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Tranz-Tel Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się spółka, zarządzana zgodnie ze standardami ISO, która od niemal 25 lat 
projektuje, wykonuje i wdraża wysoce zaawansowane systemy dla górnictwa i przemysłu.

W portfolio spółki znajdują się systemy:
• podziemnej komunikacji bezprzewodowej, 
• podziemnej transmisji i wizualizacji danych, 
• podziemnej identyfikacji personelu i urządzeń, 
• automatyki i pobierania prób, w szczególności dla zakładów przeróbczych kopalń, 
• instalacji elektrycznych i sieci słaboprądowych inteligentnych budynków oraz obiektów przemysłowych  
 i użyteczności publicznej. 

Ponadto Tranz-Tel Sp. z o.o. świadczy usługi w dziedzinie:
• automatyki flotacji, 
• automatyki układu wzbogacania cieczy ciężkich, 
• tworzenia układów przygotowania i dozowania flokulantów, 
• sprzedaży i montażu urządzeń pomiarowych i czujników, 
• przeprowadzania kompleksowych modernizacji dyspozytorni zakładowych, 
• montażu i uruchomienia tablic synoptycznych, 
• zabudowy ścian wizyjnych.
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KOMPLEKSOWA INFORMACJA
System ARGUS zbudowany jest z dwóch modułów:

Moduł MIGRACJA ZAŁOGI, który dostarcza informacji o personelu znajdującym się pod ziemią,  w szczególności:
• lokalizuje pracowników,
• rejestruje czas przebywania pracowników w poszczególnych chodnikach/rejonach,
• analizuje dopuszczalną ilość pracowników przebywających w wyznaczonej strefie (alarmy).

Moduł LOGISTYKA MATERIAŁÓW, który dostarcza informacji o urządzeniach znajdujących się pod ziemią, w szczególności:
• kontroluje przemieszczania sie materiałów,
• prowadzi kartotekę przeglądów i remontów wozów.

BEZPIECZEŃSTWO
• ARGUS zwiększa bezpieczeństwo w kopalni będąc niezastąpionym podczas akcji ratowniczych
• jest iskrobezpiczeny, wyposażony w autodiagnostykę
• posiada certyfikat ATEX i dopuszczenie WUG

FUNKCJE SYSTEMU ARGUS
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FUNKCJE
• Określanie lokalizacji wybranego pracownika
• Wyznaczanie trasy przejścia włącznie z:

• Pobranie lampy
• Czas zjazdu
• Godzina wejścia w rejony
• Czas przebywania w rejonach
• Czas wyjazdu

• Wizualizacja poprawności pracy urządzeń systemu (Multigate, sondy, transparenty, hydry, zasilacze)
• Możliwość diagnostyki i programowania parametrów urządzeń
• Podgląd ilości personelu obecnego w wyznaczonych rejonach
• Sygnalizacja wizualna i akustyczna przekroczenia dopuszczalnej ilości pracowników    w wybranych rejonach
• Generowanie zestawienia zjazdów/wyjazdów pracowników z wybranych zmian
• Udostępnianie szczegółowych danych pracowników przebywających w rejonach    (nr znaczka, oddział itp.)
• Pełne rejestrowanie operacji wykonywanych przez użytkowników (wydruki, zmiany itp.)
• Przyjazne dla użytkownika środowisko typu SCADA, pozwalające na samodzielne tworzenie schematów monitorowanych  
 obszarów

MIGRACJA ZAŁOGI
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MIGRACJA ZAŁOGI

REJON 1

REJON 2
MG

MG

STOP

• kontrola ilości pracowników  
w strefach zagrożenia

• informacja o przekroczeniach

• analiza przebywających pracowników (imię i nazwisko)
• analiza czasu wejścia/wyjścia poszczególnych pracowników
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MIGRACJA ZAŁOGI

Zrzut ekranu z systemu ARGUS: Przykładowa wizualizacja wyrobisk dołowych
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FUNKCJE
• Tworzenie, modyfikacja, usunięcie ładunku w kartotece, załadowanie na wóz
• Wydruk samoprzylepnego listu zawierającego niezbędne informacje na temat ładunku
• Tworzenie drukowalnego raportu z listą wszystkich ładunków
• Wyszukiwanie spełniających wybrane kryteria: typ materiału, miejsce przeznaczenia, czas załadunku/rozładunku, opis
• Kopiowanie ładunków – ułatwia tworzenie wielokrotnie identycznych ładunków
• Bieżący podgląd całej kartoteki wozów wraz z lokalizacją i ładunkiem
• Filtrowanie kartoteki wg zadanych kryteriów:

• numer wozu, numer ewidencyjny, numer TTAG-a
• stan wozu (załadowany, rozładowany, wycofany)
• lokalizacja i czas (punkt dysponencki lub rejon i czas, w którym sie tam znajdował)
• czas załadunku/rozładunku, godzina i data oraz typ ładunku, opis

• Wyszukiwanie dokładnej trasy przemieszczania sie wozu
• Generowanie drukowalnego raportu wszystkich wozów wraz z aktualnym stanem
• Możliwość ręcznego odnotowania lokalizacji wozu (w przypadku uszkodzenia TTAG-a)
• Ładowanie, rozładowywanie, przenoszenie ładunków miedzy wozami
• Historia ładunków dla każdego wozu

LOGISTYKA MATERIAŁÓW
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FUNKCJE / PRZEGLĄDY ORAZ REMONTY WOZÓW
• Planowanie przeglądów oraz remontów wozów
• Możliwość rejestrowania nieplanowanych remontów i przeglądów
• Przygotowanie terminarza wozów wg kryteriów:

• planowany przegląd do ...
• brak przeglądu od ...
• brak planowanego przeglądu
• planowany remont do ...
• brak remontu od ...
• brak planowanego remontu

LOGISTYKA MATERIAŁÓW
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LOGISTYKA MATERIAŁÓW

REJON 3 REJON 4
MGMG

• kontrola przemieszczania się materiałów
• informacja o przeglądach i remontach wozów
• kontrola stanu wozów (załadowany, rozładowany)
• kontrola stanu załadunku/rozładunku 

• kontrola ilości urządzeń
• kontrola rodzaju urządzeń
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Dedykowany serwer wraz z oprogramowaniem systemowym oraz bazodanowa część oprogramowania ARGUS, zbiera dane z 
elementów systemu, analizuje i obrabia.

Stanowiska dyspozytorskie, stacja robocza z wizualizacyjną częścią oprogramowania ARGUS. Udostępnia przetworzone dane 
o ruchu załogi (ilość osób w rejonach, wejścia w strefy) w postaci plansz graficznych, tabel, raportów, wydruków.

Dołowe i powierzchniowe koncentratory/multipleksery danych HYDRA, zapewniają redundancje torów transmisyjnych                              
w  obrębie pętli linii danych grup czytników TTAG-ów jak i  redundancje magistralnych torów transmisyjnych dół-powierzchnia.

Czytniki TTAG-ów, zainstalowane w odpowiednio skonfigurowane bramki*. Działają także w trybie repeaterów regenerując  
transmisje danych z innych czytników. Konfiguracja bramek projektowana  jest w sposób nadmiarowy.

* BRAMKA - służy do analizy ruchu TTAG-ów, do odczytu TTAG-ów oraz do analizy rejonu*, do którego dany identyfikator się   
przemieścił.
* REJON - jest umownym obszarem, który we wszystkich miejscach wejścia/wyjścia posiada czytnik TTAG-ów lub sondę.

STRUKTURA SYSTEMU
Elementy składowe
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STRUKTURA SYSTEMU
Schemat
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STRUKTURA SYSTEMU
Koncepcja tworzenia Rejonów
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STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE
Przedstawia najważniejsze z punktu widzenia dyspozytora informacje dostarczane  przez system ARGUS. Stanowisko jest 
podłączone bezpośrednio do serwera głównego  co minimalizuje ryzyko braku dostępu do danych w razie awarii komponentów 
systemu.

SZAFA SERWEROWA
Podstawowy, centralny element systemu ARGUS. Zawiera 3 jednostki serwerowe, serwery portów, Multipleksery Hydra. 
Opcjonalnie może zainstalować zasilanie awaryjne UPS (jeśli nie jest zapewnione z zewnątrz) oraz serwisowe stanowisko 
wizualizacji.

MULTIPLEKSER DANYCH HYDRA
HYDRA jest węzłowym urządzeniem zbierającym dane z czytników tagów. Umożliwia podłączenie czterech izolowanych 
interfejsów RS485is. Dostępna jest w dwóch wersjach: dołowej do montażu  w wyrobiskach oraz w wersji powierzchniowej 
do montażu w 19” szafach. 

HYDRA może spełniać role koncentratora obsługując grupę czytników TTAG-ów, jak i konwertera danych zamieniając standard 
transmisji magistralnej.

ZASTOSOWANE URZĄDZENIA
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CENTRALA MULTIGATE
Przedstawia we wskazanych miejscach (nadszybia, podszybia, chodniki, rejony ścian, strefy zagrożone) zostają zabudowane 
czytniki TTAG-ów. W chwili, gdy identyfikator TTAG znajdzie sie w zasięgu czytnika, w systemie zostaje odnotowana jego 
obecność. 
Dane historyczne obecności TTAG-ów zapisywane są na serwerze. Wgląd dostępny jest w każdym momencie dla osób 
uprawnionych.

SONDA
Do czytnika TTAG-ów podłączane są anteny (zwane tez sondami). Antena podobnie jak czytnik odbiera informacje                                  
o znajdujących sie w jej pobliżu TTAG-ach, następnie przesyła te informacje do czytnika TTAG-ów. 
Długość kabla anteny wynosi maksymalnie 100 metrów. Do jednego czytnika TTAG-ów można podłączyć maksymalnie 8 sond.

Czytnik odbiera informacje o TTAG-ach znajdujących się w jego zasięgu. Zasięg odbioru czytnika to 50m. Odczytywane są 
wszystkie TTAG-i znajdujące sie w zasięgu. Zestaw czytników w danym obszarze (chodnik, skrzyżowanie, strefa) tworzy tzw. 
bramkę. 
Czytniki TTAG-ów powinny być instalowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych takich jak: strefy tąpań, strefy zagrożone 
wyrzutem skał i metanu, jak i w miejscach wzmożonego ruchu załogi (skrzyżowania, dworce, chodniki transportowe).

ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

ARGUS  |  Tranztel.com.pl FUNKCJE SYSTEMU      MIGRACJA ZAŁOGI      LOGISTYKA MATERIAŁÓW      STRUKTURA SYSTEMU      ZASTOSOWANE URZĄDZENIA      OPINIE I WYRÓŻNIENIA      PODSUMOWANIE

http://www.tranztel.com.pl


IDENTYFIKATOR RADIOWY TTAG 
Każdy pracownik dołowy posiada wbudowany w lampie identyfikator radiowy TTAG,  który posiada swój unikalny numer. 
Każda lampa pracująca w systemie posiada TTAG  i jest przypisana danemu pracownikowi. 
TTAG charakteryzuje się niskim poborem prądu, dzięki temu jego praca nie wpływa na czasową charakterystykę świecenia 
lampy.

IDENTYFIKATOR RADIOWY BATERYJNY
Każdy wóz posiada zamontowany identyfikator bateryjny TTAG, identyfikator posiada swój  unikalny numer. Każdy TTAG 
bateryjny jest na stałe przypisany do konkretnego wozu. 
Żywotność baterii wynosi około 3 lata. Gdy bateria ulegnie wyczerpaniu, TTAG-a należy wymienić. 

IDENTYFIKATOR RADIOWY Z WYMIENNĄ BATERIĄ
Każdy wóz posiada zamontowany identyfikator bateryjny TTAG, identyfikator posiada swój  unikalny numer. Składa się z 
dwóch części: moduł radiowy i bateria. 
Żywotność baterii wynosi około 3 lata. Gdy bateria ulegnie wyczerpaniu, należy ją wymienić.

ZASTOSOWANE URZĄDZENIA
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TRANSPARENT
Zastosowanie elektronicznego transparentu (wyświetlacza tekstowego) umożliwia  wyświetlenie odpowiedniej informacji 
ostrzegawczej (zakaz wejścia do danego rejonu,   przekroczenie liczby pracowników w danym rejonie, itp.)

TERMINAL PIDION
Terminal PIDION wyposażony w dedykowaną aplikacje ARGUS Mobi pozwala wprowadzać  do systemu wozy znajdujące się  
z dala od stanowiska systemu ARGUS.
Dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych wprowadzenie danych do systemu trwa kilka sekund. 

ZASTOSOWANE URZĄDZENIA
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ARGUS oprócz certyfikatów i zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa posiada dodatkowe opinie i rekomendacje:

• pozytywna opinia z prób ruchowych i funkcjonalnych przeprowadzonych w  wyrobiskach dołowych należących do JSW S.A. 
KWK „Pniówek (rok 2010),

• pozytywna opinia z prób ruchowych i funkcjonalnych przeprowadzonych w wyrobiskach    dołowych należących do KHW S.A. 
KWK „Murcki - Staszic” (rok 2011),

• referencja wystawionej przez JSW S.A. KWK „Pniówek” z realizacji instalacji systemu monitorowania  migracji załogi oraz 
logistyki materiałów (marzec 2013),

• referencja wystawionej przez FSRiLG „Faser” S.A. z realizacji instalacji systemu monitorowania ruchu załogi dla czterech 
obiektów górniczych (kopalnie głębinowe) spółki  Turkish Hard Coal Enterprises TTK (luty 2013),

• pozytywna opinia dotycząca spełnienia przez system bezpieczeństwa ARGUS wymagań technicznych umożliwiających jego 
stosowanie w kopalniach metanowych wystawioną przez     Zespół Atestacji Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa 
Politechniki Śląskiej (styczeń 2013),

• rekomendacja Prezesa WUG na posiedzeniu Komisji Sejmowej Rady Ochrony Pracy (październik 2013),

• zajęcie III miejsca w konkursie „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie” organizowanego przez WUG oraz Fundację „Bezpieczne 
Górnictwo” (grudzień 2013),

• artykuł w kwartalniku specjalistycznym Inżynieria Górnicza – nr 2/2014

OPINIE I WYRÓŻNIENIA
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ARGUS jest profesjonalnym, kompleksowym i nieocenionym system lokalizacji  i identyfikacji 
zarówno załogi, jak i materiałów. 

System ARGUS nie tylko spełnia warunki systemu bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem 
ATEX i dopuszczeniem WUG, ale sam pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo w kopalni będąc 
niezastąpionym podczas akcji ratowniczych.

ARGUS  jest  iskrobezpieczny oraz został wyposażony w system autodiagnostyki,  który czuwa 
nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu wraz z jego poszczególnych  elementami 
składowymi. 

PODSUMOWANIE
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PODSUMOWANIE

Zrzut ekranu z systemu ARGUS: Przykładowa wizualizacja ekranu głównego
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