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Požadavek zákazníka 

Návrh a implementace technického řešení pro předcházení nehodám manipulační techniky 
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Požadavek zákazníka 

Zadání 

Zajištění vzájemné detekce vozíků, včetně detekce chodců, pro zajištění minimalizace 

rizika kolize, se speciálním zřetelem na eliminaci falešných poplachů. 

Technické řešení musí poskytovat: 

- Ochranu pěších zaměstnanců v oblastech, kde se pohybuje manipulační technika 

- Ochranu řidičů manipulační techniky před srážkou s jinou technikou 

- Zachování maximální efektivity procesů 

 



Informace o zákazníkovi 
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• Výroba kartonového papíru 

 

• Velikost flotily: 12 čelních VZV 

 

• Počet zaměstnanců: cca 100 

 

Informace o zákazníkovi 



3D model provozu zákazníka 

Oblasti, kde je detekce osob nežádoucí 
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Stavebně oddělená pracoviště  

- např. recepce, kancelář 

expedice, svačinárna, 

technický servis, technologie, 

apod. 

 

Konstrukčně oddělená pracoviště 

a komunikace pro pěší 

- např. pomocí sloupků, plotů, 

ochranných zábran strojů, 

kovových a plastových 

zábran, apod. 

Bezpečné (zelené) oblasti 



Navrhovaná technická řešení 
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Možná technická řešení 

- Systém detekce překážek ultrazvukovými senzory 

 

- Panoramatický 360° kamerový systém 

 

- Kamerový systém s umělou inteligencí pro rozpoznávání překážek 

 

- Asistenční systém Linde Safety Guard 

 



Linde Safety Guard 

Modulární asistenční systém pro každou aplikaci 

Technika Chodec 
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Zobrazovací jednotka Přenosná osobní jednotka 
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Statická jednotka 

Infrastruktura 

Zónový radiový modul 



Zařízení Linde Safety Guard spolu navzájem  

komunikují v širokopásmovém rádiovém signálu  

4 GHz (UWB). 

Linde Safety Guard 

Princip fungování 
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Výhody 

− Robustní signál 

− Přesné měření vzdálenosti 

− Není požadována žádná licence pro rozhlasové 
pásmo 

− Žádné rušení s: 
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Linde Safety Guard 

Jediný asistenční systém se širokou škálou aplikací 
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1. Srážka manipulační techniky s chodcem 3. Srážka manipulační techniky s infrastrukturou 

2. Srážka manipulační techniky 4. Zóny omezení rychlosti 



Inteligentní bezpečnostní zóna 

Technika s nejvyššími bezpečnostními standardy 

Důraz na smysluplnost varovných signálů  
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Přesnost systému = 10 cm 



Systém detekce a varování 

10 

 

 

Aktivní systém ochrany před kolizemi mezi vozíky a chodci ve skladu     |     Lukáš Vavřička, DiS.     |     13. května 2021 

 

 

Chodci 

Detekce chodců a vzájemné varování 



Systém detekce a varování 
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Vozíky 

Detekce vozíků a vzájemné varování 



Systém detekce a varování 
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Eliminace falešných signálů 

Prostorová rušička Virtuální brány 



3D model provozu zákazníka 

Umístění prvků 
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Prostorová rušička 

23 x 
 

Virutální brána 

19 x 

Bezpečné (zelené) oblasti 



Linde Safety Guard 

Jediný asistenční systém se širokou škálou aplikací 
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Děkuji za pozornost 

 

 

 


