DŮMYSLNÉ ŘEŠENÍ PRO TVORBU
PROJEKTŮ KABELOVÉHO SYSTÉMU
25 let zkušeností v energetice
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1. SPOLEČNOST
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 KIP BRNO JE ČESKOU SPOLEČNOSTÍ
 ZALOŽENA V ROCE 1992
 SÍDLO SPOLEČNOSTI: BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
 OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ: BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 ISO 9001:2015 CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI
 PŘIDRUŽENÝ ČLEN CPIA (ALIANCE ČESKÉ ENERGETIKY)

HLAVNÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ
 PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH SYSTÉMŮ (TRASOVÁNÍ a SPRÁVA KABELÁŽE TRACEMAN®)
 PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD a MaR
 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE (ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ A ZAŘÍZENÍ)
 VÝVOJ ŘÍDÍCÍHO SOFTWARU PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI
 VÝROBA ROZVADĚČŮ, OVLÁDACÍCH PULTŮ A SKŘÍNÍ
 DODÁVKA TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD A SLABOPROUD
 INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV - SMART HOME LOXONE, TECO (FOXTROT) - (INTELIGENTNÍ
ELEKTROINSTALACE)

HODNOTY
 PROFESIONALITA
 SPOLEHLIVOST
 DŮVĚRYHODNOST
 SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
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REFERENCE
 JADERNÁ ELEKTRÁRNA MOCHOVCE (VVER 440) - TRACEMAN, KOMPLEXNÍ KOORDINACE
KABELÁŽE, TRASOVÁNÍ A SPRÁVA KABELÁŽE
ROZSAH: 12,5 tis. KABELOVÝCH TRAS, 100 tis. KABELŮ, 50 tis. ZAŘÍZENÍ
DESTINACE: SLOVENSKO
TERMÍN: 2009 – TRVÁ

 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN (VVER 1000) - TRACEMAN, TRASOVÁNÍ A SPRÁVA KABELÁŽE
ROZSAH: 15 tis. KABELOVÝCH TRAS, 120 tis. KABELŮ, 60 tis. ZAŘÍZENÍ
DESTINACE: ČESKÁ REPUBLIKA
TERMÍN: 1997 - 2012

 ELEKTRÁRNA TUŠIMICE (4 x 250MW) - TRACEMAN, INŽENÝRSKÁ PODPORA REALIZACE
NOSNÉHO KABELOVÉHO SYSTÉMU A POKLÁDKY KABELÁŽE
ROZSAH: 12 tis. KABELŮ, 6 tis. ZAŘÍZENÍ
DESTINACE: ČESKÁ REPUBLIKA
TERMÍN: 2008 – 2012
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2. PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH SYSTÉMŮ
POPIS KABELOVÉHO SYSTÉMU
Kabelový systém, někdy označované taky jako kabelové hospodářství, je významný
a složitý technologický celek v rozsáhlých průmyslových stavbách typu
elektrárny (jaderné, konvenční), elektrické rozvodny, chemické či hutnické provozy
a zároveň kritickou částí z hlediska jejich funkčnosti a spolehlivosti.

Kabelový systém je tvořen jednak samotnými kabely, které energeticky, signalizačně,
informačně propojují jednotlivé zařízení a umožňují tak jejich provoz a také plné,
bezpečné, funkční ovládání a jednak nosnými kabelovými systémy, které jsou určené
pro jejich uložení. Mezi další prvky kabelového systému patří hermetické a nehermetické kabelové
průchodky, sekundární kabelové trasy, hospodářství kabelových bubnů a další.

Na kabelový systém se uplatňují velmi přísné segregační a separační požadavky, které jsou
nezbytné pro, zajištění bezpečnosti a elektrické kompatibility tzv. EMC koncept zejména pak
v jaderných elektrárnách.
Rozsah a význam kabelového systému si vyžaduje systémový přístup. Systém TRACEMAN® byl vyvinut za účelem naplnit všechny
požadavky, které se uplatňují na kabelový systém jak v rámci samotného projektování kabelového systému, tak i pro jeho následnou
správu a údržbu po celou dobu životnosti provozu zařízení.
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3. TRACEMAN®
POPIS PRODUKTU
KIP Brno přináší vlastní řešení, SW aplikace TRACEMAN®, otestované na obou českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a
rovněž i v zahraničí.
Zahájení vývoje SW pro údržbu kabeláže v roce 1999 (soft verze). V roce 2005 získal systém vlastní logo a obchodní označení. Kontinuální
vývoj dnes přináší vysoce profesionální a specializovaný nástroj pro systémové projektování kabeláže a nosných kabelových systémů
v prostředí 2D a 3D.

TRACEMAN® představuje systémový přístup tvorby projektů kabelových systémů se zajištěním těch nejpřísnějších podmínek, které jsou
uplatňované v těch nejnáročnějších provozech jako například v jaderných elektrárnách.

Jsme připraveni Vám vytvořit projekt kabelového systému na klíč včetně zajištění následné komplexní koordinace kabelového
systému na stavbě.
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Systém TRACEMAN® je primárně určený k:
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Projektování nosných kabelových systémů
Projektování kabeláže do nosných kabelových systémů
Zajištění komplexní koordinace kabeláže ve výstavbě
Správě celého kabelového systému po celou dobu životnosti provozu

Projektování nosných kabelových systémů a kabeláže – rozsah zpracování

 Projekt uložení kabelů (stanovení odkud, kam, určení délky, dimenze, napěťové úrovně, segregace, redundance, seismicity, selektivity)
 Tvorba katalogu komponent nosných kabelových konstrukcí v 3D (typy supportů, rovné díly, horizontální a vertikální kolena, T-kusy,
křížení, odbočovací kusy)
 Projekt nosných kabelových konstrukcí v 3D (kabelové lávky, žlaby a supporty)
 Trasování kabelů v 3D (stanovení reálné délky kabelu a jeho natrasování za dodržení všech potřebných kritérií)
 Projekt nehermetických kabelových průchodek (stanovení počtu, průměru otvorů, kabelů v otvorech, typu utěsňovacího materiálu a jeho
spotřeby, výkresová dokumentace průchodek)
 Projekt hermetických kabelových průchodek (stanovení počtu, průměru otvorů, kabelů v otvorech, typů (modulů) průchodek, určení
požadavků podmínek těžké havárie, výkresová dokumentace průchodek, vnější spoje průchodek)
 Inženýrské řešení - výjimky z projektu
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Komplexní koordinace kabeláže ve výstavbě






Technická podpora komplexního projektu - realizace kabeláže a pokládky kabelů (stavba, technologie, elektro).
Supervize nad montáží kabelových tras a pokládky kabeláže dle projektu
Vytvoření inženýrských řešení a jejich implementace do projektu TRACEMAN®
Revize kabelů
Správa kabelových bubnů

SPRÁVA KABELOVÉHO SYSTÉMU
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Údržba všech prvků kabeláže (kabelů, zařízení, kabelových tras, hermetických a nehermetických průchodek, údajů o stavbě)
Aktuální přehled o stavu výstavby kabeláže trasování kabelů
Koordinace kabeláže v rámci následné údržby a provozu zařízení po celou dobu životnosti stavby
Správa kabelových bubnů

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU TRACEMAN®







Přehledné uživatelské rozhraní
Intuitivní a komfortní ovládání
Plná vizualizace všech prvků kabelového sytému s možností jejich modifikací
Automatické trasování, zkušební trasování, optimalizace tras, optimalizace délek kabelů
Tvorba uceleného projektu kabelového systému (nosný kabelový systém NKS, kabeláž)

 Správa kabelového systému s možností ho všeobecně řídit a spravovat po celou dobu životnosti provozu
 Zajišťuje organizovanost a systematičnost v průběhu realizace
 Poskytování ucelených informací o kabelovém systému (rozpiska spotřeby materiálu – NKS, kabely, hermetické průchodky, nehermetické
průchodky)
 Při projektování použití kabelů a nosných systémů od
renomovaných dodavatelů
 Schopnost výměny dat s jinými aplikacemi
 3D systém
 Velké množství databázových, tiskových výstupů dle potřeb stavby
 Multi–uživatelský systém, aplikace KLIENT – SERVER
 Databázový systém ORACLE
 Variabilita systému dle jeho nasazení
 Stabilní a prověřený systém
 Multi–jazyková aplikace (CZE, ENG, RUS, SVK)
 Přehled pravidelných revizí systému
 Plně integrovaná nápověda
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VSTUPY – VÝSTUPY SYSTÉMU
TRACEMAN® je otevřenou aplikací a jeho data jsou ve formátu, které mu umožňují výměny dat s celou řadou jiných softwarových aplikací a
to jak databázových, grafických či textových.
 Data mohou být sdílena s ostatními software aplikacemi
 Data mohou být exportována a importována
 Data v 3D formátu

VSTUPY
 Databáze a seznamy
 2D výkresy
 3D extrakty
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VÝSTUPY
Soupis materiálu pro nákup (typy a
délky kabelů, tras, průchodek, utěsňování...)
Montážní
výkresy
(kabelové
trasy,
nehermetické
průchodek,
hermetické
průchodky, řezy tras, výkresy zapojení aj.)
Kabelové listy pro pokládku kabelů i pro
dokumentaci skutečného provedení DSP.
Databáze ( kabelů - délky, parametry, zařízení,
průchodek)

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Systém TRACEMAN® vykazuje vysoký standard vizualizace v prostředí 2D a 3D.
 Ukázky vizualizace v prostředí 2D a 3D TRACEMAN®.
2D Stavba (general výkres)

Nosný kabelový systém - reaktorovna (rozdělení dle SZN)

2D Podlaží v objektu

Detail trasa a nehermetická průchodka
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LEGISLATIVA





Dodržování technických norem a zásad při správě kabeláže a trasování kabelů
Aplikace specifik pro danou lokalitu
Aplikace inženýrských řešení
Pravidelná verifikace

KONTROLY
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Konzistence dat
Zatížení nosného systému
Zaplnění nosného systému
Separační vzdálenosti
Segregační vzdálenosti
Redundance
Seismicity
Požadavků prostředí na materiály
Kolize mezi nosným kabelovým systémem
a ostatní technologií a stavbou.

KLIENT – SERVER APLIKACE
 Přístup k datům v síťovém prostředí umožňující současnou práce více uživatelů
 Možnost práce a prohlížení aplikace přes webové rozhraní (VPN, RDP)
 Online přístup k projektu a datům s připojením na webové rozhraní
 Možnost offline aplikace v externích zařízení pro výkon na stavbě bez možnosti internetového připojení

BEZPEČNOST SYSTÉMU A DAT
 Hardware prostředky
 Software prostředky
 Systém zálohování dat
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www.kipbrno.cz
KIP Brno, spol. s r.o.
Mojmírovo náměstí 14b
612 00 Brno, Česká republika
, info@kipbrno.cz

