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komunikační systémy

evakuace lodi. Systém v případě nouze navá-
dí pasažéry lodi k záchranným skluzům ve-
doucím do záchranných člunů. Protože kaž-
dým skluzem může v daný okamžik sjíždět 
jen jeden pasažér, je třeba zajistit, aby před 
tím, než jej použije další pasažér, předchozí 
pasažér skluz uvolnil. Každý skluz je pro-
to vybaven snímačem napájeným z baterií 
a vybaveným rádiovým rozhraním. Tento 
snímač dává signál pasažérovi nahoře, že 
už může skluz použít. Jestliže svítí červené 
světlo, znamená to, že skluz je obsazen. Jak-
mile se rozsvítí zelená, může čekající osoba 

nastoupit do skluzu a bezpečně se dostat do 
záchranného člunu.

Závěrem

V době, kdy se internet věcí vyvíjí z pou-
hého hesla do podoby techniky běžně použí-
vané v praxi, snaží se vývojáři vytvořit sys-
témy snímačů, které nejen mnoho slibují, ale 
také jsou skutečně funkční a splňují vysoké 
požadavky na bezpečnost, robustnost a dyna-
miku. Současné hlasité diskuse o tom, který 
z mnoha standardů IoT na trhu je nejlepší, 

vedou k tomu, že mnozí výrobci agresivně 
označují své řešení za nejlepší pro danou ob-
last použití. Do tohoto babylonu vnáší Neo-
Mesh něco specifického: řešení vhodné pro 
dlouhodobou provozuschopnost, robustní, 
dynamické, škálovatelné a odolné proti chy-
bám, které je optimální pro systémy sníma-
čů napájené z baterií. Nic víc, ale nic méně.

Další informace: www.neocortec.com.
[Arne Vollertsen: Leichter zum komplexen Netz. 
Tisková zpráva firmy NeoCortex A/S, 2018.]

(Překlad a úprava: redakce)
(NeoCortex)

Zakázku na modernizaci řídicího systému 
odsíření kouřových spalin v Elektrárně Měl-
ník I za 20 milionů korun získala společnost 
ZAT. Elektrárna Mělník I nyní zavádí u šesti 
kotlů nové odsíření kouřových spalin. Meto-

da mokré vápencové vypírky kouřových ply-
nů (BNG) bude vyhovovat novým ekologic-
kým požadavkům lépe než dosavadní techno-
logie. Řízení odsiřovacího procesu bude mít 
na starosti systém SandRA (Safe and Relia-
ble Automation) od společnosti ZAT. Systé-
my této příbramské firmy řídí většinu pro-
vozních souborů v Elektrárnách Mělník už 
téměř dvacet let.

 „V současné době jsme ve fázi akceptač-
ních zkoušek v naší zkušebně v Příbrami za 

Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit systém 
SandRA firmy ZAT

přítomnosti zákazníka, předání celé zakázky 
se plánuje na březen 2020,“ říká Ivo Tichý, 
člen představenstva ZAT a. s. „Zároveň bude-
me pro společnost AF-Consult Czech Repub-
lic, se kterou zakázku realizujeme, vyrábět 

rozváděče nízkého napětí,“ upřesňuje Franti-
šek Kural, ředitel divize Energetika společnos-
ti ZAT. Projekt se uskuteční ve dvou etapách, 
konečné předání je plánováno na březen 2020.

„Nová architektura řídicího systému naší 
společnosti obsahuje HMI operátorskou úro-
veň zajišťující kontakt operátora s řízenou 
technologií a její ovládání díky platformě 
Wonderware. Procesní úroveň je realizová-
na řídicím systémem SandRA Z200. Každý 
z provozních souborů, jako jsou vykládka 

vápence, příprava vápenné suspenze, řízení 
reaktorů a společné části, úprava výchozích 
produktů sádrovce a jeho odvodnění atd., 
bude obsahovat vlastní automatiku systému 
ZAT Z200,“ dodává František Kural. Jednot-
livé řídicí systémy jsou komunikačně propo-
jené pomocí redundantní sběrnice Ethernet. 
Data budou ukládána v SQL serveru pro po-
třeby dalšího zpracování, např. analýz či zjiš-
ťování trendů. Životnost nového řídicího sys-
tému pro odsíření je plánována minimálně na 
dalších patnáct let. ZAT bude mít na starosti 
i servis tohoto systému.

Společnost ZAT dodává řídicí systémy do 
Elektrárny Mělník od 70. let minulého stole-
tí a dodala řídicí systémy na většinu provo-
zovaných souborů v elektrárně včetně řízení 
bloků B1 až B6. „Výhodou pro elektrárnu je 
naše dlouhodobá zkušenost s jejich provozy 
a systémy, které budeme postupně nahrazovat 
za plného provozu, i znalost všech typů odsi-
řovacích procesů,“ doplňuje František Kural.

Velké zkušenosti s odsířením

ZAT se zaměřuje na vývoj, výrobu a im-
plementaci řídicích systémů pro energetiku 
a průmyslu. V oblasti odsíření firma v posled-
ní době realizovala dvanáct projektů v elek-
trárnách Mělník II a III, v Elektrárnách Opa-
tovice, teplárnách Strakonice, Příbram, Elek-
trárny Vřesová a dalších.

Pro tepelné i vodní elektrárny ZAT dodá-
vá řídicí systémy blokových a neblokových 
provozních souborů, přístrojové vybavení, 
elektro vlastní spotřeby a vyvedení výko-
nu a poskytuje poradenství. Firma garantuje 
spolupráci při uvádění do provozu i násled-
ný dlouhodobý servis. 

(ed)

Obr. 1. Akceptační zkoušky řídicího systému odsíření v ZAT Příbram


