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1. Úvod 
 

1.1 Výchozí podklady 
Rozvaděč DMR1 je součástí nadřazeného systému MaR 

založeném na řídícím systému SAIA Burgess. 
Řídícím systémem této části technologie je programovatelný 

automat PCD3.M5540, osaditelný  I/O moduly. Tento je situován 
v rozvaděči DMR2. 

Systém využívá ke své činnosti periferní řídící jednotku typu 
PCD3.T760, umístěnou v rozvaděči DMR1, který je předmětem této 
dokumentace. 

Uvedené dva rozvaděče jsou funkčně spojeny komunikační 
vrstvou PROFIBUS-DP o rychlosti 1,5 MBps. 
Dalšími podklady jsou : 

• Schéma rozhraní pro MaR kogenerační jednotky 

• Konzultace s projektantem strojní části 

• Konzultace s pověřeným orgánem investora 

• Výkres dispozice technologie  

• Výkres technologického schéma 
 

1.2 Popis projektovaného zařízení 
Nově navržené zařízení je v následujících odstavcích popsáno 

pouze z hlediska měření a regulace, případně vazby na  silnoproudého 
ovládání je jen ve výkresové části. 

1.2.1 Rozsah projektovaného zařízení 
 

Periferní rozvaděč řídícího systému SAIA-Burgess řeší: 
 

• Ovládání čerpadel A17, A18, A19, A20a, A20b 

• Ovládání dmychadel A21a, A21b, A21c, A22, C18 

• Ovládání osvětlení A25a, A25b, A25C 

• Ovládání VZT jednotky REMAK a SAHARA 

• Ovládání sauny 

• Ovládání kogenerační jednotky 
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Po dokončení montáží, před uvedením do provozu provede 

zhotovitel výchozí revize zařízení podle ustanovení těchto norem: 

• ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozí revizi 

1.3 Základní elektrické údaje 
Při realizaci projektu se vycházelo z těchto elektrických skutečností. 

1.3.1 Použitá napěťová soustava 
3, N, PE, 230V, 50Hz, TN-S  
24V, DC, PELV 

1.3.2 Prostředí z elektrického hlediska 
Z elektrického hlediska je  nově navržené zařízení umístěno v 

prostředí, kterému je třeba podřídit provedení instalovaných přístrojů a 
jejich krytí před vodou, prachem a dotykem živých částí. 

1.3.2.1 Prostředí technologických prostorů 

Prostředí dle  ČSN 33 2000-3   
Třídění vnějších vlivů : 

• Prostředí - AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 
AL1 AM1 AN1 AL1 AP1 AQ1 AR1 AS1 

• Využití - BA4 BC2 BD1 BE1 

• Konstrukce budov - CA1 CB1 
 

Členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem : 
Prostory  normální (dle tab. 32-NM1) 

1.3.3 Ochrana před účinky elektrického proudu 
Při projektování bylo počítáno s těmito úrovněmi ochrany před 

účinky elektrického proudu. Bylo také k přihlédnuto k normě 
ČSN 33 2000 – 7 – 702 . 

1.3.3.1 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

dle  ČSN 33 20 00 - 4 – 41: 

• základní – samočinným odpojením od zdroje 

• zvýšená – pospojováním 
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1.3.3.2 Ochrana před dotykem živých částí: 
  ochrana je dána konstrukčním provedením elektrických zařízení a 
je řešena některou z těchto ochran:  

• krytím 

• izolací 

• doplňkovou izolací 
 

1.3.3.3  Provedení použitých přístrojů 
Přístroje třídy I: akční členy 
Přístroje třídy II: akční členy 
Přístroje třídy III:  akční členy 
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2 Technické řešení 
 

Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a ostatní zařízení 
jsou řešeny s použitím regulační a řídicí techniky jak je dále uvedeno. 

2.1 Ústřední regulační člen 
Základem řídícího systému rozvaděče DMR1 je řadič I/O modulů 

PCD3.T760 RIO firmy SAIA-Burgess. Tato externě ovladatelná 
jednotka umožňuje vzdáleně plnit požadavky nadřazeného, resp. 
nadřazených, prvků systému MaR. 

Jednotka využívá k účelům spínání a detekci signálů moduly typu 
PCD3.E165 a PCD3.A465. 

2.1.1 Rozvaděč MaR DMR1 
Všechny navržené regulační prvky řídicího systému jsou umístěny 

v nástěnném rozváděči DMR1 a současně je zajištěno jištění 
regulačních komponentů, spínacích a ovládacích povelů v silové časti 
RM1. Rozvaděč DMR1 je umístěn v prostoru 1. podzemního podlaží 
místnosti 009 poblíž chodby do výměníkové stanice a je elektricky 
napájen z rozvaděče RM1 kabelem CYKY 5-Jx2,5.  
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2.1.2 Ovládání bazénových prvků rozvaděčem RM1 

Dle dodaného zadání je předmětem nadřazeného MaR ovládání a 
monitorování bazénových prvků (včetně vodních atrakcí), jejichž 
spínací relé a relé zpětných vazeb je umístěno v silnoproudém 
rozvaděči RM1. Ovládací signály od těchto prvků jsou zavedený 
příslušným ovládacím kabelem do řídicího rozvaděče DMR1 , který je 
umístěn v  bezprostřední blízkosti předmětného silového rozvaděče a 
je v něm umístěná hlavní část řídicího systému SAIA.       
       Fyzicky je snímání a ovládání těchto prvků součástí technologie 
řídícího systému SAIA-Burgess obsaženého v nadřazeném systému 
MaR. Jmenovitě se jedná o tyto technologické prvky: 

• Signalizace napětí od přívodu (3xDI /digitální vstup/ od sepnutí 
relé-indikaci přítomnosti od jednotlivých fází, L1, L2 a L3) 

• Čerpadlo tobogánu A17 (1xDO pro spínací relé technologie, 
2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo trysky A18 (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo sedáku A19 - zrychlovací (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo chrliče A20a (1xDO pro spínací relé technologie, 
2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo chrliče A20b (1xDO pro spínací relé technologie, 
2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Dmychadlo A21a (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Dmychadlo A21b (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Dmychadlo A21c (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Dmychadlo A22 (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Dmychadlo C18 (1xDO pro spínací relé technologie, 2xDI 
zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Podvodní osvětlení A25a (1xDO pro spínací relé technologie) 

• Podvodní osvětlení A25b (1xDO pro spínací relé technologie) 

• Podvodní osvětlení A25c (1xDO pro spínací relé technologie) 
 V případě výpadku alespoň jedné fáze dojde k odstavení všech 
prvků. V případě signálu porucha od prvku, dojde k odstavení signálu 
chod daného prvku. Maximální prodleva mezi zasláním signálu chod a 
přijetím zpětné vazby je (dle sdělení) 250ms. 

2.1.3 Ovládání kogenerační jednotky 
Rozváděč rovněž umožní ovládaní kogenerační jednotky 

z dispečerského pracoviště pomoci 3 digitálních výstupů a tří 
digitálních vstupů. 
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3 Kabelové rozvody 
 

V projektovaném zařízení se předpokládá použití těchto způsobů 
kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a akčních členů. 

3.1 Rozvody silnoproudých instalací 
Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od instalace 

MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních členů. Za silnoproudé 
rozvody se nepovažují vývody čerpadel a servopohonů přímo 
spouštěných z regulátoru do štítkových proudových hodnot 
zatížitelnosti jednotlivých výstupů. 

Jednofázové přívody k přístrojům a přívody s vyšším než 
štítkovým proudem ovládacích kontaktů regulátoru musejí být vedeny 
odděleně v samostatných kabelových trasách nebo samostatných 
oddílech společné kabelové trasy. 

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při dodržení odstupu 
povrchů křižujících se kabelů. 

Do této skupiny jsou zahrnuty i veškeré napájecí kabely pro 
zařízení, která budou napojena do společného rozváděče 
MaR/silnoproud.  

3.2 Rozvody instalací MaR 
Vodiče k čidlům musejí být stíněné. Mohou být vedeny spolu se 

sdělovacími vodiči, například v telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům 
nejsou zdrojem rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných 
provozovatelů.  

Rozvody vedené v technologickém prostoru, budou taženy 
v kabelových žlabech a vkladových lištách. Pomocné rozvody  ke 
vzdáleným čidlům budou ve vodičích JYTY 2x1,4x1,7x1,19x1 mm2 ve 
MARS žlabech a vkladových lištách. 
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4 Bezpečnost na pracovišti 
 

Při realizaci projektu je třeba dbát na obecnou ochranu zdraví a 
majetku a je nutno dodržovat zejména tyto zásady. 

4.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, 

ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci 
jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, 
které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, 
chemikáliemi a ostatními pomůckami. 

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, 
příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a 
prostorách k nim přilehlých vyvěšeny. 

4.1.1 Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení 
 

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. 
Montážní práce smí provádět osoba s kvalifikací podle vyhlášky 
50/75 Sb. §7. 
   Obsluhu zařízení mohou provádět jen osoby  provozovatelem  
prokazatelně poučené v souladu s provozními předpisy, které je 
povinen vypracovat provozovatel. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 34 3100  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci  
  na elektrickém zařízení 

• ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

• ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v   
  průmyslových provozovnách 

• ČSN 33 2190 Připojování elektrických přístrojů a pohonů  
  s elektromotory 
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4.1.2 Bezpečnost při práci ve výškách 
 

Při práci ve výškách je třeba dbát stanovených předpisů, tzn. 
Pracovat pouze na řádném dvojitém žebříku s bezpečnostním 
řetízkem,  nebo na jednoduchém žebříku jištěném proti sesmýknutí 
fyzicky zdatnou osobou. 

V nutných případech se pracovníci pro práci ve výškách musejí 
jistit záchrannými postroji připevněnými na pevné konstrukce nebo na 
lano s jištěním fyzicky zdatných osob. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

• ČSN 73 8105 Dřevěná lešení 

• ČSN 73 8106 Záchytné konstrukce 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 

• ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení 

• ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

4.1.3 Bezpečnost při práci s hořlavinami 
 

Při práci s hořlavinami a těkavými látkami je třeba zajistit řádné 
větrání aby nedocházelo k nahromadění nebezpečných výparů. Při 
práci a po jejím skončení nepoužíváme otevřený oheň, nářadí, které 
jiskří a nekouříme. 

V prostředí s výpary se nesmí jíst ani pít a smí se v něm zdržovat 
pouze pracovníci, kteří vykonávají práce nebo dozor nad nimi. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 

• ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní  
  čerpací stanice 

4.1.4 Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím 
Ruční elektrické nářadí třídy I se zakazuje používat. Z elektrického 

hlediska lze použít nářadí nejvýše třídy II. Ochranné brýle se používají 
při sekání, řezání,  broušení a nastřelování. Volné konce oděvu musejí 
být upevněny při práci na točivých strojích. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního elektrického nářadí 
během používání 
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5  Kabelový seznam 
 

 
Číslo kabelu           Typ kabelu    Od kud          Kam Délka v (m)    

WL0 CYKY J-5x2,5 DMR1 RM1 6 

WS1 JYTY 30x1,5 DMR1 RM1 6 

WS2 JYTY 19x1,5 DMR1 RM1 6 

WS3 JYTY 4x1,5 DMR1 REMAK 30 

WS4 JYTY 4x1,5 DMR1 SAHARA 20 

WS5 JYTY 4x1,5 DMR1 SAUNA 40 

WS6 JYTY 4x1,5 DMR1 KOGENERACE 40 

WS7 JYTY 30x1,5 DMR1 RM1 6 
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6 Technická specifikace 
 

6.1 Obsah DMR1 
 

 

Pozice              Technické data  Počet                           Výrobce 

1. Rozvaděč WSM8080300 1 ks SCHRACK 
2. PCD3.T760 1 ks SAIA 
3. PCD3.E165 3 ks SAIA  
4. PCD3.A465 2 ks SAIA 
5. Zdroj 230V/24V ss 1 ks Axima 
6. kabelove zlaby 40x60x700 2 ks Schrack 
7. kabelove zlaby 40x40x380 5 ks Schrack 
8. din lista,5x 37cm 5 ks Schrack 
9. koncova prepazka RSA 10 ks Schrack 
10. radove svorky RSA (vstupne / vystupni 

svorky) 
87 ks Schrack 

11. zemnici svorka, 75mm 2 ks Schrack 
12. pojistkove pouzdro na listu 6 ks Schrack 
13. zasuvka 230V na listu CSN 1 ks Schrack  
14. jistic LSN 6B/1  2 ks Schrack 
15. jistic LSN 16B/3 1 ks Schrack 
16. Rele 57 ks Schrack 
17. patice rele 57 ks Schrack 
18. antiparalelni diody k rele 57 ks Schrack 
19. signalky – porucha/chod 2 ks Schrack 
20. pojistka T 4A 1 ks Schrack 
21 pojistka F 4A 1 ks Schrack 
22. pojistka F 0.5A 2 ks Schrack 
23. pojistka F 1A 2 ks Schrack 
24. canon D-SUB male 1 ks Schrack 
25.   zakoncovaci odpory profibus 1 sada Schrack 
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1. Úvod 
 

1.1 Výchozí podklady 
Řídícím systémem této části technologie je programovatelný 

automat PCD3.M5540, osaditelný  I/O moduly. Tento je situován 
v rozvaděči DMR2 a je předmětem této dokumentace. 

Systém využívá ke své činnosti periferní řídící jednotku typu 
PCD3.T760, umístěnou v rozvaděči DMR1. 

Uvedené dva rozvaděče jsou funkčně spojeny komunikační 
vrstvou PROFIBUS-DP o rychlosti 1,5 MBps. 
Dalšími podklady jsou : 

• Technické podklady firmy Siemens 

• Konzultace s projektantem strojní části 

• Konzultace s pověřeným orgánem investora 

• Výkres dispozice technologie  

• Výkres technologického schéma 
 

1.2 Popis projektovaného zařízení 
Nově navržené zařízení je v následujících odstavcích popsáno 

pouze z hlediska měření a regulace, případně vazby na  silnoproudého 
ovládání je jen ve výkresové části. 

1.2.1 Rozsah projektovaného zařízení 
 

Hlavní rozvaděč řídícího systému SAIA-Burgess řeší: 
 

• Regulace hladiny v akumulační jímce rekreačního bazénu (dále 
jen RB) 

• Regulace hladiny v akumulační jímce dětského bazénu (dále 
jen DB) 

• Regulace hladiny v akumulační jímce Whirpoolu 

• Regulace dohřev vzduchu VZT1.3 

• Regulace dohřev vzduchu VZT1.4 

• Regulace dohřev vzduchu VZT1.5 

• Regulace dohřev vzduchu VZT1.6  

• Regulace dohřev vzduchu VZT1.7  

• Regulace dohřev vzduchu VZT7.2 

• Načítání spotřeby el. energie – celková spotřeba  

• Načítání spotřeby el. energie – rehabilitace  

• Načítání spotřeby el. energie – předávací stanice 

• Načítání spotřeby el. energie – sauna  

• Načítání spotřeby el. energie – whirpool  

• Načítání spotřeby el. energie – masérna  
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• Načítání spotřeby el. energie – suchý bar 

• Ovládání přílivových žlabů RBa, RBb, DB, Whirpool, Dojezdový 
bazén  

• Ovládání čerp A2a,A2b,B17,B2,C17,C2a,C2b 

• Signalizace provozních stavů,poruch a havárií 

• Měření průtoku rekreačního bazénu (dále jen RB) 

• Měření průtoku rekreačního bazénu (dále jen DB) 

• Měření průtoku Whirpool 
 

Po dokončení montáží, před uvedením do provozu provede 
zhotovitel výchozí revize zařízení podle ustanovení těchto norem 

 

• ČSN 33 1500   Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozí revizi 
 

1.3 Základní elektrické údaje 
Při realizaci projektu se vycházelo z těchto elektrických skutečností. 

1.3.1 Použitá napěťová soustava 
 

3, N, PE, 230V, 50Hz, TN-S  
24V, DC, PELV 
24V, AC, 50Hz 

1.3.2 Prostředí z elektrického hlediska 
Z elektrického hlediska je  nově navržené zařízení umístěno v 

prostředí, kterému je třeba podřídit provedení instalovaných přístrojů a 
jejich krytí před vodou, prachem a dotykem živých částí. 

1.3.2.1 Prostředí technologických prostorů 

Prostředí dle  ČSN 33 2000-3   
Třídění vnějších vlivů : 

• Prostředí - AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 
AL1 AM1 AN1 AL1 AP1 AQ1 AR1 AS1 

• Využití - BA4 BC2 BD1 BE1 

• Konstrukce budov - CA1 CB1 
 

Členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem : 
Prostory  normální (dle tab. 32-NM1) 

1.3.3 Ochrana před účinky elektrického proudu 
Při projektování bylo počítáno s těmito úrovněmi ochrany před 

účinky elektrického proudu. Bylo také k přihlédnuto k normě 
ČSN 33 2000 – 7 – 702 . 



RPD  slaboproudých systémů a  nadřazeného systému MaR pro monitorování a   
přenos informací z jednotlivých instalovaných technologií pro Krytý bazén  
 

 

 NET OFFICE GROUP ,  Těšínská 365,  735 14 Orlová-Poruba, tel./fax: 596 512 045                   6/17 

1.3.3.1 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

dle  ČSN 33 20 00 - 4 – 41: 

• základní – samočinným odpojením od zdroje 

• zvýšená – pospojováním 

1.3.3.2 Ochrana před dotykem živých částí: 
  ochrana je dána konstrukčním provedením elektrických zařízení a 
je řešena některou z těchto ochran:  

• krytím 

• izolací 

• doplňkovou izolací 
 

1.3.4  Provedení použitých přístrojů 
Přístroje třídy I: akční členy, signalizační prvky 
Přístroje třídy II: akční členy, signalizační prvky 
Přístroje třídy III:  akční členy, čidla 
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2 Technické řešení 
 

Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a ostatní zařízení 
jsou řešeny s použitím regulační a řídicí techniky jak je dále uvedeno. 

2.1 Ústřední regulační člen 
Základem řídícího systému rozvaděče DMR2 je programovatelná 

automat PCD3.M5540 firmy SAIA-Burgess. Tato jednotka umožňuje 
využít potřebné prvky jednotlivých technologií k požadovanému účelu. 

Jednotka využívá k účelům spínání a detekci signálů moduly typu 
PCD3.W200, PCD3.W210, PCD3.W220, PCD3.W340, PCD3.E610 a 
PCD3.W605. 

Programové vybavení je uloženo v paměti PCD3.M5540, který je 
tímto schopen samostatného provozu. 

2.1.1 Rozvaděč MaR DMR2 
Všechny navržené regulační prvky řídicího systému jsou umístěny 

v nástěnném rozváděči DMR2 a současně je zajištěno jištění 
regulačních komponentů, spínacích a ovládacích povelů v silové časti 
RM2. Rozvaděč DMR2 je umístěn v prostoru 1. podzemního podlaží 
místnosti 009 u vstupu do rozvodny je elektricky napájen z rozvaděče 
RM2 kabelem CYKY 5-Jx2,5.  

2.1.2 Regulace hladiny v akumulačních nádržích 

Tato část regulace je rozdělena na tři samostatné okruhy, 
jmenovitě víceúčelový bazén, dětský bazén a whirlpool. Každý okruh 
má snímač hladiny v rozsahu 0 až 2,5m (0-10V), čidlo minimální 
hladiny, čidlo maximální hladiny a elektromagnetický (solenoidový) 
ventil doplňování vody. Při poklesu hladiny na minimální hodnotu 
v akumulační nádrži dojde k blokování cirkulačního čerpadla daného 
regulačního okruhu. Při pominutí minimální hladiny je provoz čerpadla 
obnoven. Pro doplnění nádrže na provozní hladinu je uveden do chodu 
elektromagnetický ventil a po dosažení žádané hladiny je chod 
ukončen. Čidlo maximální hladiny má pouze informativní charakter pro 
technologa. Tato část technologie je součásti vizualizace centrálního 
stanoviště. 
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2.1.3 Regulace dohřevu VZT 
 

Ohřev vzduchu prostoru bazénové haly zabezpečují dvě 
vzduchotechnické jednotky MENERGA. Jejich výstupní potrubí je 
spojeno a dále rozvedeno k jednotlivým částem budovy. Mezi 
jednotkami MENERGA  a koncových vyústění (výduchům) jednotlivých 
větví VZT jsou vsazeny do vzduchotechnického potrubí topné armatury 
s topným okruhem (čerpadlo, směšovací ventil). Čerpadlo je možné 
ovládat nebo měnit druh provozu z předního panelu rozváděče DMR2. 
Jednotlivé dohřevy jsou značeny jako: 

• vzt 1.3 

• vzt 1.4 

• vzt 1.5 

• vzt 1.6 

• vzt 1.7 

• vzt 7.2 (bar) 
 

VZT zabezpečuje dohřev vzduchu pro jednotlivá místa bazénové 
haly (z důvodu zajištění  vyšší teploty ve zvláštních prostorách, např. 
Dětský bazén.) Výstupní teplota je měřena čidlem QAM22. 
Technologie ohřevu je součástí vizualizace centrálního stanoviště. 
 

2.1.4 Měření průtoku bazénových vod 

 

Každý okruh bazénové vody má nainstalován snímač průtoku. 
Průtokoměr je pak spojen z vyhodnocovací jednotkou Flow X a 
následně je propojen s řídícím systémem přes I/O modul, který 
naměřenou hodnotu dále předává k dalšímu vyhodnocení na centrální 
stanoviště v rámci vizualizace. 

 

2.1.5 Měření spotřeby elektrické energie 

 

V rozváděči hlavního přívodu jsou instalovány elektroměry pro 
jednotlivá odběrná místa. Každý elektroměr je vybaven impulsním 
výstupem pro dálkový odečet celkové spotřeby elektrické energie. 
Všechny načtené hodnoty jsou přenášeny k vizualizaci. 

V hlavním rozváděči je v jednotlivých polích umístěno celkem 7ks 
elektroměrů, z toho 5ks typ ELVIS ETS429 a 2ks EMO ELEKTRONIK 
MU 1.x1M. 
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2.1.6 Ovládání ventilů přelivových žlábků 

 

Regulační systém je doplněn o možnost dálkově ovládat klapkové 
ventily jednotlivých okruhů přelivových žlábků. Ruční ovládání 
klapkových ventilů je umožněno z předního panelu rozváděče DMR2. 
Jmenovitě jsou to: 

• žlab RB/A 

• žlab RB/B 

• žlab dětský bazén 

• žlab Whirlpool 

• žlab dojezdový bazén 

 

2.1.7 Ovládání bazénových prvků rozvaděče RM2 

 

Dle dodaného zadání je předmětem nadřazeného MaR ovládání a 
monitorování bazénových prvků (včetně vodních atrakcí), jejichž 
spínací relé a relé zpětných vazeb je umístěno v silnoproudém 
rozvaděči RM2. Ovládací signály od těchto prvků jsou zavedený 
příslušným ovládacím kabelem do řídicího rozvaděče DMR2 , který je 
umístěn v  bezprostřední blízkosti předmětného silového rozvaděče a 
je v něm umístěná hlavní část řídicího systému SAIA.       
       Fyzicky je snímání a ovládání těchto prvků součástí technologie 
řídícího systému SAIA-Burgess obsaženého v nadřazeném systému 
MaR. Jmenovitě se jedná o tyto technologické prvky: 

 

• Signalizace napětí od přívodu (3xDI /digitální vstup/ od 
sepnutí relé-indikaci přítomnosti od jednotlivých fází, L1, L2 
a L3) 

• Čerpadlo filtrace A2a (1xDO pro spínací relé technologie, 
2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo filtrace A2b (1xDO pro spínací relé technologie, 
2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Čerpadlo filtrace A2b - zrychlovací (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Oběhové čerpadlo vodní ježek B17 (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Oběhové čerpadlo filtrace B2 (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Oběhové čerpadlo masážní trysky C17 (1xDO pro spínací 
relé technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Oběhové čerpadlo filtrace C2a (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 

• Oběhové čerpadlo filtrace C2b (1xDO pro spínací relé 
technologie, 2xDI zpětné vazby – PORUCHA, CHOD) 
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 V případě výpadku alespoň jedné fáze dojde k odstavení všech 
prvků. V případě signálu porucha od prvku, dojde k odstavení signálu 
chod daného prvku. Maximální prodleva mezi zasláním signálu chod a 
přijetím zpětné vazby je (dle sdělení) 250ms. 
 

2.1.8 Monitorování chemizace bazénu 

 

Systém MaR bude monitorovat fyzikální veličiny pH, Cl vázaný, Cl 
volný, sdružená porucha úpravy vody pro jednotlivé bazénové 
technologie pomocí datové komunikace protokolem MODBUS na 
fyzické vrstvě RS485. Monitorování bude probíhat bez účasti 
PCD3.M5540. 
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3  Kabelové rozvody 
 

V projektovaném zařízení se předpokládá použití těchto způsobů 
kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a akčních členů. 

3.1 Rozvody silnoproudých instalací 
Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od instalace 

MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních členů. Za silnoproudé 
rozvody se nepovažují vývody čerpadel a servopohonů přímo 
spouštěných z regulátoru do štítkových proudových hodnot 
zatížitelnosti jednotlivých výstupů. 

Jednofázové přívody k přístrojům a přívody s vyšším než 
štítkovým proudem ovládacích kontaktů regulátoru musejí být vedeny 
odděleně v samostatných kabelových trasách nebo samostatných 
oddílech společné kabelové trasy. 

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při dodržení odstupu 
povrchů křižujících se kabelů. 

Do této skupiny jsou zahrnuty i veškeré napájecí kabely pro 
zařízení, která budou napojena do společného rozváděče 
MaR/silnoproud.  

3.2 Rozvody instalací MaR 
Vodiče k čidlům musejí být stíněné. Mohou být vedeny spolu se 

sdělovacími vodiči, například v telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům 
nejsou zdrojem rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných 
provozovatelů.  

Rozvody vedené v technologickém prostoru, budou taženy 
v kabelových žlabech a vkladových lištách. Pomocné rozvody  ke 
vzdáleným čidlům budou ve vodičích JYTY 2x1,4x1,7x1,19x1 mm2 ve 
MARS žlabech a vkladových lištách. 
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4 Bezpečnost na pracovišti 
 

Při realizaci projektu je třeba dbát na obecnou ochranu zdraví a 
majetku a je nutno dodržovat zejména tyto zásady. 

4.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, 

ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci 
jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, 
které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, 
chemikáliemi a ostatními pomůckami. 

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, 
příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a 
prostorách k nim přilehlých vyvěšeny. 

4.1.1 Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení 
 

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. 
Montážní práce smí provádět osoba s kvalifikací podle vyhlášky 
50/75 Sb. §7. 
   Obsluhu zařízení mohou provádět jen osoby  provozovatelem  
prokazatelně poučené v souladu s provozními předpisy, které je 
povinen vypracovat provozovatel. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 34 3100  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci  
  na elektrickém zařízení 

• ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

• ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v   
  průmyslových provozovnách 

• ČSN 33 2190 Připojování elektrických přístrojů a pohonů  
  s elektromotory 
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4.1.2 Bezpečnost při práci ve výškách 
 

Při práci ve výškách je třeba dbát stanovených předpisů, tzn. 
Pracovat pouze na řádném dvojitém žebříku s bezpečnostním 
řetízkem,  nebo na jednoduchém žebříku jištěném proti sesmýknutí 
fyzicky zdatnou osobou. 

V nutných případech se pracovníci pro práci ve výškách musejí 
jistit záchrannými postroji připevněnými na pevné konstrukce nebo na 
lano s jištěním fyzicky zdatných osob. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

• ČSN 73 8105 Dřevěná lešení 

• ČSN 73 8106 Záchytné konstrukce 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 

• ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení 

• ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

4.1.3 Bezpečnost při práci s hořlavinami 
 

Při práci s hořlavinami a těkavými látkami je třeba zajistit řádné 
větrání aby nedocházelo k nahromadění nebezpečných výparů. Při 
práci a po jejím skončení nepoužíváme otevřený oheň, nářadí, které 
jiskří a nekouříme. 

V prostředí s výpary se nesmí jíst ani pít a smí se v něm zdržovat 
pouze pracovníci, kteří vykonávají práce nebo dozor nad nimi. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 

• ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní  
  čerpací stanice 

4.1.4 Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím 
Ruční elektrické nářadí třídy I se zakazuje používat. Z elektrického 

hlediska lze použít nářadí nejvýše třídy II. Ochranné brýle se používají 
při sekání, řezání,  broušení a nastřelování. Volné konce oděvu musejí 
být upevněny při práci na točivých strojích. 

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 

• ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního elektrického nářadí 
během používání 
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5  Kabelový seznam 
 

Číslo kabelu           Typ kabelu    Od kud          Kam Délka v (m)    

WL01 CYKY J-5x2,5 RM2 DMR2 6 

WL2 CYKY J-3x1,5 DMR2 M1 – VZT1.3 20 

WL3 CYKY J-3x1,5 DMR2 M2 – VZT1.4 30 

WL3 CYKY J-3x1,5 DMR2 M3 – VZT1.5 30 

WL5 CYKY J-3x1,5 DMR2 M4 – VZT1.6 20 

WL6 CYKY J-3x1,5 DMR2 M5 – VZT1.7 20 

WL7 CYKY J-3x1,5 DMR2 M6 – VZT7.2 40 

WL8 CYKY J-3x1,5 DMR2 SV1  20 

WL9 CYKY J-3x1,5 DMR2 SV2 30 

WL10 CYKY J-3x1,5 DMR2 SV3 30 

WL11 CYKY J-3x1,5 DMR2 SV4 25 

WL12 CYKY J-3x1,5 DMR2 SV5 25 

WL13 JYTY  J-4x1 DMR2 KV1 15 

WL13 JYTY  J-4x1 DMR2 KV2 15 

WL13 JYTY  J-4x1 DMR2 KV3 30 

WL13 JYTY  J-4x1 DMR2 KV4 30 

WL13 JYTY  J-4x1 DMR2 KV5 30 

 

 

Číslo kabelu           Typ kabelu    Od kud          Kam Délka v (m)    

WS1 JYTY  J-19x1 DMR2 RM2 6 

WS2 JYTY  J-2x1 DMR2 MX1 25 

WS3 JYTY  J-2x1 DMR2 MX2 40 

WS4 JYTY  J-2x1 DMR2 MX3 40 

WS5 JYTY  J-2x1 DMR2 DP1 30 

WS6 JYTY  J-2x1 DMR2 MX1 25 

WS7 JYTY  J-2x1 DMR2 MX2 40 

WS8 JYTY  J-2x1 DMR2 MX3 40 

WS9 JYTY  J-19x1 DMR2 RM2 15 

WS10 JYTY  J-2x1 DMR2 T1 25 
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WS11 JYTY  J-2x1 DMR2 T2 25 

WS12 JYTY  J-2x1 DMR2 T3 25 

WS13 JYTY  J-2x1 DMR2 T4 30 

WS14 JYTY  J-2x1 DMR2 T5 35 

WS15 JYTY  J-2x1 DMR2 T6 35 

WS16 JYTY  J-2x1 DMR2 T7 40 

WS17 JYTY  J-2x1 DMR2 T8 30 

WS18 JYTY  J-4x1 DMR2 Q1 85 

WS18a JYTY  J-4x1 Q1 Sensor 15 

WS19 JYTY  J-4x1 DMR2 Q2 40 

WS19a JYTY  J-4x1 Q2 Sensor 10 

WS20 JYTY  J-4x1 DMR2 Q3 40 

WS20a JYTY  J-4x1 Q3 Sensor 10 

WS21 JYTY  J-4x1 DMR2 MX1 25 

WS22 JYTY  J-4x1 DMR2 MX2 40 

WS23 JYTY  J-4x1 DMR2 MX2 40 

WS24 JYTY  J-4x1 DMR2 Y1 – VZT1.3 20 

WS25 JYTY  J-4x1 DMR2 Y2 – VZT1.4 30 

WS26 JYTY  J-4x1 DMR2 Y3 – VZT1.5 30 

WS27 JYTY  J-4x1 DMR2 Y4 – VZT1.6 20 

WS28 JYTY  J-4x1 DMR2 Y5 – VZT1.7  20 

WS29 JYTY  J-4x1 DMR2 Y6 – VZT2.7 40 

WS30 JYTY  J-19x1 DMR2 RM2 6 
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6 Technická specifikace 
 

6.1 Obsah DMR2 
 

Pozice              Technické data  Počet                           Výrobce 

1. Rozvaděč WS81230 1 ks SCHRACK 
1. PCD3.M3 1 ks SAIA 
2. E610 2 ks SAIA  
4. W220 2 ks SAIA 
5. W230 2 ks SAIA 
6. W340 2 ks SAIA 
7. W605 2 ks SAIA 
8. 3 polový vypínač 20A 1 ks Schrack 
9. Svorka s pojistkou + pojistka 1A 13 ks Schrack 
10. Svorka 2,5 284 ks Schrack 
11. Třifázový jistič  B16, 16A 1 ks Schrack 
12. Jednopólový jistič C4/1, 4A 1 ks Schrack 
13. Jednopólový jistič C2/1, 2A 1 ks Schrack  
14. Jednopólový jistič C6/1, 6A  6 ks Schrack 
15. Jednopólový jistič C16/1, 16A 1 ks Schrack 
16. Dvoupólový jistič B4/2, 4A 1 ks Schrack 
17. Dvoupólový jistič C6/2, 6A 1 ks Schrack 
18. Transformátor 230V/24V,50Hz, 325VA 1 ks Schrack 
19. Zdroj 230V/24V ss 1 ks Schrack 
20. Relé RT424024, 24V + patice  16 ks Schrack 
21 Relé HRH-2 6 ks Schrack 
22. Signálka HIS95 24V SS(zelená) 1 ks Eleco Vyškov 
23. Signálka HIS95 24V SS(červená) 1 ks Eleco Vyškov 
24. Spínač M22-WRK  14 ks Schrack 
25.   Spínací díl M22-KC10 14 ks Schrack 
26. Adaptér pro M22-KC10 14 ks Schrack 
27. Zásuvka 230V/16A na DIN lištu  2 ks Schrack 
28. Stýkač K2-09/10A,230V 6 ks Schrack 
29. Vývodka SCAME 24 8 ks Elektrocentrum 
30. Vývodka SCAME 16 12 ks Elektrocentrum 
31. Vývodka SCAME 13,5 24 ks Elektrocentrum 
32 ks Vývodka SCAME 11 32 ks Elektrocentrum 
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6.2 Regulační komponenty, instalační materiál 
 

 

Pozice         Počet  Počet         Výrobce 

1. Elektromagnetický ventil EVP25,230V 2 ks PEVEKO 

2. Elektromagnetický ventil EVP50,230V 1 ks PEVEKO 

3 Snímač tlaku LMP305, 0-2,5m 3 ks BD Sensors 

4. Klapkový pohon GLB331.1E 5 ks SIEMENS 

5.  Kanálové teplotní čidlo QAM22 8 ks SIEMENS 

6. Snímač dif. tlaku QBM81 1 ks SIEMENS 

7. Serovpohony SSC61 6 ks SIEMENS 

8. CYKY 3Cx2,5  10 m Kablo Kladno 

9. CYKY 3Cx1,5  90 m Kablo Kladno 

10. JYTY 2Ax1  240 m Kablo Kladno 

11. JYTY 4Dx1  205 m Kablo Kladno 

12. JYTY 19Dx1  30 m Kablo Kladno 

13. JYTY 7Cx1  90 m Kablo Kladno 

14. Kabelový žlab MARS 65/50  
Včetně příslušenství s víkem 

24 m Elektrocentrum 

15.  Elektroinstalační krabice IP54   8 ks Elekrocentrum 

16. Trubka „POSCHL“ P13,5  20 m Elektrocentrum 

17. Elektroinstalační trubka P13,5   9 m Elektrocentrum 

18. Trubka „POSCHL“ P13,5  30 m Elektrocentrum 

19. Pomocná ocelová konstrukce  10 kg Ferum a.s. Ostrava 

20. Lišta vkládací 20x20 30 m Elektrocentrum 

22.  Zemnící svorka SR 02    6 ks Elektrocentrum 

23. Zemnící pásek FeZn 30x4mm2 10kg Elektrocentrum 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































