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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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System MCA-1000 oferuje zintegrowane rozwiązania komunikacyjne dla górnictwa  
i innych przestrzeni ograniczonych

KOMUNIKACJA GŁOSOWA 
MCA-1000 umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy użytkownikami radiotelefonów rozmieszczonych w dowolnym 
miejscu objętym zasięgiem pracy systemu. Ilość dostępnych, niezależnych kanałów rozmownych uzależniona jest od liczby 
zainstalowanych przemienników. System w zależności od wersji może pracować w trybie analogowym lub cyfrowym. Pracując 
w trybie cyfrowym DMR zapewnia łączność bez zakłóceń i szumów z bardzo dużą dynamiką sygnału, w trybie tym oferuje 
także możliwość skorzystania z wielu funkcji dodatkowych.

PRZESYŁ DANYCH 
System umożliwia transmisję danych pomiędzy wybranymi punktami na trasie kabla promieniującego, a centralą.  W ramach 
jednego kanału radiowego możliwa jest transmisja z szybkością do 9600 bodów. Przesył danych odbywa się za pomocą 
modemów: stacjonarnego-TRM-VHF lub przewoźnego- PRM-VHF.

IDENTYFIKACJA OSÓB I POJAZDÓW
Integracja systemu MCA-1000 z elementami systemu ARGUS (Multigate, Sondy, Hydra) daje możliwość identyfikacji osób 
i pojazdów, w wybranych wyrobiskach podziemnych.

FUNKCJE SYSTEMU MCA-1000
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AUTOMATYKA I TELEMETRIA 
Radiotelefony cyfrowe TTR-100 wyposażone w moduły rozszerzeń komunikują się bezprzewodowo z czujnikami parametrów 
otoczenia lub z modułami zabudowanymi w urządzeniach automatyki. Sygnały przekazywane są do centrali MCA-1000 poprzez 
kabel promieniujący.  

MONITORING ŚRODKÓW TRANSPORTU
Dzięki zastosowaniu radiomodemów przewoźnych PRM-VHF na kolejkach, możliwy jest monitoring pracy tych urządzeń 
podczas przemieszczania się oraz postoju.

ZDALNA DIAGNOSTYKA
Aktywne urządzenia systemu MCA -1000 wyposażone są w funkcje autodiagnostyki oraz zapewniają przesył swoich parametrów 
pracy do centrali. Nadzór nad pracą systemu umożliwia dedykowana aplikacja komputerowa.

ZASILANIE REZERWOWE
Najistotniejsze elementy systemu: centrala MCA-1000, zasilacze ZBI-1 oraz wzmacniacze WLB-IS, wyposażone są we własne 
zasilanie buforowe które zapewnia pracę systemu co najmniej przez 4 godziny od zaniku zasilania sieciowego.

KONWERSJA SYGNAŁÓW 
Centrala może zostać wyposażona w konwertery zapewniające przekazywanie danych pomiędzy systemem MCA-1000 a siecią 
komputerową poprzez Ethernet lub światłowód. Możliwa jest integracja kilku central w jeden rozbudowany system MCA-1000.  

FUNKCJE SYSTEMU MCA-1000
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FUNKCJE SYSTEMU MCA-1000

FUNKCJE SYSTEMU MCA-1000 MCA-1000digi
Komunikacja głosowa dwukierunkowa bezpośrednia - simplex • •
Komunikacja głosowa dwukierunkowa w trybie przemiennikowym • •
Wybór kanału pracy • •
Selektywne wywołanie • •
Identyfikacja rozmówcy •
Wywołanie grupowe •
Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS •
Funkcje alarmowe (Lone Worker, Man Down) •
Przesyłanie danych cyfrowych za pomocą radiomodemów • •
Autodiagnostyka wzmacniaczy liniowych (lokalna i zdalna) • •
Współpraca z dedykowanym  mikrofonogłośnikiem • •
Współpraca z zestawem słuchawkowym i mikrofonem kostnym •
Współpraca z dedykowanym zastawem ochronników słuchu •
Akumulator radiotelefonu wymieniany w strefie Ex •

Porównanie analogowej oraz cyfrowej wersji systemu. 
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System MCA-1000 jest najnowszą generacją systemów VHF działających w oparciu o KABEL PROMIENIUJĄCY, który jest 
najbardziej niezawodną formą komunikacji radiowej w wyrobiskach górniczych oraz innych przestrzeniach zamkniętych. 
Kabel promieniujący, potocznie zwany cieknącym, w praktyce jest jedną długą ANTENĄ. 

Specjalna konstrukcja kabla promieniującego umożliwia równomierne 
rozprowadzanie sygnału na całej jego długości, co przypomina pracę systemu 
nawadniającego ogród.  Struktura kabla promieniującego pozwala również 
zewnętrznym sygnałom radiowym wnikać do jego wewnątrza.

ZASADA DZIAŁANIA - KABEL PROMIENIUJĄCY
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W miarę jak sygnał przemieszcza się wzdłuż kabla, jego siła maleje. W celu wzmocnienia słabnącego sygnału radiowego co 
350-500 m instalowane są dwukierunkowe wzmacniacze montowane na kablu promieniującym. 

ZASADA DZIAŁANIA - KABEL PROMIENIUJĄCY

...
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STRUKTURA SYSTEMU
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STRUKTURA SYSTEMU
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

CENTRALA
W systemie MCA-1000 wszystkie funkcje kontrolowane są przez centralę zabudowaną w szafie 19”. Centrala może być 
zlokalizowana na powierzchni lub pod ziemią w strefach niezagrożonych wybuchem metanu  (pomieszczenia kategorii A).

W szafie centrali systemu znajdują się następujące podzespoły:
• koncentrator VHF,
• przemienniki częstotliwości (repeatery),
• interfejsy telefoniczne,
• panel transmisji danych,
• konwertery ethernetowe, światłowodowe,
• system zasilania.

Dostępna jest też wersja centrali w obudowie ognioszczelnej, która może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego oraz metanu o dowolnym stężeniu.
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

KABEL PROMIENIUJĄCY
Jest giętki, łatwy w montażu i konserwacji oraz cechuje się dużą odpornością na zniszczenie. 

Kabel promieniujący systemu MCA-1000, 
w przeciwieństwie do kabla teletechnicznego
lub światłowodu, można zreperować 
w ciągu kilku minut, bez użycia 
specjalistycznych narzędzi.
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

WZMACNIACZ WLB-IS
System MCA-1000 wykorzystuje dwukierunkowe wzmacniacze liniowe WLB-IS, które wzmacniają sygnał rozchodzący się wzdłuż 
kabla promieniującego. Cechy wzmacniacza:
• Własne podtrzymanie zasilania,
• Automatyczna kompensacja długości kabla, 
• Łatwość montażu,
• Autodiagnostyka (lokalna oraz zdalna kontrola poprawności działania  wzmacniacza). 

ROZGAŁĘŹNIKI VBU1-IS, VBU2-IS
Używane są do rozdzielenia trasy kabla promieniującego na jedno lub dwa rozgałęzienia (skrzyżowania chodników, chodniki 
boczne, szyb itp.). 

TERMINATOR VTB-IS
Jest zakończeniem kabla promieniującego oraz dopasowaniem impedancyjnym. Zabezpiecza kabel przed wnikaniem wilgoci 
i pyłu. 

OTWARCIA OBUDOWY MOŻE DOKONAĆ TYLKO 

AUTORYZOWANY PERSONEL !

PRZED OTWARCIEM OBUDOWY NALEŻY ODŁĄCZYĆ 

ZASILANIE !

SYSTEM KOMUNIKACJI RADIOWEJ

MCA 1000

ROZGAŁĘŹNIK POJEDYNCZY  VBU1-IS
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

ŁĄCZNIK VJB-IS
Łącznik kablowy służy do łączenia kabla, w przypadku jego przerwania zapewniając bardzo niewielkie straty sygnału. 

ZŁĄCZE ZASILANIA VPCD-IS
• Zapewnia doprowadzenie zasilania DC do poszczególnych sekcji systemu,
• Pełni rolę separatora iskrobezpiecznego pomiędzy,  
• poszczególnymi sekcjami,
• Pozwala na lokalną oraz zdalną kontrolę parametrów zasilania,
• Zapewnia współpracę z systemami transmisji danych np. FOD-900.

RADIOMODEM TRM-VHF
Zapewnia transmisję danych cyfrowych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS485 z wykorzystaniem systemu 
MCA-1000.
• Pełni rolę separatora iskrobezpiecznego pomiędzy systemem MCA-1000 a urządzeniami z RS485,
• Zapewnia współpracę z systemami identyfikacji peronelu ARGUS, dyspozytorni technologicznej FOD itp.

Łącznik kablowy VTB-IS

    

OTWARCIA OBUDOWY 

 TYLKO 

AUTORYZOWANY PERSONEL !
MOŻE DOKONAĆRADIOMODEM     TRM -VHF

PRZED OTWARCIEM OBUDOWY 

 

ZASILANIE !
NALEŻY ODŁĄCZYĆ
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

PRZEWOŹNY RADIOMODEM PRM-VHF
• Jest urządzeniem radiowym do transmisji danych cyfrowych w paśmie VHF pomiędzy kolejkami dołowymi, a centralą systemu, 

np. MCA-1000,
• Transmisja pomiędzy kolejką a PRM-VHF odbywa się z wykorzystaniem interfejsu RS485. Częstotliwości kanałów ustawiane 

są  programowo,
• Radiomodem  PRM-VHF  zasilany jest napięciem stałym z zakresu od 11-16 V z iskrobezpiecznego stabilizowanego zasilacza 

zabudowanego na obiekcie (kolejce). 

RADIOTELEFON TTR-51
TTR-51 jest dedykowanym urządzeniem do komunikacji głosowej w systemie MCA-1000. Jest to iskrobezpieczny, przenośny 
radiotelefon zasilany z modułu akumulatora TTB-1 służący do łączności radiowej w paśmie VHF, w obszarach, gdzie może 
wystąpić zagrożenie wybuchem metanu (strefy M1 i M2).
Komunikacja pomiędzy radiotelefonami odbywa się trybie pół-duplex. 

Radiotelefon TTR-51 występuje także w wersji stacjonarnej (TTR-51S)
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

ZESTAW NAGŁOWNY ZN-51 (ZESTAW PODKASKOWY)
ZN-51 pozwala na korzystanie z radiotelefonu TTR-51 bez użycia rąk. W jego skład wchodzą słuchawka z mikrofonem kostnym 
montowana pod kaskiem oraz przycisk PTT (push-to-talk – naciśnij, aby mówić), który umieszcza się pod ubraniem, tak by 
możliwe było naciśnięcie go dłonią lub łokciem.

MIKROFON KOSTNY
Przylega do kości ciemienia mówiącego i odbiera dźwięk w postaci przekazywanych przez czaszkę drgań. Eliminuje to 
konieczność używania zewnętrznego mikrofonu, pozwalając na rozmowę np. z założoną maską aparatu oddechowego. 
Dodatkowo kask tworzy przestrzeń rezonansową tłumiącą zewnętrzny hałas.
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

RADIOTELEFON TTR-100
Iskrobezpieczny  radiotelefon cyfrowy pracujący w paśmie VHF, zasilany z akumulatora TTB-2. Akumulator posiada własną 
cechę budowy iskrobezpiecznej i może być wymieniany w strefie zagrożonej wybuchem metanu lub pyłu węglowego.    
TTR-100 zapewnia łączność głosową w idealnej jakości (bez szumów, zakłóceń, z dużą dynamiką sygnału), umożliwia również 
przesył wiadomości tekstowych SMS oraz zdalną kontrolę pracy radiotelefonu. TTR-100 wyposażony jest w pełną klawiaturę 
numeryczną oraz w kolorowy wyświetlacz LCD.  Po dołączeniu do radiotelefonu modułu rozszerzeń, możliwa jest transmisja 
danych dla potrzeb identyfikacji, telemetrii lub zdalnej automatyki.

Dostępne akcesoria w postaci mikrofono-głośnika: TTG-1 lub ochronnika słuchu: MT7H79P3E zapewniają dodatkowy komfort 
pracy w środowisku o podwyższonym hałasie.

Cecha budowy dla radiotelefonu TTR-100 i akumulatora TTB-2: I M1 Ex ia I Ma
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INSTALACJE

SYSTEM MCA-1000 ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY W: 
• JSW S.A. KWK Budryk,
• JSW S.A. KWK Krupiński,
• JSW S.A. KWK Pniówek,
• JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, 
• KHW KWK Mysłowice-Wesoła Ruch Wesoła, 
• KW S.A. KWK Rydułtowy-Anna, 
• KW S.A. KWK Pokój, 
• KW S.A. KWK Piast, 
• KW S.A. KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica, 
• PKW S.A. KWK Janina.
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PODSUMOWANIE

SYSTEM MCA-1000 ZAPEWNIA:
• bezprzewodową łączność głosową,
• transmisję danych z urządzeń wyposażonych w interfejs RS485,
• współpracę z zakładową centralą telefoniczną,
• współpracę z systemem identyfikacji personelu i sprzętu ARGUS,
• współpracę z systemem dyspozytorni technologicznej FOD,
• współpracę z zakładową siecią komputerową.
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