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Společně s rychlým nárůstem letecké dopravy začala letiště modernizovat 
infrastrukturu a implementovat principy chytrých budov, aby zvládla velké množství 
pasažérů. Velká letiště dnes představují typické ukázky, jak internet věcí (IoT) 
proniká do této branže a přináší komplexní bezpečnostní systémy s velkým důrazem 
na pohodlí uživatelů. V poslední době do této již tak rozsáhlé směsice požadavků 
přibyl další, na energetickou úsporu. S velkým úspěchem se i v této oblasti začaly 
aplikovat technologie chytrých budov. Vzniká tak ucelený ekosystém, do kterého se 
musí začlenit všechny dílčí systémy a řešení. A výtahy nejsou výjimkou! 

CO POTŘEBUJE VÝTAH, ABY BYL CHYTRÝ?
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Chytré systémy v letištních výtazích

Výtahy tvoří nedílnou součást bezpečnostních systémů a jsou nezbytné pro pohyb 
lidí po letišti a mezi jednotlivými terminály. Právě proto by měly být vybaveny různý-
mi doplňujícími systémy, které zvyšují bezpečnost i pohodlí uživatel a zároveň jsou 
propojeny s celým letištním ekosystémem.
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Nápisy „Oblast sledována průmyslovými 
kamerami“ jsou dnes všudypřítomné a exi-
stuje k tomu pádný důvod. Prostý fakt, že 
oblast je monitorována, odrazuje potenci-
ální útočníky. Zároveň dobré pokrytí oblasti 
kamerovým systémem je zásadní pro ná-
sledné zpracování a analýzu videozáznamu. I 
kamera v kabině výtahu tak má řadu výhod. 
Při nouzovém volání pomáhá operátorovi 
call centra lépe vyhodnotit situaci a může 
zabránit zbytečnému výjezdu techniků, je-li 
kabina prázdná. Rovněž pomáhá sledovat 
podezřelou či neznámou osobu na letišti. Z 
technického hlediska využívá většina nových 
instalací IP kamery, jež nabízejí kvalitní obraz, 
vestavěnou analytiku, možnosti integrace a 
flexibilitu.

Je naprosto běžné, že výtahy jsou využívány 
jak cestujícími, tak i letištním personálem. Pří-
stupový systém v kabině výtahu tak zajišťuje, 
že se cestující nedostane do oblastí s omeze-
ným přístupem. Ve výtazích k tomu typicky 
slouží čtečky karet RFID nebo klávesnice pro 
zadání kódu PIN. Ke správné funkci potřebu-
je čtečka v kabině komunikovat s řídící jed-
notkou. Té musí dát vědět, které patro se má 
odemknout. Rovněž by ale měla mít přístup k 
serveru pro řízení přístupu. Tím se zdvojnáso-
bují požadavky na konektivitu.

Videodohled Přístupový systém



Ozvučovací systémy hrají důležitou roli nejen 
v nouzových situacích, ale také u posledních 
výzev k nástupu na letištích a při šíření dal-
ších hlášení, která každý z nás ze svých cest 
zná. Lidé by neměli zmeškat důležitou zprávu 
jen proto, že jsou ve výtahové kabině. Na trhu 
samozřejmě existuje spousta analogových 
ozvučovacích systémů. Jejich moderní IP pro-
tějšky získávají ale stále větší pozornost, což 
je pochopitelné vzhledem k flexibilitě, kterou 
technologie IP přináší. 

S přechodem nouzové komunikace do oblasti IoT se nabízí snadné propojení s IP kamerami 
v kabině výtahu. Tyto kamery lze použít nejen k samostatnému přenosu obrazu do systému 
pro správu videa, ale současně též k nouzovým videohovorům. Nemluvě o dalších výhodách 
protokolu VoIP, jako je spolehlivý přenos DTMF.
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Lidé cestující v kabině výtahu jsou doko-
nalým publikem pro reklamu. Letiště samo-
zřejmě tento komunikační kanál využívají 
a poskytují prostor v kabinách výtahů pro 
reklamu, zaměřenou obvykle na restaurace, 
obchody a služby na letišti. Ve srovnání s 
běžnými papírovými reklamami v rámečcích 
zajišťuje IoT platforma online připojení LCD 
obrazovky ke cloudovým službám pro sprá-
vu. Tento systém zajišťuje účinnou, auto-
matizovanou a bezproblémovou aktualizaci 
obsahu. Stačí zajistit napájení a data pro 
obrazovku.

Ozvučovací systémy

Nouzová komunikace

Reklama
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01 Jak je zajištěno připojení všech 
zařízení v kabině? 

Zásadní výhodou IoT zařízení je, že IP 
konektivitu je možné do kabiny dovést 
po pouhých dvou vodičích ve vlečném 
lanu, a to včetně napájení prostřed-
nictvím technologie PoE (Power over 
Ethernet). 

02 Kam jsou typicky tato zařízení 
připojena? 

Existují dvě možnosti. Buď je můžete 
připojit k lokálním službám, například 
k video dohledu, nebo ke vzdáleným 
službám v cloudu. To je typické pro 
VoIP hovory mezi kabinou a call 
centrem.

Jak vyřešit konektivitu do výtahu?

Při používání chytrých zařízení spočívá bezpečnost systému ve schopnosti zajistit 
konektivitu – a všechny výtahové projekty se musí vypořádat s omezeným počtem 
vodičů ve vlečném laně výtahu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti okamžitě 
vyvstává několik otázek:



04 A co zálohované 
napájení?   

Všechna výše uvedená zařízení IoT 
samozřejmě potřebují napájení. Některá 
z nich jsou však součástí kritické ko-
munikace a potřebují mít napájení zá-
lohované, aby fungovala i při výpadku 
elektrického proudu. Při návrhu systému 
zálohovaného napájení je tedy nutné 
rozlišovat, která z připojených zařízení 
spadají do tak zvaných kritických sys-
témů a vyžadují zálohování, a která jsou 
nekritická a při výpadku nemusí fungo-
vat.
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03 Jak je zajištěno připojení 
komunikátoru pro nouzové volání? 

Pokud má letiště spolehlivé připojení 
k internetu, včetně zálohovaného napájení, 
pak lze komunikátor připojit přímo k této 
síti. V ostatních případech je nutné použít 
LTE router. Ten dynamicky směruje hovor 
buď přes lokální připojení, nebo přes mobil-
ní datové spojení. Obecně se pro kritickou 
komunikaci doporučuje využívat nezávislého 
mobilního připojení.

Většina lidí se instinktivně soustředí na priority, což je vede k oddělování kritické a 
nekritické komunikace. Problém však spočívá v tom, že takto často i rostou potře-
by na volné vodiče ve vlečném lanu. Je-li k dispozici dostatek párů, nejde o žádný 
problém a stačí vám „jen“ několik konvertorů z 2-drátu na Ethernet. Pokud je však 
k dispozici jen jediný pár ve vlečném lanu, pak není na výběr a je třeba jej využít pro 
vše. 

Ale jak zajistit, že kritické komponenty systému nebudou ohroženy potřebami ko-
nektivity u nekritické komunikace? Naštěstí existuje elegantní řešení v podobě zaří-
zení 2N® LiftGate. 
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Jistota, že všechny komponenty 
v systému spolupracují
2N® LiftGate je IoT brána, která komunikuje se skupinou dalších zařízení IoT. Co se 
týče správy, tak jako většina chytrých IP zařízení, i 2N® LiftGate má své vlastní 
webové konfigurační rozhraní. To je dostupné jak z lokální sítě, tak i vzdáleně pomocí 
cloudové služby 2N® Elevator Center. Tato IoT brána se skládá ze dvou zařízení: 

Hlavní jednotka 2N® LiftGate je LTE router, jenž se obvykle nachází ve výtahové 
šachtě nebo ve strojovně. Poskytuje mobilní datové připojení, lokální porty LAN 
a port WAN. Volba mezi LTE a WAN může být dynamická, v závislosti na dostupných 
připojeních. Obsahuje rovněž vestavěný záložní zdroj UPS pro mnoho hodin provozu 
bez napájení.

• Port WAN je připojený k síti v budově a zajišťuje komunikaci s řízením přístupu, 
ozvučením a systémy pro videomonitoring.
• Port LAN je určen pro IP telefon ve strojovně a slouží pro místní hovory v šachtě.
• Datová karta SIM zajišťuje záložní připojení pro případ, kdy síť v budově nefunguje.

2N® LiftGate Cabin Switch je protikusem k hlavní jednotce, se kterou je propojen 
jediným párem vodičů ve vlečném lanu. A to jak pro přenos dat, tak i pro napájení 
z hlavní jednotky. Pro kritická zařízení v kabině, například nouzový komunikátor a ob-
vykle také pro kameru, poskytuje dva porty s technologií PoE. Pro nekritická zařízení 
IoT, kupříkladu čtečku pro řízení přístupu nebo IP reproduktory pro veřejná hláše-
ní, má dva LAN porty bez PoE. Tato zařízení je nutné napájet z napájecího zdroje 
v kabině. Třešničkou na dortu je 12V zálohovaný výstup pro nouzové osvětlení. 

Je-li třeba, aby v kabině bylo více zařízení IoT, vždy je možné připojit do jednoho 
z portů v Cabin Switch jednotce další switch. V takovém případě musí napájení pro 
tato zařízení opět zajistit infrastruktura kabiny. 
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Výhody inteligentních, 
připojených výtahů
Když lidé hovoří o „chytrém bydlení“ nebo „chytrých budovách“, obvykle mají na 
mysli moderní technologie, nepřetržitý vzdálený dohled, sběr a analýzu dat a sjed-
nocené aplikace pro ovládání světel, dveří, vytápění atd. I výtah se může proměnit 
v mnohem víc než pouhý prostředek, jak rychle a bezpečně přepravovat lidi mezi 
jednotlivými podlažími. Po dlouhou dobu se však integrátoři potýkali se zásadním 
problémem, jak dostat konektivitu do kabiny, nejen pro nouzovou komunikaci, ale 
také pro videodohled, ozvučení a systémy pro řízení přístupu.  

Díky 2N® LiftGate to již není problém a není ani nutné investovat do nové výtaho-
vé infrastruktury. Pomocí pouhých dvou vodičů ve vlečném lanu lze běžný výtah 
proměnit v chytré IP řešení pro 21. století. Pak stačí do kabiny nainstalovat nouzový 
komunikátor 2N® LiftIP, čtečku 2N Access Unit a IP kameru Axis a začít využívat vý-
hod inteligentního výtahu. Operátor jej může spravovat a sledovat vzdáleně pomocí 
systému 2N® Elevator Center. 

Tato případová studie může být inspirací nejen pro velká letiště, ale pro každou 
budovu, v níž je výtah, například kancelářské budovy nebo bytové komplexy. Ať 
už spravujete existující výtah nebo hledáte výtahové řešení pro novostavbu, berte 
vždy v úvahu i nové technologie. Pomocí chytrých zařízení výrazně zvýšíte efekti-
vitu operátora, ušetříte čas i peníze, snížíte možné odstávky a zajistíte vyšší úroveň 
bezpečnosti a pohodlí pro pasažéry i uživatele.
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