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T-CZ
Spółka posiada długoletnią tradycję w produkcji i rozwoju systemów radiolokacyjnych i radiokomunikacyjnych,
jest następcą ﬁrmy TESLA Pardubice i należy do liderów czeskiego przemysłu technologicznego w swej branży,
dostarcza swoje produkty i usługi odbiorcom na całym świecie. Posiada zaplecze z własną produkcją mechaniczno-elektryczną, które jest gwarancją jakości dostarczanych wyrobów. Dzięki wydziałowi rozwojowo-badawczemu
z dyspozycyjnym zespołem serwisowym ﬁrma oferuje klientowi kompletny pakiet usług w postaci dostaw pod klucz.
Do głównych produktów ﬁrmy należą kolejowe systemy radiokomunikacyjne, pierwotne i wtórne radary dozorowania,
radary dokładnego podejścia, systemy dozorowania i monitorujące ADS-B oraz produkty produkcji mechanicznej.
Spółka jest znaczącym dostawcą dużych spółek międzynarodowych. Świadczone przez nią usługi obejmują nie
tylko instalację urządzeń i ich rozruch, ale także serwis, szkolenie pracowników oraz wiele innych usług.

PORTFEL T-CZ, A. S.
SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE
΅ Kolejowe systemy radiowe (MRS/TRS/DKS)
΅ Radiostacje pojazdów – CAB radio VS67
΅ Urządzenia rejestrujące TBR
΅ Systemy antenowe
SYSTEMY RADIOLOKACYJNE
΅ Radary dozorowania
΅ Radary dokładnego podejścia
΅ Systemy radarowe GCA (PAR/PSR/MSSR)
΅ Rozwiązania ADS-B
΅ Modernizacja dotychczasowych systemów
΅ Dostawa części zamiennych oraz świadczenie kompleksowych usług
PRODUKCJA MECHANICZNA
΅ Części mechaniczne oraz kompletne zestawy mechaniczne
΅ Zapewnienie projektów konstrukcyjnych wyrobów

Lokomotywowy zestaw radiowy

CAB RADIO VS67
Zestaw lokomotywowy VS67 jest produktem czeskim umożliwiającym połączenie w cyfrowej sieci kolejowej
GSM-R. W zależności od konﬁguracji zastaw może komunikować w sieciach dyspozytorskich w paśmie
450MHz duplex wg UIC 751-3 oraz w sieciach simpleksowych w pasmach 150MHz i 450MHz określonych
państw europejskich. Zestaw może być wyposażony w moduły GSM-P do komunikacji głosowej i informatycznej w sieci operatora publicznego a zarazem w moduł GPS do lokalizacji pojazdu torowego.

PRZEGLĄD

Radiostacja CAB VS67 jest certyﬁkowana wg TSI CCS
Class A do pracy w GSM-R, jest certyﬁkowana również
w kilku krajach Europy środkowej ze względu na zastosowanie radiostacji w ruchu międzynarodowym wraz
z systemami UIC 751-3. Różne typy skrzynek sterujących
(MMI) umożliwiają implementację zgodnie z narodowymi
wymogami oraz wymogami przewoźnika.
VS67 umożliwia podłączenie dalszych urządzeń peryferyjnych oraz podłączenia do obwodów automatyki
zabezpieczenia pociągu. Radiostacja CAB typu VS jest
zainstalowana w ponad 3.500 pojazdów kolejowych
eksploatowanych w krajach Europy środkowej.

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

΅ Komunikacja w systemach cyfrowych i analogowych
΅ Lokalizacja GPS
΅ Integracja z różnymi typami MMI
΅ Rozwiązania modułowe
΅ Solidne przemysłowe wykonanie w wysokim stopniem
ochrony IP
΅ Integracja 10“ terminala multi-aplikacyjnego zastosowanego jako TRD (Train Radio Display) zgodnie z UIC 612
΅ Uchwyt na dwie karty SIM dla trybu GSM-P
΅ Przesyłanie danych w ramach rozwiązania systemowego
przewoźnika lub użytkownika
΅ Podłączenie pozostałych urządzeń zewnętrznych w ramach
projektów integracyjnych oraz przesyłania danych
΅ Przyłączenie czytnika RF/ID, czujników i sensorów itp.

TRYBY PRACY
System cyfrowy GSM-R
΅ Europejska sieć interoperacyjna
΅ Certyﬁkacja wg TSI CCS Class A
΅ Funkcje ASCI
System cyfrowy GSM-Public
΅ Połączenia głosowe i transmisja danych
΅ Możliwość integracji technologii GPS
System analogowy 450MHz duplex
΅ Sieci dyspozytorskie wg UIC 751-3
΅ Zdalne zatrzymanie pociągu STOP (w niektórych państwach)
System analogowy 450MHz simplex
΅ Otwarta sieć komunikacyjna
System analogowy 150MHz simplex
΅ Sieci technologiczne
΅ Sieci dyspozytorskie
΅ Zdalne zatrzymanie pociągu STOP (w niektórych państwach)
Pozostałe aplikacje
΅ Złącze – RS422, RS485, LAN, CAN, audio
΅ Intercom – UIC 558/568
΅ Rejestracja pracy – Train Borne Recorder

Lokomotywowy zestaw radiowy

CAB RADIO VS67
Modułowe rozwiązanie VS67 oferuje możliwość kombinacji różnych modułów radiowych T-CZ zgodnie
z wymogami technicznymi połączenia; stacja jest również w pełni konﬁgurowalna. Otwarta architektura
radiostacji rozwinięta w oparciu o sterowanie komputerowe zapewnia łatwe wsparcie techniczne oraz
umożliwia przyszły rozwój z uwzględnieniem koncepcji europejskich systemów kolejowych.

INSTALACJA NA POJEŹDZIE

΅ Standardowy zakres napięcia wejściowego 24–110 V DC
z możliwością rozszerzenia na 12 VDC
΅ Adaptacja lokalizacji bloków radiowych zgodnie
z instrukcją pojazdu trakcyjnego
΅ Możliwość instalacji w otwartych ramach, zamkniętych
skrzyniach lub skrzyniach RACK 19“
΅ Możliwe różne sposoby instalacji MMI na pulpicie
sterowania
΅ Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
΅ Solidna konstrukcja z wysokim stopniem ochrony IP
do pracy na lokomotywach w standardzie
΅ Architektura modułowa radia CAB oparta o poszczególne bloki samonośne
΅ Prosty sposób upgradu na wersję interoperacyjną VS67
΅ Prosty sposób konserwacji i napraw oparty o bloki
niezależne osprzętowo

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
EMC/EMI

Według EN 50 155

Zasilanie

24–110 V DC
wg EN 50 155

Moc

max. 120 W

Masa

ok. 30 kg
(wg konﬁguracji)

Wymiary

600×600×350mm
(wg konﬁguracji)

Temperatura robocza.

-25 +70 °C

Ochrona IP

IP 44
(patrz poszczególne bloki)

Niezawodność

MTBF 24000 godzin

Pasma częstotliwości

EGSM-R, EGSM900,
GSM 1800, 450MHz duplex,
450MHz simplex,
150MHz simplex

POWIĄZANE NORMY
EN 45 545

Ochrona przeciwpożarowa
pojazdów szynowych

EN 50 155

Elektroniczne wyposażenie
pojazdów szynowych

EN 50 121-x

EMC – Pojazdy szynowe

EN 50 125-1

Warunki środowiskowe dla
urządzeń

EN 60 068-2-x

Badania wpływu środowiska

EN 61 373

Przypadkowe drgania i udary

EIRENE FRS a SRS

Funkcjonalne i systemowe specyﬁkacje GSM-R

UIC 751-3

Zalecenia dla radiowych systemów kolejowych

UIC 612-04

Wyświetlacz radia (TRD)

Lokomotywowy zestaw radiowy

CAB RADIO VS67
Zestaw VS67 umożliwia wyposażenie w różne typy skrzynek sterujących (MMI). MMI umożliwiają
implementację zgodnie z wymogami krajowymi oraz według wymogów przewoźnika. Skrzynki
sterujące są skonstruowane w sposób umożliwiający wysokie zróżnicowanie ich instalacji. Wszystkie
nasze skrzynki sterujące są zdolne do sterowania zestawem VS67 we wszystkich ich trybach.

CAB RADIO VS67 Z VO67
΅ Standardowy i najczęściej stosowany typ MMI
΅ Wyświetlacz monochromatyczny
VO67

CAB RADIO VS67 Z VO77
΅ Nowoczesny MMI odpowiadający ostatnim trendom
΅ 6,2“ kolorowy wyświetlacz
΅ Inspirowany zaleceniami UIC 612-04

VO77

CAB RADIO VS67 Z VO78
΅ Nowoczesny MMI
΅ 10,4“ kolorowy wyświetlacz
΅ Spełnia zalecenia UIC 612-04

CAB RADIO VS67 Z VO79
(DISPL-1)
΅ Rezultat współpracy z ﬁrmą UniControls
΅ Terminal multiaplikacyjny
΅ 10,4“ kolorowy wyświetlacz
΅ Spełnia zalecenia UIC 612-04

VO78

ZASADA PODŁĄCZENIA

Część
cyfrowa

Część
analogowa
Urządzenie zabezpieczające
na lokomotywie

MMI
MMI

Część
sterująca

Zasilanie

Z sieci lokomotywowej

Anteny lokomotywowe

ANTENY DO
RADIA CAB
Aby radiostacja mogła poprawnie działać musi być wyposażona w odpowiednią antenę. Do tego celu
przeznaczone są anteny opracowane przez nasz dział rozwoju i produkcji. Przeznaczone są do
działania w podstawowych pasmach komunikacyjnych implementowanych w radiach CAB.
Więcej informacji o naszych antenach podano w oddzielnej karcie produktu.

ANTENA VA54

ANTENA VA42

Przede wszystkim przeznaczona dla systemu cyfrowego
GSM-R w paśmie 900MHz. Możliwa zintegrowana
antena GPS ze wzmacniaczem

Pierwotnie przeznaczona dla systemów dupleksowych
zgodna z UIC 751-3 w paśmie 450MHz

PARAMETRY

PARAMETRY
Pasmo częstotliwości

445–470MHz

Pasmo częstotliwości

875–960MHz

Impedancja

50Ω

PSV

<1,5

PSV

<1,6

Zysk

0dB

Zysk

1,5dB

Impedancja

50Ω

Max. moc wejściowa

100W

Polaryzacja

pionowa

Waga anteny

ok. 5kg

Moc maksymalna

100W

Konektor

N-wtyk

ANTENA VA46
Pierwotnie przeznaczona do systemów simpleksowych
w paśmie 150MHz

PARAMETRY
Pasmo częstotliwości

150–159MHz
lub 163–171MHz

Impedancja

50Ω

PSV

<1,5

Zysk

0dB

Max. moc wejściowa

200W

Waga anteny

ok. 3,8kg

VA46
VA42

VA54

Urządzenie rejestrujące

TRAIN BORNE
RECORDER TBR02
Urządzenie rejestrujące TBR02 jest przede wszystkim przeznaczone do ciągłego nagrywania sygnału audio
z podłączonego urządzenia zewnętrznego. Urządzeniem tym jest zazwyczaj radiostacja lokomotywowa lub
inne głosowe urządzenie zewnętrzne umieszczone na pojeździe szynowym. Rekorder przeznaczony jest
do instalacji na pojazd szynowy. Opcjonalnie rekorder umożliwia zapis głosu i transmisji danych dwóch
urządzeń zewnętrznych.

FUNKCJE PODSTAWOWE

΅ Rejestracja komunikacji głosowej urządzenia
zewnętrznego – ciągły zapis komunikacji
΅ Synchronizacja dokładnego czasu wg GPS
΅ Przyporządkowanie aktualnej pozycji do poszczególnych zapisów wg GPS
΅ Kopie zapasowe online na back-up disk
΅ Diagnostyka rekordera włącznie ze światłami stanu LED
΅ Złącza do podłączenia zewnętrznych indykatorów
diagnostycznych
΅ Rejestracja historii stanów eksploatacyjnych rekordera
przez cały czas stosowania
΅ Pojemność zapisu minimalnie 100 godzin roboczych
(wyższa pojemność na życzenie klienta)

PARAMETRY
Wymiary:

ok. 180mm×155mm×120mm
(sz×gł×wys) (bez konektorów)

Waga:

ok. 2,5 kg

Zasilanie:

z sieci lokomotywy 12–110 V DC

Temperatura robocza:

-25 +70 °C

Wilgotność:

max. 90% (niekondensująca)

Drgania i udary:

zgodne z EN 61 373 kategoria 1
klasa B

Stopień ochrony:

do IP 65

MTBF:

31 500 godzin

Złącze:

audio – konektory przemysłowe M12
wejście niesymetryczne

FUNKCJE OPCJONALNE

΅ Zapis przesyłu danych urządzenia zewnętrznego
w zależności od podłączonego urządzenia i formatu
zapisywanej informacji
΅ Możliwość wykorzystania jako Train Borne Recorder
w systemie GSM-R wg EIRENE FRS i SRS

WŁAŚCIWOŚCI

΅ Wykonanie przemysłowe nadające się do eksploatacji na pojeździe szynowym, spełniające normę EN
50 155
΅ Standardowe napięcie zasilania 24 VDC, 48 VDC i 110 VDC
΅ Zapasowe źródło zasilania umożliwiające bezpieczny
zapis danych oraz prawidłowe wyłączenie systemu
TBR przy braku napięcia
΅ Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
(EMC/EMI) i drgania
΅ Solidna konstrukcja z wysokim stopniem ochrony IP
΅ Eksploatacja bezobsługowa
΅ Aplikacja użytkowa TBPlayer umożliwiająca
dostęp(pracę) do zapisów nagranych w rekorderze

dane – konektory przemysłowe M12
LAN
RS422/RS485 (opcje)
własne protokoły komunikacyjne

Urządzenie rejestrujące

URZĄDZENIE
DIAGNOSTYCZNE
I SZACUJĄCE
Urządzenie szacujące i diagnostyczne PSK 130 051 przeznaczone jest do przeprowadzania analizy i pobierania
danych nagranych na urządzeniu rejestrującym TBR02. Urządzenie zbudowane jest na bazie komputera
przenośnego z systemem operacyjnym Windows 7 z zainstalowaną aplikacją TBPlayer, która umożliwia
dostęp do TBR02 oraz do zapisanych na danych. Aplikacja TBPlayer jest nieodłączną częścią urządzenia.

PODSTAWOWE FUNKCJE APLIKACJI
TBPLAYER

΅΅Przedstawienie wykazu zapisów
΅΅Przegrywanie i pobieranie zapisów
΅΅Kilkustopniowe zabezpieczenie dostępu do danych
zapisanych na TBR02
΅΅Przedstawienie danych GPS (położenie i prędkość;
o ile są do dyspozycji) poszczególnych zapisów
΅΅Przedstawienie danych GPS na mapie w zintegrowanym oknie (o ile są do dyspozycji dane GPS oraz
podłączenie do internetu)
΅΅Wizualizacja przebiegu zapisu audio

΅΅Lokalizacje językowe (czeski, niemiecki, angielski,
węgierski, polski, serbski i słowacki)
΅΅Wyświetlenie systemowego logu rekordera
΅΅Zmiana numeru pojazdu trakcyjnego, w celu prawidłowego zarządzania zapisami

Lokalny system radiowy

MRS

Radiowy system MRS jest systemem komunikacyjnym umożliwiającym kompleksowe połączenie w lokalnych
sieciach radiowych z pozycji dyspozytora lub obsługi miejscowej, zapewnia także ich jednoczesne zdalne
sterowanie. System pracuje w paśmie 150MHz w trybie simpleks.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU

΅΅Połączenie środków mobilnych i dalszych uczestników
operujących w poszczególnych sieciach radiowych
stacji kolejowej z dyspozytorem kierującym ruchem
na całej trasie lub zawiadowcą stacji
΅΅Zdalne sterowanie miejscowych radiostacji bazowych
(punktów radiowych) z odległej konsolety dyspozytora
΅΅Rozgałęzianie infrastruktury systemu MRS
΅΅Monitorowanie i eksploatacja do 5 kanałów (sieci
komunikacyjnych) każdej miejscowej radiostacji bazowej
΅΅Wejście do wybranej sieci komunikacyjnej lokalnej
radiostacji bazowej z konsolety dyspozytora i z konsolety zawiadowcy
΅΅Możliwość aktywacji podsłuchu na konsolecie dyspozytora
΅΅Przesyłanie żądania o rozmowę od radiostacji przenośnej lub pojazdu z sieci komunikacyjnej lokalnej
radiostacji bazowej na konsolecie dyspozytora wraz
z potwierdzeniem zwrotnym
΅΅Zapis poszczególnych zdarzeń systemu oraz ich
wyświetlenie na konsolecie dyspozytora
΅΅Zintegrowana diagnostyka automatyczna całego
systemu infrastruktury
΅΅Integracja i wykorzystanie istniejących oraz stosowanych
mobilnych środków komunikacyjnych do systemu na
poziomie radiostacji pojazdu VS i przenośnych
radiostacji Motorola itp.

GŁÓWNE BLOKI SYSTEMU

΅΅Konsoleta dyspozytorska z dotykowym panelem typu IP
΅΅Dyspozytorski blok sterujący do połączenia punktów
radiowych z konsoletą dyspozytorską
΅΅Połączenie między dyspozytorskim blokiem sterującym
a poszczególnymi punktami radiowymi na trasie
΅΅Punkt radiowy sytuowany na stacji kolejowej z modułem
radiowym Motorola GM i innymi obwodami sterującymi
i szacującymi
΅΅Konsoleta zawiadowcy stacji w punkcie radiowym
przeznaczona do komunikacji zawiadowcy w lokalnych
sieciach w ramach stacji kolejowej
΅΅Antena bazowa punktu radiowego
΅΅Radiostacja pojazdu (np. T-CZ typ VS67) oraz przenośne
radiostacje (np. Motorola typ GP 160) jako uczestnicy
mobilni

PARAMETRY

Sterowanie radiostacjami
Sterowanie pojedynczych bazowych punktów radiowych
Zastosowane częstotliwości
MDC 1200, FFSK 1200 / 1800Hz, DTMF,
Częstotliwości: A – 1850Hz, B – 1950Hz, C – 2160Hz, CTCSS
Pojemność systemu
6 linii z 15 punktami radiowymi w każdej linii

Radiowy system TRS

TRS

System radiowy TRS jest systemem komunikacyjnym sprzężonym z zabezpieczeniem i kierowaniem
ruchem kolejowym. System zapewnia dupleksowe połączenie między maszynistą, dyspozytorem,
dyżurnym ruchu a pozostałymi uczestnikami ruchu. System TRS spełnia zalecenia UIC 751-3,
pracuje w paśmie 450MHz, eksploatowany jest na ok. 5.000 km tras Republiki Czeskiej.

WŁASNOŚCI PODSTAWOWE

΅ Połączenie głosowe między dyspozytorem, dyżurnym
ruchu a maszynistą
΅ Połączenie w paśmie 450MHz na czterech wybranych
uprzednio frekwencjach, w których skład wchodzą
częstotliwości A, B, C, D, gdzie A, B, C, są częstotliwości
nadawania radiostacji bazowych a D jest częstotliwością
nadawania radiostacji pojazdu
΅ Modulacja FFSK
΅ Auto-diagnostyka całego systemu

FUNKCJE PODSTAWOWE

΅ Generalny wybór dyspozytora lub dyżurnego ruchu
wszystkich środków mobilnych
΅ Połączenie awaryjne
΅ Przesyłanie numeru identyﬁkacyjnego (6-cio cyfrowy
numer pociągu)
΅ Selektywne połączenie z lokomotywą (za pośrednictwem numeru pociągu)
΅ Przesyłanie rutynowych telegramów (polecenie-komunikat)
΅ Zdalny, adresowany STOP (za pośrednictwem numeru
pociągu)
΅ Generalny STOP (zatrzymanie wszystkich pociągów
na trasie)

GŁÓWNE CZĘŚCI

΅ Radiostacja bazowa ZR47
΅ Blok logiki ZL47
΅ Skrzynka sterująca ZO47

CZĘŚCI DODATKOWE

΅ Radiostacja kierunkowa SR47
΅ Przełącznik linii dyżurnego ruchu ZV47
΅ Płyta ochrony obiektu – DOO
΅ Urządzenie rejestrujące oraz urządzenie szacujące XX 47

PARAMETRY RADIOSTACJI
Kanały

450MHz

Tryb pracy

Duplex

Moc wyjściowa

6W/1,5 W/0,6

Czułość odbiornika

< 1μV

Modulacja

16 F3

MTBF

15 000 godzin

