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Technický popis – semafor/časomíra pro tobogany a
skluzavky
Dodaá vanyá Systém řízení průjezdu toboganem s ovládáním startovního semaforu je vyraá beř n ve dvou
zaá kladníách modifikacíách:
•
provedeníá s cř asomíárou,
•
provedeníá bez cř asomíáry.
V obou variantaá ch je zarř íázeníá vybaveno semaforem (cř ervenaá – zelenaá ), umíásteř nyá m na pocř aátku toboganu.
Semafor slouzř íá ke zlepsř eníá organizace vstupu osob na tobogan a omezeníá rizika uá razu prř i soucř asneá m
vstupu víáce osob na tobogan1.
Tobogan je vybaven cř idlem na pocř aátku a na konci sveá draá hy (cř idlo startu, cř idlo cíále). Kraá tkeá a prř ehledneá
skluzavky nemusíá byá t vybaveny cř idlem cíále, je-li prř edpoklad, zř e se naá vsř teř vníák nemuů zř e na atrakci zdrzř et.
Semafor signalizuje zelenou barvou volno, pokud:
•
je tobogan podle signaá lu cř idel volnyá , prř íápadneř je-li spíánacř em obsluhy navolen cř asovyá provoz, ve
ktereá m se strř íádaá signalizace cř ervenaá -zelenaá podle prř eddefinovaneá ho cř asoveá ho programu bez
ohledu na cř idla2,
•
signaá l chodu cř erpadla 3 ze strojovny toboganu aktivníá deá le nezř po nastavenyá čas blokování (tj. je
prř edpoklad, zř e je tobogan mokryá a dojezdovyá bazeá nek naplneř n) a soucř asneř
•
sepnut spíánacř obsluhy4.
Detekci obsazeníá toboganu na zaá kladeř cř idel pracuje podle naá sledujíácíáho popisu:
•
pruů chod naá vsř teř vníáka cř idlem startu prř epne semafor na cř ervenou barvu. Je spusř teř no meř rřeníá cř asu.
•
Je-li cíáloveá cř idlo aktivovaá no prř ed uplynutíám minimálního času jízdy, je tento signaá l ignorovaá n a
nadaá le svíátíá cř ervenaá barva na semaforu (falesř nyá impuls, prř íápadneř dva naá vsř teř vníáci za sebou).
•
Je-li cíáloveá cř idlo aktivovaá no v rozmezíá minimálního času jízdy a maximálního času jízdy, je meř rřeníá
cř asu ukoncř eno, v provedeníá s cř asomíárou je cř as zobrazen. Na semaforu svíátíá cř ervenaá signalizace
jesř teř po dobu času odložení, cozř je cř as, beř hem ktereá ho by meř l naá vsř teř vníák opustit dojezdovyá
bazeá nek.
•
Nedojde-li k aktivaci cíáloveá ho cř idla do maximálního času jízdy, je prř edpoklaá daá no, zř e naá vsř teř vníák
toboganem neprojel nebo nebyl cíálovyá m cř idlem registrovaá n. V tom prř íápadeř se po čase odložení opeř t
rozsveř cíá zelenaá signalizace5 a cř asomíára nezobrazíá meř rřenyá cř as.
1 Upozorneř níá: zarř íázeníá neníá samospasitelnou naá hradou dohledu nad bezpecřnostíá – nasř e technika neníá schopna
dokonale zabraá nit vstupu víáce osob na tobogan, ať jizř zaá meř rnyá m porusř eníám pravidel, prř i technickeá chybeř
zejmeá na cř idel – (ne)sejmutíá osoby nebo prř i setrvaá níá osoby v prostoru toboganu delsř íám nezř je nastavenyá
maximaá lníá cř as.
2 Rezř im se uzř íávaá prř i porusř e cř idel nebo nejsou-li cř idla instalovaá na. Neníá k dispozici v provedeníá „cř asomíára“,
neníá-li dohodnuto prř edem.
3 Volitelnyá prvek.
4 Volitelnyá prvek, viz níázře.
5 Na zvlaá sř tníá objednaá vku mozř no v tomto prř íápadeř podmíánit opeř tovneá rozsvíáceneá zeleneá souhlasem obsluhy
(tlacř íátkem/spíánacř em).
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Prvky zařízení
Čidla
ČČ idla instalujeme na zacř aátek a konec draá hy toboganu; ve specifickyá ch instalacíách je mozř naá instalace pouze
startovníáho cř idla (kde neníá pozř adovaá no meř rřeníá cř asu a spokojíáme se s pevnyá m nastavenyá m cř asem svíáceníá
cř erveneá po aktivaci startovníáho cř idla).
Samotnaá cř idla jsou k dispozici ve víáce provedeníách, pouzř íávaá me :
•
optickaá cř idla typu vysíálacř -prř ijíámacř – jsou montovaá ny z boku tubusu toboganu, vyá rřezem v materiaá lu
toboganu prochaá zíá optickyá paprsek . Vyá rřez muů zř e byá t buď ve formeř maleá ho nezaslepeneá ho otvoru
nad hladinou (pruů meř r 7 mm) nebo jako pruů hledneá okeá nko. Sníámaá níá je velmi spolehliveá .
•
optickaá difusníá cř idla, zejmeá na pro dodatecř nou instalaci – sledujíá prostor toboganu shora a detekujíá
odraz sveř tla od osoby na toboganu. ČČ idla montujeme cca 1 – 1,5 m nad dno draá hy, pokud mozř no
v míásteř , kde neníá vysokaá hladina nebo vlny a kde naá vsř teř vníák jede strř edem draá hy. ČČ idla je nutneá
obcř as serř íádit a cř istit (otrř íát sníámacíá plochu).
Ve zvlaá sř tníách prř íápadech je mozř neá uzř íát i jineá typy sníámacř uů, naprř íáklad optickeá braá ny pro detekci odchodu
z dojezdoveá ho bazeá nku apod.

Obr. 1: Montáž difusního čidla do připravené kobky na
horní straně uzavřeného tubusu toboganu

Obr. 2: Montáž difusního čidla na vyvýšenou postranici
dráhy (před instalací ochranného krytu proti úrazu;
lze jen tam, kde sehrozí úraz ruky, přidržuje-li se
návštěvník hrany)

2015 | 15 let s Vaá mi! EGMedical, s.r.o.

Zapsaá na u KS v Brneř , oddíál Č, vlozř ka 37401.
2/7

EGMedical, s.r.o., Krř enovaá 19, 602 00 Brno
IČČ : 26216043
tel: 537 014 211

www.egmenergo.cz
vyvojari@egmenergo.cz

Semafor
Semafor je k dispozici ve dvou variantaá ch designu; po dohodeř je mozř neá i jineá mechanickeá provedeníá.

Obr. 4: Detail jednosvětlového
sematoru (červeno-zelený)

Obr. 3: Semafor jednosvětlový, červenozelený LED

Obr. 6: Semafor dvousvětlový,
montáž difusního čidla za
semafor

Obr. 5: Semafor dvousvětlový
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Displej časomíry
V provedeníá s cř asomíárou je dodaá vaá n LED displej cř asomíáry v nerezoveá m provedeníá (z duů vodu lepsř íá
odolnosti proti korozi bude beř hem roku 2019 nahrazovaá n plastovou skrř íáníá). Displej muů zř e byá t uzpuů soben
pro vneř jsř íá pouzř itíá.

Obr. 7: Venkovní provedení displeje
Obr. 8: Displej 64 x 48 cm, zobrazení
nejrychlejších časů

Funkce displeje: v provozníám rezř imu je na tabuli zobrazen:
- v prvníám rř aádku aktuaá lníá cř as nebo posledníá meř rřenyá cř as (neníá-li tobogan obsazen nebo po dobu
nastaveneá ho času
zobrazení od ukoncř eníá posledníá jíázdy),
- rekord trati, porř adíá cř asu od spusř teř níá cř erpadla toboganu nebo pocř et jíázd od spusř teř níá toboganu (je-li
porř adíá v zř ebrř íácřku vysř sříá nezř 500. cř as),
- nejrychlejsř íá trř i cř asy od spusř teř níá cř erpadla toboganu nebo rychlost jíázdy v kilometrech za hodinu.
Standardníá rozmeř r displeje je 64 x 48 cm, na zvlaá sř tníá objednaá vku jsou dostupneá displeje veř tsř íá. Uchyceníá
prosíám projednejte prř ed objednaá vkou s nasř imi techniky.
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Spínač obsluhy
Podle objednaá vky muů zř e byá t instalovaá n spíánacř pro obsluhu pro prř epíánaá níá rezř imuů funkce zarř íázeníá.
Standardneř je provedeníá s cř asomíárou ovlaá daá no pouze signaá lem od cř erpadla toboganu, provedeníá bez
cř asomíáry je standardneř vybaveno prř epíánacř em rezř imu „trvale cř ervenaá “ - „rř íázeníá cř idly“ - „rř íázeníá pevnyá m
cř asovyá m intervalem“, umíásteř nyá m na skrř íáni zarř íázeníá ve strojovneř .
Na zvlaá sř tníá objednaá vku muů zř eme tento spíánacř obsluhy dodat ve variantaá ch:
•
naá steř nnaá skrř íánřka se spíánacř em nebo spíánacř em se zaá mkem,
•
skrř íánřka s hrř ibovyá m „STOP“ tlacř íátkem pro okamzř iteá rozsvíáceníá cř erveneá signalizace, prř íápadneř v
provedeníá se zaá mkem (nelze reaktivovat bez klíácře, stisknout muů zř e kdokoliv),
•
daá lkoveá ovlaá daá níá vodeř odolnou raá diovou klíácřenkou.
Je mozř neá instalovat víáce spíánacř uů obsluhy pro jedno zarř íázeníá.
Po dohodeř je mozř neá upravit SW zarř íázeníá i pro rucř níá provoz – rozsvíáceníá zeleneá signalizace jen plavcř íákem na
pokyn tlacř íátkem po kazř deá m pruů jezdu nebo v prř íápadech, kdy nebylo aktivovaá no cř idlo na konci draá hy a meř lo
by dojíát k reaktivaci po uplynutíá maximálního času jízdy (riziko zaseknuteá osoby).
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Instalace ve strojovně
Osazeníá neř kteryá ch prvkuů se prř edpoklaá daá ve strojovneř .
V provedeníá s cř asomíárou je rř íádicíá elektronika umíásteř na v LED displeji, kabely cř idel a semaforu jsou vedeny
prř íámo k LED displeji. Napaá jecíá a signalizacř níá kabel je sveden do strojovny, kde je umíásteř n zdroj bezpecř neá ho
napeř tíá SELV – zdroj se obvykle umisťuje do staá vajíácíáho rozvadeř cře technologie (v provedeníá na DIN lisř tu +
jisticř , prř íápadneř pomocneá releá pro zajisř teř ní á bezpotenciaá loveá ho signaá lu beř hu cř erpadla – uvazř ujme sř íárřku
celkem 10 moduluů ).
V provedeníá bez cř asomíáry je rř íádicíá elektronika umíásteř na v samostatneá skrř íáni, obsahujíácíá rř íádicíá mikropocř íátacř
(PLČ) s displejem, ochranneá prvky a svorkovnice. Zdroj SELV je externíá, zaá suvkovyá . Na skrř íáni je umíásteř n i
spíánacř obsluhy (viz vyá sře). Na displeji je zobrazeno pocř íátadlo sjezduů toboganem.

Obr. 9: Typické provedení řídicí skříně – provedení bez toboganu, instalace ve strojovně

Instalace systému
Pro sníámacř e pruů jezdu a semafor je potrř eba vytvorř it vzř dy vhodneá umíásteř ní á s odpovíádajíácíámi kryty a
prř íápadnyá m uteř sneř níám – bude konzultovaá no dle konkreá tní á realizace. Zpracovaá ní á krytuů pro sníámacř e,
prř íápadneř semafor, nasř e firma neprovaá díá, rovneř zř neprovaá díáme instalaci kabelovyá ch tras (kabely samotneá
dodaá me). Uchyceníá sníámacř uů a semaforu si provaá díá zaá kazníák z vlastníách zdrojuů a naá sř technik provaá díá pouze
elektrickeá prř ipojeníá.
Čelyá elektronickyá systeá m pouzř íávaá napeř tíá 24 V DČ SELV - systeá m je napaá jen vlastníám zdrojem z 230 V AČ.
Ochrana a bezpecř nost cřloveř ka prř ed uá razem el. proudem je tedy zajisř teř na pouzř itíám níázkeá ho napeř tíá SELV
splnř ujíácíá pozř adavky na cř eskeá elektrotechnickeá normy.
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Reference:
•
•

tobogany ČČ eskeá Budeř jovice, Policř ka, Frymburk, Slanyá
skluzavky sucheá Hamleys Praha, Stalowa Wola PL (solaá rníá napaá jeníá)

Obr. 10: Vestavěný semafor v nerezové skluzavce Stalowa Wola (atypická instalace, solární napájení)

Obr. 11: Detail vestavěného semaforu
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