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SİSTEMİ
Sistem, madenci kask lambalarına, araçlara veya diğer cihazlara monte edilmiş olan aktif transponderleri takip
etmekte kullanılır.
Sistemde sabit yeraltı transponder okuyucuları bulunmaktadır. Bunlar, aktif transpondere sahip olan
madencilerin hareketlerini takip ederler. Sistem, RTLS (Real Time Locating Systems) bazlı bir sistemdir.
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• Smartlight-12 kask lambasına entegre aktif transponder. Transponder, okuyuculara benzersiz bir ID numarası
gönderir.
Sertifika no: FTZU 04 ATEX 0299,
Sembol: I M1 Ex ia I Ma
• Transponder okuyucuları (Kablosuz Ağ Erişim Noktaları) transponder ID’sini alır ve bunları kablosuz ağ
sinyaliyle veri yoğunlaştırıcıya gönderir. Ayrıca kask lambasıyla iki yönlü iletişim de mümkündür. Bunun için
kask lambasında alıcı modülü ve ekran bulunmalıdır.
Sertifika no: FTZU 10 ATEX 0129,
Sembol: I M1 Ex ia I Ma
• ELSAP sisteminin modülleri baz alınarak üretilen veri yoğunlaştırıcı birden fazla okuyucudan gelen veriyi yer
üstünde bulunan kontrol odasındaki bilgisayara iletir. Veri genelde telekomünikasyon kablosu veya fiberoptik
kabloyla iletilir. Sinyalizatörler (SGA alfanümerik LED tabela gibi) veri yoğunlaştırıcıya bağlıysa sistem
tarafından oluşturulan bilgiler belirli konumlardan (örneğin, önemli okuyucu konumlarında, maden girişlerinde/
çıkışlarında) görüntülenebilir. Bu ekranların kullanımı, personel ve araç erişim kontrolünü iyileştirmektedir.
Örnek bir kullanım, madenin belirli bir bölgesine giren personelin sayılması ve bu sayı belirli bir sınırı aştığında
uyarı yapılmasıdır.
Sertifika no: FTZU 06 ATEX 0184,
Sembol: I M1 Ex ia I SYST

Teknik özellikler / şartname

Yazılım (SQL veritabanı ve görüntüleme programı). Ana ekranda sisteme giriş yapmış bütün transponderleri bir
listesi bulunur. Her kayıtta transponder numarası, transponder sahibinin adı ve bu kişinin bir okuyucu civarında
görüldüğü son konumu ve zamanı görüntülenir. Ana ekranda kullanıcılar ayrıca sistemdeki toplam transponder
sayısını ve bunların yerlerini görebilirler.
Ana ekrandan bir kayıt seçilerek bu kaydın ayrıntıları görüntülenebilir. Operatör ayrıca transponder
kullanıcısının sistemde ne kadar uzun bir süredir bulunduğunu ve hangi transponderlerin geri döndüğünü
görebilir. Verilerin kolay bir şekilde düzenlenmesi ve işlenmesi için bunların .xls formatında alınması da
mümkündür.
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