
AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ 
DVEŘE PRO NÁSTUPIŠTĚ





PSD systémy pro nástupiště jsou nezbytné pro zařízení, kde hraje ústřední roli kontrola 

průchodu cestujících, zvýšení jejich pohodlí a bezpečnost a nakonec zvýšení kapacity 

služeb.

PSD fyzicky odděluje nástupiště metra, kde cestující čekají na další vlak, od kolejí, kam 

přijíždí vlaky bez řidiče, které zastaví a znovu opouští stanici: 

> zařízení v plné výšce, které od podlahy ke stropu odděluje drážní prostor, čímž 

blokuje teplo a prach vzniklý při prohybu soupravy a vytváří čistější a příjemnější 

prostředí pro čekající cestující

> zařízení poloviční výšky, které reguluje průtok cestující s částečným předělem od 

podlahy ke stropu

V důsledku toho PSD hrají klíčovou roli v prevenci smrtelných úrazů potenciálně 

způsobených cestujícím, kteří by mohli spadnout na koleje v době příjezdu vlaku.

Kromě toho PSD pomáhá dopravním společnostem provozujícím metro v regulaci 

proudu cestujících směřujících na vlak a k celkovému zkrácení doby zastávky vlaku.

Zvýšení frekvence příjezdů a odjezdů vlaků v konečném výsledku vede k růstu kapacity 

služeb a snižování nákladů.

Role FAAC  v bezpečnostních automatických dveřních systémech na trhu.

Díky zkušenostem získaným v posledních 45 letech poskytuje FAAC poradenství, 

řízení projektů, výstavby, instalace a údržby bezpečnostních automatických dveřních 

systémů pro globální dodavatele. Nabízené řešení je oproti jiným druhům dodávek 

poskytováno kompletně na klíč.

Prostřednictvím své přímé mezinárodní sítě, designovou centrálou a výrobním 

centrem, přispívá FAAC svou rolí k mezinárodním projektům na všech pěti kontinentech 

v souladu s potřebami a požadavky dodavatelů.

Platform Safety Doors



lokalita Šangaj (Čína)

koncový uživatel / místo Šangajské metro / linky 1 a 9

doba výstavby 2006/2007

typ bezpečnostních dveří snížené PSD

počet automatických sad 1 040 (520 vstupních bran) 

hmostnost dveří 65 až 80 kg

otevírací a zavírací čas 2,5 s

maximální zavírací síla dveří ≤ 150 N

maximální zavírací energie ≤ 10 J

provozní doba 20 hod/den - 365 dnů/rok

střední doba do poruchy 1 000 000

požadované certifikáty CE a místní standard

Dveřní automatizace - stejnosměrný motor s redukcí a optickým enkodérem.

Řízení automatizace - vlastní návrh řídící jednotky v hliníkovém krytu propojené  
s lokálním centrálním řízením.

Role FAAC - poskytovatel technologie a generální dodavatel.

Reference



lokalita Quito, Guayaquil (Ekvádor)

koncový uživatel Trolejbus, Metrobus

doba výstavby 1995/2007

typ bezpečnostních dveří PSD plné výšky

počet dodaných dveří 420 dveří

hmotnost dveří 65 až 90 kg

otevírací a zavírací čas 5 až 70 cm/s

provozní doba 24 hod/den - 365 dnů/rok

střední doba do poruchy 2 000 000

požadované certifikáty CE 

Dveřní automatizace - stejnosměrný motor s redukcí a optickým enkodérem. 
Role FAAC - poskytovatel automatických jednotek.

lokalita Bogotà, Bucaramanga, Medellin (Kolumbie)

koncový uživatel Transmilenio

doba výstavby 2001/2009

typ bezpečnostních dveří FAAC PSD plné výšky

počet dodaných sad 3 500 sad

hmostnost dveří 65 až 90 kg

otevírací a zavírací čas 5 až 70 cm/s

provozní doba 24 hod/den - 365 dnů/rok

střední doba do poruchy 2 000 000

požadované certifikáty CE 

Dveřní automatizace - stejnosměrný motor s redukcí a optickým enkodérem. 
Role FAAC - poskytovatel automatických jednotek.

 



V 90. letech a začátkem roku 2000 Shanghajské metro podstoupilo velký rozvoj projektem 

zaměřeným na zvýšení přepravní kapacity v 17-ti miliónovém městě, kde se denní dojíždění 

stává problémem.

Součástí tohoto úsilí, se přibližně v polovině roku 2006 dostalo FAAC v Šanghaji do obchodního 

vztahu s místní čínskou společností zabývající se designem a výrobou bezpečnostních dveří pro 

nástupiště pro Šanghajskou Železniční Dopravu linky 1 a linky 9.

Místní čínský hlavní dodavatel musel pro oba projekty vyvinout PDS, tak aby bylo možné v 

budoucnu řídit tok stovek tisíců cestujících při dodržení již tak přísných technických a 

bezpečnostních norem.

Vzhledem k celkovému designu regionálních stanic, byl jeden z hlavních požadavků systému 

poloviční výška bezpečnostních dveří, spíše než plná výška.

Všechny bezpečnostní dveře pro Šanghajskou Železniční Dopravu na lince 9 mají poloviční 

výšku dveří, s přibližnou hmotností 65 kg a přísnými požadavky na : 

> dobu otevírání a zavírání

> rychlostní křivku pro nastavení platformy

> maximální sílu zavírání dveří

 

Na začátku února 2007 podepsalo FAAC v Shanghaji smlouvu na 480 sestav automatických 

bezpečnostních dveří s poloviční výškou pro linku 9, které se realizovaly v roce 2007.

Na základě pozitivní reakce z předchozí realizace na lince 9 byla o dva měsíce později v Šanghaji 

podepsána další smlouva s FAAC na více než 560 automatických bezpečnostních sestav dveří 

poloviční výšky pro linku 1, s požadavkem instalace též v roce 2007.

Za účelem splnění kontrolních a zkušebních plánů, které stanovila Šanghajská dopravní spo- 

lečnost, byly úspěšně testovány systémy poloviční výšky podle obou norem, CE a místních 

standardů. 

Díky servisu, kvalitě a bezprostřední komunikaci se zákazníkem a díky přímé účasti a dohledu 

FAAC v Šanghaji, se stává FAAC klíčovým hráčem na PSD trhu, u kterého se v Číně odhaduje 

největší nárůst v příštích 4-5 letech.

Šanghajská železnice 



Transmilenio je veřejný dopravní autobusový systém spuštěný v Bogotě 

v prosinci 2002. Byl vytvořen s myšlenkou nabídnout občanům Bogoty 

a jejího předměstí možnost pohodlného, bezpečného a efektivního 

cestování, bez automobilů a tím také snížit neustále rostoucí městské 

znečištění.

Bezpečnost provozu je zajištěna pro všechny uživatele díky vhodnému 

designu a vysoce přesné struktuře stanic. Cestující přistupují na zas- 

távky přes mosty pro pěší. Vstup na nádraží je regulován bezpečnost- 

ními automatickými dveřmi a turnikety s použitím předplacené karty.

Na jedné straně bezpečnostní automatické dveře na nástupních a výstupních autobusových 

stanicích umožňují cestujícím pohodlné nastupování, na druhou stranu zabrání turnikety 

vniknutí osob bez jízdenky.

Transmilenio, kromě toho, že je pozemním systémem veřejné dopravy, je rovněž radikální 

městskou obnovou a restrukturalizační činností.

Tyto infrastruktury byly postaveny se státními příspěvky, tím, že plnění služeb bylo smluvně 

uzavřeno se soukromými společnostmi, které tak zvyšují své zisky.

FAAC přispělo k projektu dodáním 3.000 automatických systémů založených na automatických 

dveřích modelů 930 a teleskopických 940, současně použitých ve všech stanicích.

FAAC automatické systémy pro posuvné dveře jsou certifikovány pro více než 2,000.000 cyklů 

otevření a uzavření bez servisního zásahu a s maximální četností použití. 

Tyto vlastnosti dělají z FAAC dveří perfektní řešení pro tento typ aplikace. Všechny FAAC 

bezpečnostní dveře pro nástupiště byly instalovány ve spolupráci se specializovanými partnery 

aktivními po celé Kolumbii.

FAAC bezpečnostní dveře pro nástupiště jsou použity také ve stanicích Transmilenia jiných 

velkých měst, jako je Bucaramanga, Cali a Medellin. 

Transmilenio
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POBOČKA KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o. 
Žitavská 583/60
460 01  Liberec 11
 
+420 602 225 511
sklad@faac.cz 
faac.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o. 
Podlesná 4 
841 03  Bratislava - Lamač 
 
+421 944 747 642 
info@faac.sk 
faac.sk

PRAHA

ADAVSYS s.r.o. 
Jamská 355/16 
198 00  Praha 9 - Kyje
 
+420 602 225 511
info@faac.cz 
faac.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka 
 
+421 944 747 642
info@faac.sk 
faac.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR) SÍDLO SPOLEČNOSTI (SR)


