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Moderní bezpečnostní systémy už nepou-
žívají mechanické aktuátory ve tvaru vidličky, 
které jsou kódované svým tvarem, ale obsahují 
unikátně kódované transpondéry (RFID). Bez-
pečnostní systém tak reaguje na jediný předem 
naučený kód, čímž se zajistí vysoká odolnost 
proti neoprávněné manipulaci. Podle normy 
ČSN EN ISO 14119 (Bezpečnost strojních za-
řízení – Blokovací zařízení spojená s ochran-
nými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu) 
tedy jde o systémy používající aktuátory s vy-
sokou úrovní kódování, takže není třeba vyko-
návat komplikovaná dodatečná opatření k mi-
nimalizování možností ochromení bezpečnost-
ních prvků. Rovněž je třeba zmínit požadavek 
normy, aby bylo možné únikové uvolnění jiš-
tění (odemčení) zevnitř chráněného prosto-
ru bez cizí pomoci a nástrojů tam, kde může 
při zavření dveří při vypnutém zařízení a čiš-
tění nebo údržbě dojít k náhodnému uzamčení 
člověka uvnitř – tedy typicky u bezpečnostních 
zámků v provedení „bez napětí zamčeno, na-
pětím odemykáno“. Další výhodou elektronic-
kých bezpečnostních systémů je dosažení úrov-
ně vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849 
(Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní 
části ovládacích systémů), a to i při řazení do 
série, kde se u klasických elektromechanic-
kých prvků s bezpotenciálovými kontakty sni-
žuje vlivem možného maskování závad úroveň 
vlastností, zvláště u často otevíraných dveří. 

Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB

Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB 
(obr. 1), který je na trhu již více než osm 
let, prošel již mnoha vylepšeními. Nejenže 
plní bezpečnostní funkce, ale může i nahra-

dit ovládací panel montovaný na oplocení 
poblíž dveří – zamykací modul s vyhodno-
covací elektronikou je totiž obvykle dodá-
ván v provedení s integrovanými ovládacími 
prvky (signálky, prosvětlená tlačítka, tlačítko 
nouzového zastavení, přepínač, popř. přepí-
nač na klíček). Barvu tlačítek je možné mě-
nit vkládacími barevnými čočkami, které jsou 
běžně přibaleny. Tyto ovládací prvky jsou do 

svorkovnice vyvedeny zcela samostatně, tak-
že je nadřazený řídicí systém může libovolně 
využít – třeba jako žádost o zastavení proce-
su a odemčení dveří, potvrzení bezpečnosti 
a start procesu atd. 

MGB funguje jako bezpečnostní dveř-
ní zámek, jehož zamykací mechanismus lze 
ovládat signálem z nadřazeného řídicího sys-
tému. Na přední straně MGB jsou indikáto-

ry LED zobrazující stavové 
a diagnostické informace.

Systém MGB je vybaven 
venkovní klikou pro poho-
dlné ovládání, kterou lze při 
použití na posuvných dve-
řích nahradit dveřní koulí. 
Klika ovládá pohyb zamy-
kacího kolíku s integrova-
ným transpondérem, který 
funguje jako aktuátor. Za-
mykací kolík je natolik ro-
bustní, že snese velmi hrubé 
zacházení i zabouchnutí dve-
ří, MGB tedy plně nahrazuje 
bezpečnostní petlici. Pomo-
cí integrovaného oka pro tři 
visací zámky je možné kolík 

zablokovat v otevřeném stavu, takže není 
možný start zařízení, jestliže se někdo na-
chází uvnitř. Vnitřní stranu dveří lze osadit 
modulem s únikovou klikou červené barvy, 
kterou je možné dveře kdykoliv a jediným 
pohybem odemknout a otevřít a uniknout tak 
z nebezpečného prostoru. Současně se vy-
pnou bezpečnostní výstupy a zastaví se ne-
bezpečné pohyby.

Německá firma Euchner patří k předním světovým výrobcům komponent určených k za-
jištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Mezi nejpokročilejší bezpeč-
nostní systémy pro ochranná oplocení patří už několik let i Euchner MGB, aktuálně do-
dávaný ve třetí, vylepšené verzi.

Obr. 1. Bezpečnostní dveřní systém MGB 
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Bezpečnostní dveřní systém MGB je do-
dáván v desítkách variant, lišících se hlavě 
osazením ovládacích prvků a způsobem při-
pojení – v úvahu připadá integrovaná svor-
kovnice a kabelová vývodka nebo připojo-
vací konektory různých typů. Velmi populár-
ní zejména v automobilovém průmyslu jsou 
varianty s integrovaným rozhraním Profinet 
s protokolem Profisafe, jehož prostřednictvím 
se přenášejí nejen bezpečnostní signály, ale 

i signály od integrovaných ovládacích prvků. 
Zapojování, konfigurace a diagnostika se tak 
velmi zjednoduší. 

Velmi jednoduchá je také montáž na oplo-
cení: každý modul se připevní dvěma šrou-
by. Navíc propojení mezi venkovní a vnitřní 
únikovou klikou není vedeno v místě sloup-
ku, aby do něj nebylo nutné vrtat velký otvor. 
Přední světoví výrobci ocelových ochranných 
oplocení rovněž mají v sortimentu montáž-

ní a spojovací sady s připravenými otvory se 
závity pro upevnění prvků systému MGB.

Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB 
představuje kompletní řešení pro zabezpe-
čení a ovládání dveří u ochranných oploce-
ní profesionálního vzhledu, kvalitního ně-
meckého provedením a se snadnou montáží  
i integrací.

(Euchner)
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Šetrné budovy 2017

Vize a trendy 2017 – to byl hlavní slogan 
konference Šetrné budovy, která se v lis-
topadu konala v pražském hotelu Clarion. 
Konference se jako již tradičně účastnila 
i společnost WAGO, tentokrát v roli hlav-
ního partnera.

Společnost WAGO je aktivním členem 
České rady pro šetrné budovy (CZGBC) 
a na konferenci vyslala osobu nejpovolaněj-
ší – jako jeden z hlavních řečníků vystoupil 
v plenární sekci se svou prezentací Chytrá 
budova: komfort versus účinnost obchodní 
ředitel projektů z oblasti automatizace bu-
dov Martin Hardenfels. Název napovídá, 
že cílem jeho vystoupení bylo vysvětlit, 
jak snižovat náklady při stavbě a provozu 
nemovitosti bez obětování komfortu uživa-
telů. S více než 200 účastníky konference 
se Martin Hardenfels podělil o zkušenosti 
společnosti WAGO z mnoha rozsáhlých au-
tomatizačních projektů v budovách po ce-
lém světě. Hovořil také o obtížích, které ří-
zení v budovách může způsobovat, a o je-
jich řešení.

WAGO jako člen CZGBC aktivně fun-
guje v pracovní skupině Zdravé vnitřní pro-
středí v budovách. 

Organizátor konference, Česká rada pro 
šetrné budovy, CZGBC, integruje společ-
nosti a organizace z různých sektorů ekono-
miky s vazbou na trh s nemovitostmi a sta-
vební průmysl a podněcuje trh k přeměně 
způsobů, jakými jsou budovy a urbanistic-
ké celky navrhovány, stavěny, renovovány 
a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, 
prosperující, environmentálně i společensky 
ohleduplně vystavěné prostředí, které zlep-
šuje kvalitu života.

Více informací o pořadateli i konferenci 
zájemci najdou na www.czgbc.org. (ed)

  Partnerství společností 
ABB a Hewlett Packard 
Enterprise

Umožnit průmyslovým podnikům snad-
něji sbírat data a proměňovat je na informa-
ce a automatické úkony je cílem spolupráce 
společnosti ABB a Hewlett Packard Enter-
prise (HPE). Strategické globální partnerství 
má propojit digitální nabídku ABB Ability™ 
s inovativními hybridními IT řešeními fir-
my HPE. 

ABB a HPE budou dodávat společná prů-
myslová řešení využívající nejrozšířenější 

cloudové platformy, jako je Microsoft Azure. 
Řešení ABB Ability budou fungovat na hyb-
ridních platformách, např. na HPE ProLiant 
pro Microsoft Azure Stack.

ABB a HPE rovněž dodají společná ře-
šení pro datová centra, která mají umožnit, 
aby se napájecí a chladicí systémy a řídicí 
systémy v budovách automaticky přizpů-
sobily změnám požadavků nebo událos-
tem v informačních systémech. Za tímto 
účelem ABB a HPE propojí aplikaci ABB 
Ability™ Data Center Automation, která 
řídí, monitoruje a optimalizuje infrastruk-
turu datových center, s HPE OneView, což 
je software pro automatizaci IT infrastruk-
tury od HPE.

Dalším společným projektem je zabez-
pečené rozhraní datových center pro pro-
voz v náročných průmyslových podmínkách. 
Rozhraní přiblíží průmyslové informační sys-
témy místům sběru dat a řízení strojů. Na 
rozhraní spolupracuje vedle ABB také spo-
lečnost Rittal. A bude to již hotové řešení IT 
data centra pro zákazníky z průmyslu, které 
umožní získávat informace a reagovat na ně 
v reálném čase.

Partnerská spolupráce byla oznámena na 
konferenci HPE Discover v Madridu, kde obě 
firmy představily první společně vyvinutá ře-
šení a prototypy. (ev)
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