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Systém řízení provozu  

a údržby spalovny a teplárny 
 

1. Výchozí stav  

Technologie spalovny nebo teplárny je rozsáhlá a složitá, proto je maximálně automatizována a 
složena z mnoha autonomních i spolupracujících subsystémů. V optimálním případě je technologie 
zastřešena jedním hlavním tzv. řídícím systémem, který zprostředkovává komunikaci a pokyny 
obsluhy.  

Obsluha – operátoři,  vedoucí  směn, údržbáři musí: 
- řídit systém, najíždět a odstavovat provozní celky  
- monitorovat a vyhodnocovat nestandardní  hodnoty  a stavy 
- evidovat závady 
- předávat si navzájem informace 
- dodržovat plnění norem EMS - ISO 14001 
 
Obsluha bez podpůrného systému rovněž musí: 
- používat několik agend papírových a/nebo elektronických 
- pamatovat si umístění dokumentů 
- dbát na dodržení  termínů a pravomocí 
- hledat a vyžadovat informace od druhých 
 

Výsledkem jsou obvyklé dotazy: 

Co kritického řešila předchozí směna a jak to dopadlo? 

Už je ten servisní úkon proveden? Proč není?  

Co všechno musí naše směna vyřešit? 

Co s tímto úkolem/zařízením/prostředkem souvisí? 

Která zařízení jsou odstavena? 

Kde je poslední revizní zpráva od tohoto zařízení? 

Jak často bude/byl prováděn daný periodický servisní úkon?  

 

2. Řešení CoBrain+TM   

CoBrain+ je systémem pro centrální správu událostí, údržby, závad,  informací, úkolů, 

dokumentů a popř. mailů. Jedná se o systém, který všem zaměstnancům zpřístupňuje informace 
potřebné pro správné fungování provozu/celé firmy. 
 
Výběr některých vlastností systému: 

• automatická evidence požadovaných i provedených úkonů směnových zaměstnanců 

• schvalovací proces pokynů a směrnicí 

• zadávání úkolů sobě i podřízeným 

• evidence závad včetně připomínkovací logiky 

• plánování údržby 

• elektronické vedení deníků kotle, deníku směn 

• možnost plánovat servis na odstávku 

• hledání dokumentů a ostatních záznamů dle mnoha kritérií 

• centrální strom kategorií s vlastnostmi hledání GOOGLE
TM

 

• systém je adaptabilní dle požadavků zákazníka 

• ......  
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Charakteristika systémového řešení: 

• integrace pod jednu platformu 

• snadno začlenitelné do stávající agendy, jestliže již existuje – nic se nemusí vyhazovat, stačí 
vše propojit 

• zaručená dohledatelnost informací  

• podpora při plnění norem EMS - ISO 14001 

• plnění požadavků na BOZP 

• možnost využít e-mailu přímo ze systému i v případě, že uživatel nemá svou mailovou 
schránku 

• možnost automatického generování úkolů a informací 

• možnost implementace využívání šablon 

• možnost implementace workflow 

• možnost implementace dynamického zveřejnění  definovaných informací  na WEBU 

• možnost implementace výměny informací  s libovolným systémem přes WEBOVÉ služby 

• možnost implementace napojení na jiný ERP systém např. HELIOS, SAP 
 
Efekt: systém CoBrain+

 TM
 zmenší starosti zodpovědným osobám, neboť bude hlídat a evidovat 

potřebné informace a termíny sám.  Bezpečnostní a technické audity jsou otázkou kliknutí myši. 
 

3. Reference na firmu Cyrus.CZ 

• soukromá  firma Cyrus.CZ založena v roce 2000 majitelem Ing. Cýrusem 

• spolehlivé a zodpovědné služby v oblasti IT provozu a zejména vývoje software 

• nulová personální  fluktuace 
 

Majitel se již od dob doktorandského studia na univerzitě podílel na zajímavých projektech v oblasti 
teplárenství a energetiky. Máme zkušenosti získané v zahraničí  i v oblasti informačních systémů 
policie – stabilita a bezečnost. 
 

• systém CoBrain+ je provozován již několik let ve spalovně v Liberci a je řešením, kterému 
předcházelo 10 let sbírání provozních zkušeností 
 

Podrobné informace rádi poskytneme při osobní schůzce.  
Rádi zprostředkujeme 12 let zkušeností s provozováním spalovny! 
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Příloha 1  – náhled na jednu obrazovku ze směnového deníku 

 

 
 
 
Příloha 2  – náhled na souhrnnou agendu kategorie TNS 

 

 


