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řídicí technika

vat i v tomto případě, jsou monitory spojeny 
obousměrnou linkou RS-232 s proprietárním 
protokolem pro přenos informací o pohybu 
myši a stisku jednotlivých kláves na kláves-
nici. Na jednom monitoru lze pohyb kurzo-
ru ovládat také pohybem prstu po dotykovém 
displeji; druhý musí být s myší.

Závěr

Společnost Pepperl+Fuchs je přední svě-
tovou společností v oboru HMI pro proces-

ní výrobu. Svým zákazníkům dodává vysoce 
kvalitní a odolné vizualizační komponenty 
s robustním hardwarem a spolehlivým soft-
warem. Nabídku doplňují mechanické mon-
tážní prvky, umožňující vytvořit sestavu přes-
ně podle požadavků zákazníka.

Zařízení HMI od společnosti Pepperl+ 
Fuchs odolávají nepříznivým podmínkám 
procesního průmyslu. V souladu s požadavky 
dané úlohy mohou být certifikovány do pro-
středí s nebezpečím výbuchu (podle evrop-
ských norem ATEX i amerických NEC), mo-

hou mít zvýšenou ochranu proti korozi nebo 
mohou odolávat čisticím procesům v potravi-
nářském průmyslu. Software usnadňuje vali-
daci podle FDA a GAMP. 

Společnost Pepperl+Fuchs se může opřít 
o 25 let zkušeností v daném oboru. Zákazní-
kům ve více než padesáti zemích světa nabízí 
kromě dodávek zboží také předprodejní kon-
zultace, technickou podporu a servis. 

(Pepperl+Fuchs)

Začátkem roku 1997 bylo rozhodnuto 
o zahájení budování systému protipovodňo-
vé ochrany Prahy tak, že bude využit systém 
mobilních hradicích prvků spolu s pevnými 
stavbami. Mobilní hrazení bude použito pře-
devším v historickém centru města, v úsecích 
na okraji města budou využity pevné stavby 

(zídky, hráze) kombinované s mobilním hra-
zením, zejména v místech křížení s komuni-
kacemi. V roce 2004, dva roky po ničivých 
povodních, které nečekaně zasáhly Prahu, 
byla zahájena výstavba protipovodňové sta-
nice Libeňské přístavy a ochrany Rohanské-
ho ostrova a areálu MFF UK. Výstavba byla 
dokončena o rok později, v roce 2005. Li-
beňské přístavy uzavírají slepé rameno Vl-
tavy v ústí potoka Rokytky. Při povodních 

Vizualizace a řízení systému protipovodňového 
uzávěru

se vrata v hrázi uzavřou a šes-
ti čerpadly se bude přebytečná 
voda odčerpávat z Libeňských 
přístavů a z Rokytky do slepé-
ho ramene Vltavy (obr. 1). 

Pro spolehlivé ovládání pro-
tipovodňového uzávěru je po-
užit systém SCADA/HMI Re-
liance. Řídicí systém protipo-
vodňového uzávěru je tvořen 
pěti systémy PLC Siemens 
Simatic S-300, které ovláda-
jí všechny automatické, blo-
kovací a bezpečnostní funk-
ce spolu se dvěma průmyslo-
vými počítači, ze kterých jsou 
ovládány čerpací stanice a kte-
ré jsou využívány i k ukládání 
dat a jejich přenosu do systému 
Reliance. Operátorské panely 
jsou umístěny na vratech roz-
váděčů a jezu. Ukázky obrazo-
vek s vizualizací jsou na obr. 2 
a obr. 3. Komunikační ovladač 
GSM umožňuje zasílat infor-
mační zprávy SMS na mobil-
ní telefon. V budoucnu by měl 
být řídicí systém propojen s in-
tegrovaným systémem Povodí 
Vltavy, Pražských vodovodů 
a kanalizací a Krizového cent-
ra hlavního města Prahy.
[Tisková zpráva Geovap, www.
reliance.cz, info@reliance.cz.]

(Šm)

Obr. 1. Pohled od Vltavy na hráz uzávěru, 
čerpadla 1 až 3 jsou v chodu

Obr. 3. Graf měřených hladin – hladina Rokytky stoupá

Obr. 2. Přehledová obrazovka celého protipovodňového 
uzávěru
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