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Riešenie spoločnosti KPK  
s dôrazom na efektívnosť nákladov
Schneider Electric predstavuje inovatívne riešenie spoločnosti KPK pre žeriavové aplikácie s dôrazom na efektívnosť nákladov.

Požiadavky zákazníka

Hlavnou požiadavkou zákazníka bola výmena opotrebovaných 
mechanických častí žeriava s úplnou povrchovou úpravou železnej 
konštrukcie a výrazné zvýšenie komfortu riadenia celého žeriava 
z viacerých miest. Veľký dôraz sa kládol aj na odolnosť proti prachu 
a zvýšenej teplote prostredia, čo má značný vplyv na plynulý chod 
pohonov a ich dynamickú prevádzku. Samozrejme, to všetko za 
 optimálnu cenu a krátky čas rekonštrukcie.

Pôvodný stav: pohony s krúžkovými motormi

Použité komponenty

Do riešenia boli zakomponované produkty, ako konvenčné spínacie 
a istiace prvky Schneider Electric pre bezproblémový a bezporu-
chový tok elektrického prúdu v celom vedení žeriava. Na riadenie 
pohonov mačiek boli použité frekvenčné meniče radu Altivar 312 
od spoločnosti Schneider Electric. Čo sa týka motorov samotných 
zdvihov a spúšťania bremena, tie boli riadené frekvenčnými menič-
mi radu Altivar 71 (Schneider Electric).

Architektúra elektroinštalácie

V rámci zjednodušenia architektúry riešenia elektroinštalácie 
sa spoločnosť rozhodla umiestniť hlavný rozvádzač na most žeriava. 
Ovládanie žeriava je zabezpečené cez ovládacie kreslá sústredené 
do dvoch kabín v budove. Čo sa týka servisného ovládania, to je 
zabezpečené cez rádiový prenos, kde je použitý rádiový vysielač. 
Káblové prepojenie je realizované štandardnými zhŕňacími vlečko-
vými trolejmi.

Riešenie

Oceľová konštrukcia, ako aj celá elektroinštalácia žeriava bola navrh-
nutá s vysokým dôrazom na efektívnosť nákladov. Pre  komplikované 
pracovné prostredie, kde najväčší vplyv zohráva prach a zvýšená 
teplota, si spoločnosť vybrala rozvádzač s maximálnym krytím IP 
v požadovanej veľkosti. Tento rozvádzač je vybavený aj klimatizá-
ciou s oddelenými okruhmi, aby sa zvýšila bezpečnosť proti pre-
hriatiu napr. meničov, a pre lepšie ofukovanie brzdných rezistorov. 
Ofukovanie rezistorov je zároveň riadené kvôli nižšej spotrebe 
 elektrickej energie. Treba podotknúť, že aj samostatné motory sú 
tepelne sledované pomocou termistorov.

Čo sa týka prístupu riadenia celého žeriava, ako sme už spomenuli, 
je riešené cez súpravy rádiového prenosu z viacerých miest, ale 
so vzájomným blokovaním. Tým možno žeriav v danom čase riadiť 
len z jedného miesta.

Samotný plynulý chod všetkých pohonov žeriava, či už pri samotnom 
posuve mačky alebo pri zdvihu a spúšťaní bremena, je  realizovaný 
frekvenčnými meničmi radu Altivar od firmy Schneider Electric. 
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Pre dôraz na efektívnosť nákladov sa na pohon mačky použil 
 frekvenčnými menič typu Altivar 312, ktorý je pre tento typ posuvu 
najvhodnejšou technickou voľbou s čo najmenším cenovým zaťaže-
ním. Avšak na zdvih a spúšťanie bremena sa použili meniče Altivar 
71 so spätnou väzbou z motora. Menič so zabudovanými funkciami 
naprogramovaný presne na zdvih žeriava je tou najvhodnejšou tech-
nickou voľbou za dostupnú cenu.

Práve vďaka týmto riešeniam s frekvenčnými meničmi od 
fy. Schneider Electric sa dosiahol dynamický spoľahlivý chod všet-
kých pohonov. Aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám zákazníka 
do bodky, tak pomocou spomínaných frekvenčných meničov bolo 
 možné jednotlivé pohony doplniť aj o rozšírený rozsah otáčok 
 motora pri posuve mačky žeriava a funkciu vysokorýchlostného 
zdvihu bremena.

Článok napísal: Ing. Martin Hrabčak, Produktovo-aplikačný 
inžinier Schneider Electric
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BS100.A8000KCP  
– ocenený palubný počítač pre MHD

Predstavujeme vám zariadenie primárne určené pre vodičov 
 vozidiel MHD, ktoré zároveň prináša vyšší komfort aj cestujúcim. 
Je ním palubný počítač BS100.A8000KCP, ktorý získal ocene-
nie Unikát roka na tohtoročnom veľtrhu ELO SYS v Trenčíne. 
Je určený na centrálnu 
správu funkcií a periférií do-
pravného prostriedku. Jeho 
základom je 8” LCD displej 
s dotykovou obrazovkou. 
K základným funkciám patrí 
hlasová a textová komuniká-
cia medzi vozidlom a dispe-
čingom, správa jednotlivých 
označovačov cestovných 
lístkov a komunikácia s cen-
trálou cez rádiovú sieť alebo GPRS. Zariadenie tiež dokáže zbie-
rať informácie o počte predaných lístkov či iné údaje z prevádzky 
vozidla a prostredníctvom wi-fi siete vo vozovni odovzdať tieto 
informácie centrále. Zároveň môže z vozovne bezdrôtovo získať 
informácie o grafikonoch, službách, čipových kartách a podobne. 
Dôležitou funkciou je aj GPS monitoring polohy vozidla, ktorého 
pohyb môže dispečing sledovať na mape. Informácia o pohybe 
vozidla zároveň slúži na výpočet nadbiehania, resp. meškania 
daného spoja v rámci aktuálneho grafikonu. Túto informáciu 
má jednak vodič samotný, jednak možno prostredníctvom  tabúľ 
umiestnených na zastávkach MHD o prípadnom meškaní či 
nadbiehaní spoja informovať aj cestujúcich, čo zvyšuje komfort 
cestovania. Pre medzimestské a medzinárodné spoje príde vhod 
aj moderný navigačný systém s plným pokrytím krajín Európy.

www.andis.sk

Bezpečnostný magnetický spínač XCSDM3/4 so 
zabudovanou funkciou bezpečnostného modulu

Magnetické spínače sa používajú ako bezpečnostné ochrany na 
krytoch pohyblivých častí stroja a na miestach, kde je potrebná 
vysoká odolnosť proti vode a tlaku. Štandardné bezpečnostné 
magnetické spínače treba prekáblovať do bezpečnostného relé. 
Rad XCSDM3/4 už obsahuje bezpečnostnú logiku, ktorá zabez-
pečuje spätnú väzbu na detekciu poruchy bez použitia externého 
bezpečnostného modulu. Môže priamo povoľovať (a monitorovať 
– v prípade XCSDM4) spúšťanie externých stýkačov určených 
na priame spínanie záťaží. Kompaktnosť integrovanej bezpeč-
nostnej funkcie eliminuje potrebu káblovania, zaručuje vyššiu 
komplexnosť a viac priestoru v rozvádzači. Spínač je použiteľný 
pre Katg3/SIL2 a Katg4/SIL3 bezpečnostných obvodov. Z hľa-
diska nákladov ponúka tento bezpečnostný magnetický spínač 
cenovo výhodnejšiu alternatívu ako kombinácia magnetický 
spínač a bezpečnostný modul – ide o jednoduchú diagnostiku 
prostredníctvom dvojfarebnej LED a PNP výstupu. Spínač sa 
dodáva vo vodoodolnej verzii s krytím do IP66/7 (verzia M12) 
alebo s krytím IP69K – čistenie vysokým tlakom (predkáblovaná 
verzia). Medzi ďalšie charakteristiky tohto radu bezpečnostných 
magnetických spínačov patria:
• vysoká tepelná odolnosť –25 °C až do +75 °C,
• možnosť zapojenia viacerých spínačov do série,
• vysoká bezpečnosť vďaka kódovanému magnetu,
• spoľahlivosť polovodičových výstupov (MTTFd = 182 rokov),
• tolerancia pri zlom zarovnaní vďaka použitiu Hallovej 

technológie,
• odolnosť pri použití v ľahkých a ťažkých priemyselných 

aplikáciách,
• dostupné vo vyhotovení M12 a predkáblovanej verzii.

www.schneider-electric.sk


