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případové studie a projekty

Provoz lanovek a lyžař-
ských vleků podléhá přís-
ným normám a bezpeč-
nostním předpisům. Pro-
to je nezbytné sledovat při 
jejich provozu asi dvacet 
bezpečnostních ukazatelů. 
Největší pozornost je věno-
vána brzdovým systémům, 
které se navzájem sledu-
jí a v případě poruchy ak-
tivují nouzové zastavení. 
Aby vše dokonale a bez-
pečně fungovalo, je zapo-
třebí řídicí systém, který je 
spolehlivý a snadno ovla-
datelný. Na projekty říze-
ní lanovek se specializuje 
společnost Tscharner Tech-
nik, jež pro své řídicí systé-
my používá produkty řady 
Simatic S7-1500 od spo-
lečnosti Siemens. Konkrét-
ně jde o kompaktní CPU 
1510-SP-F, založený na 
distribuovaném I/O systé-
mu ET 200SP. Tento řídi-
cí systém obsahuje vlast-
ní software a bezpečnostní 
prvky. Při vývoji nové ver-
ze softwaru bylo aktualizo-
váno rozhraní HMI.

Poprvé bylo nové řeše-
ní instalováno na vlecích 
a lanovce ve švýcarském 
areálu Rosswald u středis-
ka Brig. Nový řídicí sys-
tém zaujme intuitivním 
ovládáním a srozumitel-
ným displejem. Zařízení 
navíc analyzuje všechna data týkající se 
lanovky, jako je rychlost nebo zrychlení, 
a přenáší je do pohonné soustavy. V přípa-

Bezpečnost lanovek a lyžařských vleků v Alpách 
zajišťuje řídicí systém Simatic S7-1500

dě poruch je kdykoliv možné provést údrž-
bu prostřednictvím dálkového připojení VPN 
(Virtual Private Network).

Všechny informace na první pohled

Pro obsluhu lanovek a vleků jsou najímáni 
sezónní pracovníci, již se často střídají. Ob-
sluha má proto k dispozici jednoduchou a jas-
nou vizualizaci, která je intuitivní a snadno 
pochopitelná. Ovládání je založeno na kon-
cepci dvou tlačítek: prvním tlačítkem obsluha 
odsouhlasí nastavení jednotlivých částí zaří-
zení a vyřešení případných chybových hláše-
ní, druhým tlačítkem zařízení spustí. Stav ce-
lého vleku nebo lanovky je možné sledovat na 
srozumitelném 7" dotykovém panelu Simatic 
HMI (Human Machine Interface).

Data se s pohonnou soustavou vyměňu-
jí prostřednictvím otevřeného průmyslového 
standardu Ethernet Profinet.

Globální podpora

Pro snadnou a rychlou údržbu v případě po-
ruchy zařízení nepotřebuje připojení k inter-
netu. Přístup na dálku zajišťuje GSM modem, 
který může řídicí systém použít ke komunika-
ci se serverem prostřednictvím VPN. Personá-
lu obsluhy lyžařských vleků tak lze kdekoliv 
na světě kdykoliv poskytnout dálkovou pod-
poru a pomoc.

Oblíbené řešení

Projekty společností Tscharner a AVM 
s využitím řídicích systémů a komponent Si-
emens se osvědčují po celém světě. Na konci 
roku 2018 byla v Nepálu uvedena do provozu 
duální lanovka, jejíž kabina může přepravit 
až dvacet osob do výšky přesahující 3 200 m. 
Po pouhých dvou týdnech projektových pra-
cí mohla být lanovka předána provozovateli.

Více informací o řídicích systémech spo-
lečnosti Siemens lze nalézt na stránkách  
tsiemens.cz/simatic.

(Siemens)

Obr. 1. Pro řízení lanovek a lyžařských vleků platí přísné normy 
a bezpečnostní předpisy
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y   Součástí doprovodného 
programu veletrhu 
Automatica bude přehlídka 
snímačů a měřicí techniky 
Sensor Show

Součástí doprovodného programu ve-
letrhu Automatica, který se bude konat ve 
dnech 16. až 19. června v Mnichově, bude 
kongres Sensor Show, jenž se uskuteční 

v novém konferenčním středisku Confe-
rence Centre Nord. Dvoudenního kongresu 
(17. a 18. 6.) se zúčastní významní výrob-
ci, ale i uživatelé snímačů a měřicí techni-
ky. Tématem bude především využití měřicí 
techniky, včetně sítí IoT, v automobilovém 
průmyslu a ostatních oborech průmyslo-
vé výroby a v dopravě. Účast potvrdili zá-
stupci firem Tesla, Ericsson, Airbus, BMW 
Group, Hugo Boss, Bloomberg a Michelin. 
Aktuální program je k dispozici na webo-
vých stránkách. 

Součástí akce bude také doprovodná 
výstavka, která bude v provozu po celou 
dobu veletrhu. Zúčastněné firmy tam bu-
dou moci předvést své novinky a jednat se 
svými partnery. Výstavka se zaměří zejmé-
na na dodavatele snímačů a měřicí techni-
ky; účast přislíbily firmy BehrTech, Leddar-
Tech, Anamet Europe, TowerJazz a Mouser 
Electronics.

Bližší informace o akci zájemci najdou 
na thesensorshow.com. 

(Bk)

Obr. 2. Řídicí systém Simatic S7-1500 zaujme intuitivním ovládá-
ním a srozumitelným displejem


