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váním daným tvarem vidličky, které je ceno-
vě výhodné a akceptovatelné např. tam, kde 
obsluha prokazatelně nemá motivaci obchá-
zet bezpečnostní prvky. I tyto tradiční zám-
ky jsou dodávány s rozhraním pro AS-In-
terface. Všechny komponenty jsou vybave-

né snadno viditelnými diagnostickými LED, 
které indikují nejen vlastní provozní stav, ale 
i stav sběrnice. 

Systém elektronických klíčů EKS FSA 
a dotykový displej pro bezpečnou volbu 
provozních režimů

EKS je systém elektronických klíčů pro 
řízení oprávnění a přístupu v průmyslovém 
prostředí, který umožňuje zabezpečit přístup 
ke strojům a zařízením nebo k ovládacím pa-
nelům a počítačům s řídicími aplikacemi. Po-
užívá se tedy jako náhrada hesel nebo mecha-
nických zámků.

Systém EKS se skládá z adaptéru pro klí-
če s vyhodnocovací elektronikou a z elektro-
nického klíče (obr. 3). Každý klíč obsahuje 

datový nosič RFID se světově unikátním sé-
riovým číslem, které lze použít k jednoznač-
né identifikaci osoby žádající vstup ke stroji, 
a dále přepisovatelnou paměť, kam lze ulo-
žit např. informace o přístupových oprávně-
ních pro případ, že stroje nejsou komunikač-
ně propojené s centrální databází klíčů. Klíče 
jsou dodávány v různých barvách. Adaptéry 
pro klíče jsou pro komunikaci s nadřazeným 
PLC vybaveny nejen běžnými rozhraními 

typu USB nebo Ethernet TCP/IP, ale i rozhra-
ními pro průmyslové sběrnice, jako je např. 
Profibus, nebo pro sítě průmyslového Ether-
netu, např. Profinet. 

Krom robustního provedení určeného do 
těžkých průmyslových podmínek je další od-
lišností od různých docházkových systémů 
s kartami také skutečnost, že systém EKS 
existuje i v provedení FSA (For Safety Appli-

Obr. 4. Systém EKS FSA lze použít pro volbu provozních režimů, 
např. pro seřízení nebo servis stroje 

Obr. 3. Klíče systému EKS a klíčový adaptér

cations), které má ve srovnání s běžnou verzí 
navíc dvoukanálový bezpečnostní výstup in-
dikující vložení nebo vytažení klíče, takže je 
lze použít i pro bezpečnostně relevantní úlo-
hy. Typickým příkladem je bezpečná volba 
provozního režimu.

Bez vhodných alternativních provozních 
režimů není na mnoha strojích možné pro-
vádět servis nebo je seřizovat, nejde-li ov-
šem o nelegálním ochromení bezpečnost-

ních prvků. Zvolením 
vhodného provozního re-
žimu a aktivací dodateč-
ného ochranného zaříze-
ní, např. stisknutím po-
tvrzovacího tlačítka (tzv. 
tlačítko mrtvého muže), 
je umožněn provoz stro-
je i s otevřeným ochran-
ným krytem. K samotné 
volbě provozního režimu 
byly až dosud nutné elek-
tromechanické přepína-
če s nuceně rozpínanými 
kontakty. Díky systému 
EKS FSA s integrovaný-
mi bezpečnostními výstu-
py je možné při správné 
integraci vytvořit proce-
duru, kterou lze realizo-
vat bezpečný výběr pro-
vozních režimů (až PL e) 
i za pomoci dotykového 

displeje (obr.  4), což bylo ověřeno i ústa-
vem IFA DGUV (Institut  für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetz lichen Unfallversiche-
rung) v Sankt Augustinu v Německu. Proto-
kol a další informace, např. o správné integra-
ci s řídicími systémy Simatic, jsou dostupné 
na www.euchner.cz.

(EUCHNER electric s. r. o.)

krátké zprávy 

  Spolupráce mezi Českým 
institutem informatiky, 
robotiky a kybernetiky 
a společností Eaton

V nových univerzitních prostorách Čes-
kého institutu informatiky, robotiky a ky-
bernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze-Dejvicích 
bude otevřena společná laboratoř CIIRC 
Eaton European Innovation center (EEIC). 
Společný výzkum umožnila dohoda o spo-
lupráci mezi CIIRC a Evropským inovač-
ním centrem Eaton v Roztokách u Prahy 
uzavřená 13. července 2016.

Obě výzkumná střediska budou úzce 
spolupracovat na rozvoji koncepce Průmy-

sl 4.0 v praxi v oborech průmyslová mecha-
nizace, kybernetika, internet věcí a mikro-
gridy. ČVUT v Praze spolupracuje s inovač-
ním centrem Eaton od jeho založení a podle 
rektora ČVUT Petra Konvalinky tato spo-
lupráce přináší zajímavé výsledky v oblas-
ti kontroly strojů a přidružených systémů. 
Zmíněná dohoda otevře univerzitním stu-
dentům přístup k moderní technice společ-
nosti Eaton.

Český institut informatiky robotiky a ky-
bernetiky byl na ČVUT v Praze založen 
1. července 2013. Jeho cílem je stát se me-
zinárodně uznávaným výzkumným pracovi-
štěm podílejícím se na výuce studentů a mís-
tem pro přenos výsledků výzkumu do prů-
myslu. V tomto roce bude dokončena stavba 

dvou budov pro CIIRC v dejvickém areá-
lu ČVUT. Prozatím institut působí v provi-
zorních prostorech a spolupracuje s fakul-
tami ČVUT a dalšími institucemi. Postupně 
získává vlastní výzkumné projekty, zvyšu-
je počet výzkumných pracovníků a svůj vý-
zkumný výkon.

Evropské inovační centrum Eaton se 
zabývá vývojem zdrojů energie. Cílem vý-
zkumu je, aby zdroje elektrické, hydraulic-
ké a mechanické energie pracovaly s větší 
účinností, efektivitou, bezpečností a udrži-
telností. Evropské inovační centrum Eaton 
má v současné době 82 zaměstnanců a spo-
lečnost plánuje v dalších letech rozšířit po-
čet pracovníků až na 300. 

(ev)


