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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 CAVE-SYS (Communication Audio Video Equipment) 

System przeznaczony do prowadzenia komunikacji  głosowej w warunkach występujących w środowiskach o ograniczonej 
przestrzeni. Łączność realizowana jest pomiędzy stacją bazową, a radiotelefonami będącymi w zasięgu promieniowania 
kabla ‘cieknącego’ (ang. leaky feeder).

System umożliwia także transmisję obrazu wideo od modułu wyniesionego do stacji bazowej. Obraz transmitowany jest  
z kamery WiFi będącej w zasięgu modułu wyniesionego.

FUNKCJE SYSTEMU CAVE-SYS
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Warunki panujące pod ziemią, kształt i wielkość przestrzeni podziemnych, ich struktura i właściwości geologiczne sprawiają, 
że jest to środowisko o bardzo silnym tłumieniu, co rodzi potrzebę wykorzystania innych, niż na powierzchni, technologii.

Kabel ‘cieknący’ leaky feeder jako rozproszona antena

Stacja powierzchniowa zapewnia koordynatorowi działań łączność pomiędzy powierzchnią, a radiotelefonami będącymi 
w zasięgu promieniowania kabla. Poza zasięgiem kabla można nawiązywać łączność głosową pomiędzy radiotelefonami 
będącymi w swoim bezpośrednim zasięgu. Istnieje także możliwość przesyłania obrazu z kamery działającej w warunkach 
podziemnych.

Stacja zapewnia zasilanie dla wszystkich elementów systemu.  Źródłem zasilania może być wewnętrzny akumulator, dodatkowy 
akumulator zewnętrzny, instalacja samochodowa 12V DC lub zasilacz sieciowy 230V AC.

ZASADA DZIAŁANIA
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STRUKTURA SYSTEMU
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

STACJA BAZOWA 
Stacja bazowa składa się z następujących podzespołów:
• radiotelefon DMR VHF,
• elementy zasilania systemu (akumulator),
• transceiver Ethernet,
• access point WiFi,
• moduł diagnostyczny systemu.

Radiotelefony DNR VHF 
Typ w zależności od potrzeb użytkownika. 

Właściwości:
• wysoka odporność mechaniczna, 
• wodoodporność, 
• dodatkowe funkcje oferowane przez technologie DMR.

CAVE-SYS  |  Tranztel.com.pl                   FUNKCJE SYSTEMU      ZASADA DZIAŁANIA      STRUKTURA SYSTEMU      ZASTOSOWANE URZĄDZENIA      OBSZARY DZIAŁANIA

http://www.tranztel.com.pl


ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

KABEL PROMIENIUJĄCY
Specjalna konstrukcja o dużej elastyczności i niskiej wadze. Może być dostarczany na bębnach 
w odcinkach o długości 75m, możliwość łączenia odcinków.  

W przypadku uszkodzenia kabla promieniującego, co nie powinno się zdarzyć, z uwagi na jego 
dużą odporność na zniszczenie, można zreperować go ciągu kilku minut, 
bez użycia specjalistycznych narzędzi i kontynuować działania. 

Moduł wyniesiony 
• Access point Wifi, 
• Kamera WiFi (np. GoPro).
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ZASTOSOWANE URZĄDZENIA

TABLET 7” 
Specjalnie wzmocniony tablet służący do prezentacji obrazu z kamery

AKCESORIA DODATKOWE 
• Nagłowny zestaw słuchawkowy.
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OBSZARY DZIAŁANIA

CAVE-SYS może być wykorzystywany m.in. w: 
• Ratownictwo górskie – w szczególności jaskiniowe
• Ratownictwo górnicze
• Ratownictwo techniczne – Zawodowa Straż Pożarna (katastrofy budowalne, studnie, sztolnie)
• Budownictwo przemysłowe – tunele, metro – przenośny system łączności
• Utrzymanie i serwisowanie:

• budowli, 
• konstrukcji, 
• instalacji podziemnych.
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