
TOSIBOX…. W technice basenowej?  

 

 

Obecnie jestem w trakcie realizacji dużego (dla mnie) projektu związanego z techniką basenową. 

Jest to o tyle ważne dla mnie przedsięwzięcie, że począwszy od pierwszej kreski schematu 

elektrycznego, poprzez prefabrykację rozdzielnic, a skończywszy na programowaniu  

i wizualizacji SCADA (rozruchy w trakcie), było wykonywane samodzielnie przeze mnie (oprócz 

pomocy kolegi przy prefabrykacji). Według danych, które udało mi się uzyskać od menedżera 

projektu, to jest to największy obiekt basenowy w Danii, o ile nie w Skandynawii. Ale do rzeczy: 

projekt opiewał na 12 rozdzielnic zasilająco-sterujących filtracją w 3 basenach, 2 rozdzielnice  

z pompami napowietrzającymi przy filtracji  oraz 1 rozdzielnica dla pompy z atrakcjami. Do tego 

dochodzą 2 rozdzielnice pełniące role switchy oraz rozprowadzenia sygnału WI-FI po całej filtrowni 

dla potrzeb obsługi obiektu. 

 

 



 

 

 

Powyżej zamieściłem świeże zdjęcie z rozruchu rozdzielnicy + sterowanej przez nią instalacji wodnej. 

Jak widać, w szafie został zastosowany sterownik firmy ASTOR, ASTRAADA ECC2250 + moduły 

I/O rozproszone ASTRAADA EC1000.  Takich zestawów mamy 12. 

Wszystkim ma za zadanie zarządzać sterownik SCADA – WebHMI. Komunikacja między 

SCADĄ a sterownikami odbywa się poprzez protokół Modbus TCP/IP, natomiast sterowniki między 

sobą „gadają” po UDP. Informacje o poziomach parametrów chemicznych są odczytywane po 

Modbusie RTU. 

 



Z kolei poniżej zamieszczam uproszony schemat instalacji. 

 

 

 

 

 



Zaraz, zaraz! Coś się tutaj nie zgadza. Projekt realizowany 1300 km 

od domu i niestety czegoś brakuje.  

Oczywiście chodzi o urządzenie zdalnego dostępu z prawdziwego zdarzenia. Prawdę mówiąc  

WebHMI posiada taką możliwość, dodatkowo na obiekcie jest zainstalowany zdalny dostęp, jednak  

z możliwością komunikowania się tylko z jednym urządzeniem zdalnie. Niestety to za mało,  aby 

zostawić instalację samą sobie bez nadzoru. Poza tym, już wkrótce takich instalacji będzie kilka, bo 

temat jest bardzo rozwojowy. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w przypadku awarii nie móc się 

zdalnie połączyć z obiektem. Tutaj czasami potrzebna jest pewna redundantność w działaniu.  

Co prawda urządzenie zdalnego dostępu jest już zainstalowane, tak jak i WebHMI, ale chciałbym 

zostawić sobie inną furtkę do zdalnego połączenia.  

Poza tym chciałbym mieć wszystkie dostępy  jednego producenta, co ułatwia pracę serwisowe w kilku 

obiektach jednocześnie. Oglądając filmy Marcina Faszczewskiego z testami urządzeń, natrafiłem na 

TOSIBOX. Na początku podchodziłem do tego urządzenia z dużą dozą ostrożności, z uwagi na to, że 

do tego typu połączeń korzystałem głównie z chmury lub publicznego adresu IP. analizie zebranych 

informacji, okazuje się, że TOSIBOX może to być strzałem w „dziesiątkę”. Tutaj wszystko dzieje się 

na warstwie sprzętowej, co mi się podoba. 

Gdzie bym wykorzystał TOSIBOXA? Na pewno widziałbym go w nowych obiektach 

związanych z techniką basenową oraz przy instalacjach BMS, w moim przypadku zwłaszcza tych za 

granicą. Często bywa tak, że serwisy, usterki czy inne prace prowadzone zdalnie polegają jedynie na 

instruktażu obsługi, kiedy zostanie zdiagnozowana przyczyna. TOSIBOX zdecydowanie rozwiązał by 

problem dokupywania dodatkowych modemów GSM, kart ze stałymi adresami IP, oraz  

Dlaczego akurat TOSIBOX? To proste, chcę uniknąć stałych opłat, które niestety przy 

standardowych rozwiązaniach są nieuniknione. Mając internet z obiektu, jestem w stanie spokojnie się 

połączyć i online podglądać zdarzenia w systemie lub prowadzić serwisy. 


