


SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900 - INFORMACJE OGLNE

Łącznie system FOD-900 pracuje na 20 kopalniach węgla kamiennego w Polsce.

System FOD-900 pracuje na następujących kopalniach:

Jastrzębska Spłka Węglowa SA              Polska Grupa Grnicza SA           Inne

• KWK Borynia-Zofiwka-Jastrzębie - 3 systemy,     • KWK Piast-Ziemowit - 2 systemy,      • PG Silesia,
• KWK Pniwek ,                        • KWK ROW - 3 systemy,            • KWK Makoszowy,
• KWK Knurw-Szczygłowice - 2 systemy,          • KWK Ruda - 2 systemy,            • KWK Krupiski,
• KWK Budryk.                         • KWK Sonica.                  • KWK Bobrek-Piekary. 

FOD-900 jest systemem przeznaczonym do zbierania i przesyłania informacji o procesie technologicznym z podziemia kopalni do punktu nadzoru - dyspozytora ruchu 
zakładu i bezpieczestwa. System zapewnia przesyłanie sygnałw dwustanowych i analogowych wolnozmiennych oraz prezntację stanu pracy urządze na tablicy 
synoptycznej i na stanowsikach komputerowych. System jest wielokanałowy tzn., że w jednym torze transmisyjnym, ktry stanowi para w kablu telekomunikacyjnym, 
zadeklarowano częstotliwoci dla 30 kanałw. W każdym kanale można przesła informację dotyczącą wybranego parametru kontrolowanego urządzenia. Przykładowo 
możmoże to by: praca lub postj tamociągw, pomp, wentylatorw, kombajnw, zamknięcie lub otwarcie tam wentylacyjnych itp. Dużą zaletą jest zasilanie nadajnikw 
częci obiektowej z Jednostki centralnej systemu umiejscowionej na powierzchni.

FOD-900 został wdrożony na wielu kopalniach i, zyskawszy status podstawowego systemu do transmisji informacji o procesie technologicznym, jest z powodzeniem 
stosowany i rozwijany do dzi. 



SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900  - WŁACIWOCI I ZALETY

System FOD-900 charakteryzuje się następującymi właciwociami:

• Zbieranie i przesyłanie informacji o procesie technologicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego,
• Wizualizacja stanu pracy kontrolowanych urządze na tablicy synoptycznej i/lub w komputerowym systemie wizualizacji,
• Obsługa 30 torw transmisyjnych (obwody iskrobezpieczne),
• Możliwo  przesyłu 900 informacji dwustanowych,
• Możliwo  przesyłu informacji z 240 czujnikw analogowych z sygnałem wyjciowym w standardzie 4 ÷ 20 mA lub 0,4 ÷ 2 V),
•• Zasilanie częci obiektowej z centrali systemu FOD-900,
• Diagnostyka systemu umożliwiająca ocenę pracy częci obiektowej, w tym torw transmisyjnych,
• Modułowa struktura pozwalająca uzyska dowolną konfigurację i pojemno  systemu,
• NOWO : sterowanie urządzeniami częci obiektowej z powierzchni z poziomu Centrali FOD-900.

Niezawodno  działania, funkcjonalno  i prostota obsługi sprawiły, że od ponad 20 lat System Transmisji Wielkokrotnej FOD-900
jest podstawowym systemem monitorowania prcesw technologicznych z wizualizacją stanu pracy kontrolowanych urządze
w 20 kopalniach węgla kamiennego w Polsce.
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Koncentrator danych

RS 485

Wyniesiona sekcja
 systemu FOD-900

Wyłącznik KWS Sterownik przenonika

Stacja transformatorowa Kamery

RS 485Sygnały logiczne

TCP / IP

do systemu nadrzędnego, np.:
PI System
Zefir

Tablica synoptyczna

SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900  - SCHEMAT FUNKCJONALNY

Serwer danych

RS 485 / EthernetRS 485


