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Příklad využití zařízení série SENSECOM -DI6 

Dálkový monitoring šachet přivaděčů vody 
 

Případ 
Většina elektráren a tepláren potřebuje pro chlazení a 
vlastní provoz stálý přívod vody. Na přívaděčích jsou 
obvykle v několika místech umístěny šachty s technologií 
na odzvzdušňování, případně na odkalování vody. 
Bezproblémový provoz těchto technologií je důležitý nejen 
pro vlastní chod elektrárny, ale i pro okolí šachet, aby při 
eventuální poruše nedošlo k zaplavení celého okolí šachty, 
zemědělské půdy nebo okolních obcí. 
 

Jak se to dělalo v minulosti 
Většina šachet na přivaděčích je bez obsluhy a bez vzdáleného monitoringu, technologie jsou zpravidla 
mechanické, nevyžadující zdroj energie. Technik provozu elektrárny zpravidla jednou měsíčně kontroluje 
stav jednotlivých technologií. Pokud však dojde k poruše mezi těmito kontrolami, může být zjištěna, až 
když záplava vody postihne okolí a nadělá škody. 
 

Jak to vypadá dnes 
Po zkušenostech s řešením následků záplavy bylo pro 
jadernou elektrárnu zvoleno jednoduché a spolehlivé 
řešení vzdáleného monitoringu šachet, které nevyžaduje 
přívod energie (pracuje léta na baterii) a vyšle okamžitě 
signál, jakmile dojde ke zvýšení hladiny vody. V šachtách je 
instalována soustava 3-6 jednoduchých plováků, 
umístěných do různých výšek šachty. Komunikační zařízení 
SENSECOM-DI6 neustále sleduje stav jednotlivých plováků 
a v okamžiku změny polohy kteréhokoliv z nich, vyšle 
alarmovou zprávu na dispečink. Dispečink elektrárny je 
schopen okamžitě zastavit daný přivaděč, vyslat servisní četu na místo a nechat opravit danou technologii. 
 

Závěr 
Zabránit včas rozsáhlejším škodám při poruše technologií na přivaděčích vody umístěných v šachtách lze 
prostřednictvím jednoduchého zařízení SENSECOM-DI6, které detekuje změnu hladiny vody v šachtě a 
zároveň pomáhá sledovat rychlost naplňování šachty vodou. Dispečink dostává neprodleně alarmy formou 
SMS, aby se včasným zásahem předešlo rozsáhle havárii. 
 

Využití zařízení i v jiných oblastech 
Zařízení SENSECOM-DI6 může sledovat změny až na 6 digitálních vstupech, lze ho tak použít v mnoha 
dalších aplikacích, které vyžadují bezúdržbový provoz po několik let a okamžité předání informací (alarm) 
v případně změny na kterémkoliv vstupu, jako otevření/zavření krytů, dveří, signálních výstupů technologií 
apod.  
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