supervisory Control And Data 
Acquisition) s programsko opremo podjetja 
COPA--DATA leta 2006, ko so po rekonstrukciji 
hidroelektrarne v Soteski prvič uporabili 
programsko opremo zenon za lokalni nadzor 
sistemov elektrarne. Ekipa Gorenjskih elektrarn 
je bila zadovoljna z izboljšano preglednostjo in 
zanesljivostjo, ki ga omogoča programski paket 
zenon. »zenon je preprosto orodje za uvajanje in 
deluje izredno stabilno,« je pojasnil Jurij Čadež, 
vodja projektov v Gorenjskih elektrarnah. 
»Zaupanje in prepričanje sta dva od številnih 
razlogov, da smo se odločili za poenoteno 
uporabo programske rešitve zenon.« 

Slika 1: Uporaba Microsoftove storitve Azure RemoteApp omogoča takojšen oddaljeni dostop 
do informacij. Uporabniki preprosto naložijo program Remote App na svoje mobilne naprave 
(prenosne računalnike, tablice ali pametne telefone) in tako dobijo varen dostop do programov 
zenon. 



2 Izboljšana preglednost je pomagala 
optimizirati proizvodnjo 

Naslednji projekt je bila obnova 125-kW 
malih hidroelektrarn (MHE) na Sorici leta 2007. 
zenon je bil nadgrajen kot lokalni sistem SCADA 
za nadzor delovanja, za arhiviranje ključnih 
parametrov elektrarne, omogočil je vizualizacijo 
celotnega sistema MHE, sistem opozarjanja 
inženirjev z alarmi stanj za dosego 
optimalnejšega delovanja ter nadaljnjo 
operativno analizo in optimizacijo. Obnova 
krmilnega sistema MHE z zenonom je zaradi 
zmanjšanja zastojev in izboljšanega delovanja za 
30 odstotkov zmanjšala operativne stroške in za 
15 odstotkov povečala proizvedeno kapaciteto 
električne energije. 

»Z rešitvami podjetja COPA-DATA imamo 
zelo dobre izkušnje,« je povedal Aleš Ažman, 
direktor podjetja Gorenjske elektrarne. »Za nas 
je bila pomembna optimizacija proizvodnih 
stroškov, pa tudi možnost kontrole in nadzora 
vseh pomembnejših operativnih parametrov. 
zenon nam je pri tem pomagal. Izboljšali smo 
delovanje elektrarn in zmanjšali povezane 
obratovalne stroške.« 

3 Centralizirani nadzor prinaša prihranke 

Pri izvedbi projekta Sorica se je oblikovala 
pobuda za izboljšanje centraliziranega in 
decentraliziranega spremljanja vseh operacij 
HE, med letoma 2010 in 2013. Nato je bilo 
leta 2014 in 2015 v centralni sistem SCADA 
vključenih še 23 dodatnih fotovoltaičnih 
elektrarn. zenon je bil vključen na vseh 
področjih, da lahko spremlja operativne in 
merljive parametre, upravlja alarme in žive 
kamere ter vse to prikazuje v centralnem 
nadzornem centru HE v Kranju. 

S spletnim strežnikom in spletnim 
odjemalcem so te informacije prek zenona 
lahko vidna na vsaki oddaljeni lokaciji z 
internetno povezavo. zenonov spletni 
strežnik Pro omogoča operaterjem, da se na 
daljavo povežejo s centralno enoto SCADA 
in spremljevalno ter nadzorujejo elektrarne 
od koder koli. 

»Po vključevanju uporabe sistema zenon je bilo 
vedno bistveno izboljšanje rezultatov,« je 
pojasnil Ažman. »Vse naše vzdrževanje strojev 
je bilo tako poenostavljeno, operativni stroški so 
se zmanjšali in se še vedno zmanjšujejo.« 

Slika 2: Gorenjske elektrarne upravljajo 15 hidroelektrarn, 23 fotovoltaičnih elektrarn in tri 
kogeneracijske elektrarne, ki so razkropljene po vsej Sloveniji. zenon je vključen v vse dejavnosti 
elektrarn z branjem podatkov z različnih PLC-jev ter zagotavlja njihovo varno obratovanje in 
upravljanje. 
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4 Komunikacijski izzivi zahtevajo kreativne 
rešitve 

Gorenjske elektrarne upravljajo 15 
hidroelektrarn, 23 fotovoltaičnih elektrarn in tri 
kogeneracijske elektrarne, ki so razkropljene po 
vsej Sloveniji. zenon je vključen v vse dejavnosti 
elektrarn z branjem podatkov z različnih PLC-jev 
ter zagotavlja njihovo varno obratovanje in 
upravljanje. 

Naslednji korak bo povezati manjše in 
kogeneracijske elektrarne. Glede na geografske 
omejitve poslovanja Gorenjskih elektrarn je 
bila potreba po centralnem nadzoru vseh 
pomembnejših parametrov z vseh elektrarn v 
verigi. Za Gorenjske elektrarne je bil z vidika 
stroškov prevelik zalogaj postaviti lastno 
komunikacijsko omrežje, zato so zaradi velike 
geografske razvejanosti uporabljali zakupljene 
vode IP-VPN in na oddaljenih mestih tudi 
satelitske povezave. 

Satelitske povezave so zelo nezanesljive. 
zenon je imel glavno vlogo pri zagotavljanju 
nadzora in varnosti komunikacijske opreme. To 
je vodilo Gorenjske elektrarne, da raziščejo 
možnosti uporabe zenona v kombinaciji z 
Microsoftovim oblakom in platformo Azure 
IoT Suite.  

zenon je popolnoma integriran z 
Microsoftovimi storitvami v oblaku Azure, 
vključno z Azure RemoteApp. Zagotavlja 
prilagodljivo platformo, ki je bila zasnovana za 
pomoč organizacijam, da koristijo razširljivost, 

prilagodljivost in stroškovno učinkovitost 
oblaka brez potrebe po novi aplikaciji. 
Uporabniki lahko koristijo aplikacije take, kot 
so, na kateri koli napravi, brez ponovnega 
nalaganja. Tako ne nastanejo potrebe po 
razširitvah, ni dodatnih stroškov in ni 
potrebnega dodatnega časa za uporabo storitev 
v oblaku. 

5 Oblak prinaša hitrejše vpoglede 

Uporaba Microsoftove storitve Azure 
RemoteApp omogoča na mobilnih napravah 
takojšen oddaljeni dostop do informacij 
Gorenjskih elektrarn. Zaposleni preprosto 
naložijo program Remote App na svoje 
mobilne naprave (prenosne računalnike, tablice 
ali pametne telefone) in tako dobijo varen 
dostop do programov zenon. Z majhno 
vnaprejšnjo naložbo in brez specializirane 

strojne opreme lahko Gorenjske elektrarne 
zagotavljajo vsakemu članu ekipe operativni 
pregled vseh 36 nadzorovanih elektrarn.  

Uporabniki si z malo napora ogledajo alarme, 
dogodke, trende in poročila takrat, ko jih 

Slika 3: zenon prikazuje parametre v realnem 
času in parametre iz zgodovine procesa za 
analizo. 

Slika 4: zenon nam prav tako omogoča pogled 
preko kamer, za učinkovito opazovanje in 
analiziranje. Na sliki vidimo celoten pogled 
hidroelektrarne Soteska ter štiri slike, ki nam 
prikazujejo samo določene dele elektrarne. 



potrebujejo. Azure se po potrebi samodejno 
odzove – tako da so občasne aktivnosti v 
odzivu na okvaro ali alarm v celoti podprte brez 
izgube podatkov. 

»Eden od razlogov, da smo se odločili za 
poenotenje programske opreme COPA-DATA, 
je njihovo odlično tehnično znanje,« je pojasnil 
Čadež. »To znanje je temelj vsega, saj imajo pri 
nas popolno zaupanje v njihove rešitve in 
njihovo razvojno pot.« 

»Prepričani smo, da bo skupina COPA-DATA 
vedno dovolj zgodaj odkrila nove obetajoče 
tehnologije, jih preverila in vključila v svoje 
storitve, in to samo takrat, ko to prinaša resnični 
napredek in korist njihovim strankam. To 
zagotavlja, da so rešitve zenon zanesljive, 
učinkovite in enostavne za uporabo.« 

 www.copadata.com 

 


