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UGS-10 ISKROBEZPIECZNY SYSTEM
ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNOMÓWIĄCEJ,
SYGNALIZACJI I BLOKADY
Iskrobezpieczny  system  łączności  głośnomówiącej,  sygnalizacji  i  blokady  UGS-10  przeznaczony  jest  do
stosowania w zakładach górniczych: w ścianach wydobywczych, wzdłuż tras kolejek pracujących na drogach
transportowych, na drogach odstawy oraz w innych miejscach wymagających porozumiewania  się w systemie
głośnomówiącym.

Pełny opis

Iskrobezpieczny  system  łączności  głośnomówiącej,  sygnalizacji  i  blokady  UGS-10  przeznaczony  jest  do
stosowania w zakładach górniczych: w ścianach wydobywczych, wzdłuż tras kolejek pracujących na drogach
transportowych, na drogach odstawy oraz w innych miejscach wymagających porozumiewania  się w systemie
głośnomówiącym.
Przy zasilaniu systemu z sieciowych  zasilaczy iskrobezpiecznych, posiada kategorię M2, a po wyłączeniu
zasilacza sieciowego staje się systemem kategorii M1.
Funkcje:

prowadzenie rozmów głośnomówiących w systemie simplex z cyfrową kompresją i transmisją dźwięku,
możliwość prowadzenia rozmowy między dwoma wybranymi sygnalizatorami,
możliwość realizacji do trzech niezależnych jednoczesnych połączeń głosowych w systemie,
nadawanie sygnałów porozumiewawczych,
emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń,
kontrola prawidłowej emisji sygnałów ostrzegawczych w każdym sygnalizatorze,
wyłączanie i blokada napędów maszyn i urządzeń,
identyfikacja miejsca wyłączenia i blokady napędów,
sygnalizacja włączenia blokady oraz innych stanów pracy systemu przy pomocy zapowiedzi słownych,
sygnalizacja blokady diodami LED na sygnalizatorze lub skrzynce, w której została włączona blokada,
kontrola napięcia zasilania,
kontrola ciągłości linii transmisyjnej,
kontrola stanu naładowania lokalnego źródła zasilania,
lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej,
wywołanie dyspozytora i rozmowa z nim w trybie normalnym,
wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym,
rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich,
połączenie do dziesięciu systemów UGS-10 w ciągu prostym lub rozgałęzionym,
cyfrowa transmisja danych systemowych, danych ze współpracującego systemu automatyki i innych
urządzeń współpracujących,
współpraca z systemem  wizualizacji,
współpraca z systemem  automatyzacji (sterownikiem nadrzędnym),
wejście transmisji szeregowej umożliwiające podłączenie do sygnalizatora dodatkowych urządzeń lub
tworze- nie odgałęzień,
cztery wejścia analogowe umożliwiające podłączenie do sygnalizatora dodatkowych czujników,
dwa wyjścia umożliwiające podłączenie do sygnalizatora dodatkowych urządzeń,
otwarta architektura umożliwiająca rozbudowę sygnalizatora np. współpracę z systemem  łączności
radiowej.

Do systemu może zostać dołączone inne urządzenie lub system, jeżeli jego parametry wejściowe / wyjściowe
odpowiadają wejściowym / wyjściowym parametrom urządzeń w systemie.
Do połączenia urządzeń systemu należy stosować kabel typu YnHKGLY 2x4+HTKGX 2x2x0,8.
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Cechy/specyfikacja techniczna

Wartość napięcia zasilającego (Z+, Z-) 15 V +0,5/-2 V
Znamionowa wartość napięcia lokalnego źródła zasilania 3,6 V

Głośność sygnałów akustycznych (w odległości 1 m) ≥90 dB
Stopień ochrony obudów IP 54

Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
Napięcie zasilające zasilacze AC 42 V, 127 V, 220 V

Wilgotność względna w temperaturze +40° do 95 %
Długość systemu: z jednym zasilaczem maks. 1,4 km

z dwoma zasilaczami maks. 2,8 km
Maksymalna długość dziesięciu  systemów maks. 14 km

 Czas pracy po wyłączeniu zasilania: 
- w stanie rozmowy (stosunek rozmowa – przerwa 1:5) 8 godz.

 Częstotliwość sygnałów: 
- sygnał porozumiewawczy fs = 600 Hz ±20 %

- sygnał ostrzegawczy SO1
fs = 700 Hz ±20 % fd = ±200

Hz, fp = 1-2 Hz
- sygnał ostrzegawczy SO2 fs = 1800 Hz ±20% fp = 1-2 Hz

- sygnał ostrzegawczy SO3
fs = 700 Hz ±20 % fd = ±200

Hz, fp = 1-2 Hz
 

- sygnał ostrzegawczy SO4 fs = 1800 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz

- sygnał ostrzegawczy SO2 fs = 700 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz
 Wymiary  i masa: 

- sygnalizator SGK-10
- sygnalizator SGW-10

552 x 204 x 167 mm, 9,5 kg
370 x 320 x 167 mm, 7,5 kg

- sygnalizator  SG-10 370 x 205 x 167 mm, 4,5 kg
- skrzynka SW-10 320 x 156 x 115 mm, 3,0 kg

Budowa i działanie

 W skład systemu UGS-10 wchodzą m.in. następujące urządzenia: 

sygnalizator głośnomówiący krańcowy SGK-10 – 1 sztuka,
sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-10 – max. łącznie 10 sztuk SGW-10 i SG-10 dla zasilacza
ZSI-94/1,
sygnalizator głośnomówiący SG-10,
skrzynka wyłączająca SW-10,
zasilacz iskrobezpieczny ZSI-94/1 – 1 szt. dla linii do 1400 m, 2 szt. dla linii do 2800 m.
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 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU UGS-10 W UKŁADZIE ROZGAŁĘŹNYM 

SYSTEM DYSPOZYTORSKI
  

 
 UWAGA: 
 System może być wykonany: 

na złączach typu ZGH-3, wtedy jego elementy mają oznaczenia: SGK-10/1, SGW-10/1, SGW-10/3/S,
SG-10/1, SGW-S-10/1, SGW-S-10/3/S, SW-10/1
lub  z  wykorzystaniem  wpustów  DP-2,  wtedy  elementy  mają  oznaczenia:  SGK-10/2,  SGW-10/2,
SGW-10/4/S, SG-10/2, SGW-S-10/2, SGW-S-10/4/S, SW-10/2
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