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Technický popis – semafor/časomíra pro tobogany a 
skluzavky

Dodaávanyá  Systém řízení průjezdu toboganem s ovládáním startovního semaforu je vyraábeřn ve dvou 
zaákladníách modifikacíách:

• provedeníá s cřasomíárou,
• provedeníá bez cřasomíáry.

V obou variantaá ch je zarříázeníá vybaveno semaforem (cřervenaá  – zelenaá ), umíásteřnyám na pocřaá tku toboganu. 
Semafor slouzř íá ke zlepsřeníá organizace vstupu osob na tobogan a omezeníá rizika uá razu prři soucřasneám 
vstupu víáce osob na tobogan1. 
Tobogan je vybaven cřidlem na pocřaá tku a na konci sveá  draáhy (cřidlo startu, cřidlo cíále). Kraá tkeá  a prřehledneá  
skluzavky nemusíá byá t vybaveny cřidlem cíále, je-li prředpoklad, zře se naávsřteřvníák nemuů zře na atrakci zdrzřet.

Semafor signalizuje zelenou barvou volno, pokud:
• je tobogan podle signaá lu cřidel volnyá , prříápadneř  je-li spíánacřem obsluhy navolen cřasovyá  provoz, ve 

ktereám se strříádaá  signalizace cřervenaá -zelenaá  podle prředdefinovaneáho cřasoveáho programu bez 
ohledu na cřidla2,

• signaá l chodu cřerpadla 3 ze strojovny toboganu aktivníá deá le nezř  po nastavenyá  čas blokování (tj. je 
prředpoklad, zře je tobogan mokryá  a dojezdovyá  bazeánek naplneřn) a soucřasneř

• sepnut spíánacř obsluhy4.

Detekci obsazeníá toboganu na zaákladeř  cřidel pracuje podle naá sledujíácíáho popisu:
• pruů chod naávsřteřvníáka cřidlem startu prřepne semafor na cřervenou barvu. Je spusřteřno meřrřeníá cřasu.
• Je-li cíáloveá  cřidlo aktivovaáno prřed uplynutíám minimálního času jízdy, je tento signaá l ignorovaán a 

nadaá le svíátíá cřervenaá  barva na semaforu (falesřnyá  impuls, prříápadneř  dva naávsřteřvníáci za sebou).
• Je-li cíáloveá  cřidlo aktivovaáno v rozmezíá minimálního času jízdy a maximálního času jízdy, je meřrřeníá 

cřasu ukoncřeno, v provedeníá s cřasomíárou je cřas zobrazen. Na semaforu svíátíá cřervenaá  signalizace 
jesřteř  po dobu času odložení, cozř  je cřas, beřhem ktereáho by meř l naávsřteřvníák opustit dojezdovyá  
bazeánek.

• Nedojde-li k aktivaci cíáloveáho cřidla do maximálního času jízdy, je prředpoklaádaáno, zře naávsřteřvníák 
toboganem neprojel nebo nebyl cíálovyám cřidlem registrovaán. V tom prříápadeř  se po čase odložení opeř t 
rozsveřcíá zelenaá  signalizace5 a cřasomíára nezobrazíá meřrřenyá  cřas.

1 Upozorneřníá: zarříázeníá neníá samospasitelnou naáhradou dohledu nad bezpecřnostíá – nasře technika neníá schopna 
dokonale zabraánit vstupu víáce osob na tobogan, ať jizř  zaámeřrnyám porusřeníám pravidel, prři technickeá  chybeř  
zejmeána cřidel – (ne)sejmutíá osoby nebo prři setrvaáníá osoby v prostoru toboganu delsř íám nezř  je nastavenyá  
maximaá lníá cřas.

2 Rezř im se uzř íávaá  prři porusře cřidel nebo nejsou-li cřidla instalovaána. Neníá k dispozici v provedeníá „cřasomíára“, 
neníá-li dohodnuto prředem.

3 Volitelnyá  prvek.
4 Volitelnyá  prvek, viz níázře.
5 Na zvlaá sř tníá objednaávku mozřno v tomto prříápadeř  podmíánit opeř tovneá  rozsvíáceneá  zeleneá  souhlasem obsluhy 

(tlacříátkem/spíánacřem).
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Prvky zařízení

Čidla

ČČ idla instalujeme na zacřaá tek a konec draáhy toboganu; ve specifickyách instalacíách je mozřnaá  instalace pouze 
startovníáho cřidla (kde neníá pozřadovaáno meřrřeníá cřasu a spokojíáme se s pevnyám nastavenyám cřasem svíáceníá 
cřerveneá  po aktivaci startovníáho cřidla).

Samotnaá  cřidla jsou k dispozici ve víáce provedeníách, pouzř íávaáme :
• optickaá  cřidla typu vysíálacř-prřijíámacř – jsou montovaány z boku tubusu toboganu, vyárřezem v materiaá lu 

toboganu prochaázíá optickyá  paprsek . Vyárřez muů zře byá t buď ve formeř  maleáho nezaslepeneáho otvoru 
nad hladinou (pruů meř r 7 mm) nebo jako pruů hledneá  okeánko. Sníámaáníá je velmi spolehliveá .

• optickaá  difusníá cřidla, zejmeána pro dodatecřnou instalaci – sledujíá prostor toboganu shora a detekujíá 
odraz sveř tla od osoby na toboganu. ČČ idla montujeme cca 1 – 1,5 m nad dno draáhy, pokud mozřno 
v míásteř , kde neníá vysokaá  hladina nebo vlny a kde naávsřteřvníák jede strředem draáhy. ČČ idla je nutneá  
obcřas serříádit a cřistit (otrříát sníámacíá plochu).

Ve zvlaá sřtníách prříápadech je mozřneá  uzř íát i jineá  typy sníámacřuů , naprříáklad optickeá  braány pro detekci odchodu 
z dojezdoveáho bazeánku apod.
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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)
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Semafor

Semafor je k dispozici ve dvou variantaá ch designu; po dohodeř  je mozřneá  i jineá  mechanickeá  provedeníá.
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Obr. 3: Semafor jednosvětlový, červeno-
zelený LED

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

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

Obr. 5: Semafor dvousvětlový
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Displej časomíry

V provedeníá s cřasomíárou je dodaávaán LED displej cřasomíáry v nerezoveám provedeníá (z duů vodu lepsříá 
odolnosti proti korozi bude beřhem roku 2019 nahrazovaán plastovou skrříáníá). Displej muů zře byát uzpuů soben 
pro vneř jsř íá pouzř itíá.

Funkce displeje: v provozníám rezř imu je na tabuli zobrazen:
- v prvníám rřaádku aktuaá lníá cřas nebo posledníá meřrřenyá  cřas (neníá-li tobogan obsazen nebo po dobu 
nastaveneáho času
zobrazení od ukoncřeníá posledníá jíázdy),
- rekord trati, porřadíá cřasu od spusřteřníá cřerpadla toboganu nebo pocřet jíázd od spusřteřníá toboganu (je-li
porřadíá v zřebrříácřku vysřsř íá nezř  500. cřas),
- nejrychlejsř íá trři cřasy od spusřteřníá cřerpadla toboganu nebo rychlost jíázdy v kilometrech za hodinu.

Standardníá rozmeřr displeje je 64 x 48 cm, na zvlaá sř tníá objednaávku jsou dostupneá  displeje veř tsř íá. Uchyceníá 
prosíám projednejte prřed objednaávkou s nasř imi techniky.
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Obr. 8: Displej 64 x 48 cm, zobrazení 
nejrychlejších časů

Obr. 7: Venkovní provedení displeje
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Spínač obsluhy

Podle objednaávky muů zře byá t instalovaán spíánacř pro obsluhu pro prřepíánaáníá rezř imuů  funkce zarříázeníá. 
Standardneř  je provedeníá s cřasomíárou ovlaádaáno pouze signaá lem od cřerpadla toboganu, provedeníá bez 
cřasomíáry je standardneř  vybaveno prřepíánacřem rezř imu „trvale cřervenaá “ - „rříázeníá cřidly“ - „rříázeníá pevnyám 
cřasovyám intervalem“, umíásteřnyám na skrříáni zarříázeníá ve strojovneř .

Na zvlaá sř tníá objednaávku muů zřeme tento spíánacř obsluhy dodat ve variantaá ch:
• naá steřnnaá  skrříánř ka se spíánacřem nebo spíánacřem se zaámkem,
• skrříánř ka s hrřibovyám „STOP“ tlacříátkem pro okamzř iteá  rozsvíáceníá cřerveneá  signalizace, prříápadneř  v 

provedeníá se zaámkem (nelze reaktivovat bez klíácře, stisknout muů zře kdokoliv),
• daá lkoveá  ovlaádaáníá vodeřodolnou raádiovou klíácřenkou.

Je mozřneá  instalovat víáce spíánacřuů  obsluhy pro jedno zarříázeníá.

Po dohodeř  je mozřneá  upravit SW zarříázeníá i pro rucřníá provoz – rozsvíáceníá zeleneá  signalizace jen plavcříákem na
pokyn tlacříátkem po kazřdeám pruů jezdu nebo v prříápadech, kdy nebylo aktivovaáno cřidlo na konci draáhy a meř lo 
by dojíát k reaktivaci po uplynutíá maximálního času jízdy (riziko zaseknuteá  osoby).
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Instalace ve strojovně

Osazeníá neřkteryách prvkuů  se prředpoklaádaá  ve strojovneř .

V provedeníá s cřasomíárou je rříádicíá elektronika umíásteřna v LED displeji, kabely cřidel a semaforu jsou vedeny
prříámo k LED displeji. Napaá jecíá a signalizacřníá kabel je sveden do strojovny, kde je umíásteřn zdroj bezpecřneáho
napeř tíá SELV – zdroj se obvykle umisťuje do staávajíácíáho rozvadeřcře technologie (v provedeníá na DIN lisřtu +
jisticř,  prříápadneř  pomocneá  releá  pro  zajisřteřní á bezpotenciaá loveáho  signaá lu  beřhu  cřerpadla  –  uvazřujme  sř íárřku
celkem 10 moduluů ).

V provedeníá bez cřasomíáry je rříádicíá elektronika umíásteřna v samostatneá  skrříáni, obsahujíácíá rř íádicíá mikropocříátacř
(PLČ) s displejem, ochranneá  prvky a svorkovnice. Zdroj SELV je externíá, zaá suvkovyá . Na skrříáni je umíásteřn i
spíánacř obsluhy (viz vyásře). Na displeji je zobrazeno pocříátadlo sjezduů  toboganem.

Instalace systému

Pro  sníámacře  pruů jezdu  a  semafor  je  potrřeba  vytvorřit  vzřdy  vhodneá  umíásteřní á s  odpovíádajíácíámi  kryty  a
prříápadnyám  uteřsneřníám  –  bude  konzultovaáno  dle  konkreá tní á realizace.  Zpracovaání á krytuů  pro  sníámacře,
prříápadneř  semafor, nasře firma neprovaádíá,  rovneřzř  neprovaádíáme instalaci kabelovyách tras (kabely samotneá
dodaáme). Uchyceníá sníámacřuů  a semaforu si provaádíá zaákazníák z vlastníách zdrojuů  a naá sř  technik provaádíá pouze
elektrickeá  prřipojeníá.

Čelyá  elektronickyá  systeám pouzř íávaá  napeř tí á 24 V DČ SELV - systeám je napaá jen vlastníám zdrojem z 230 V AČ.
Ochrana a bezpecřnost cřloveřka prřed uá razem el. proudem je tedy zajisřteřna pouzř itíám níázkeáho napeř tí á SELV
splnř ujíácíá pozřadavky na cřeskeá  elektrotechnickeá  normy.
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Obr. 9: Typické provedení řídicí skříně – provedení bez toboganu, instalace ve strojovně
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Reference:

• tobogany ČČeskeá  Budeř jovice, Policřka, Frymburk, Slanyá
• skluzavky sucheá  Hamleys Praha, Stalowa Wola PL (solaá rníá napaá jeníá)
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Obr. 10: Vestavěný semafor v nerezové skluzavce Stalowa  Wola (atypická instalace, solární napájení)

Obr. 11: Detail vestavěného semaforu
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