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PRZEZNACZENIE / CECHY 

 

Jednostronna tablica PTI-Led 192/64r6z przeznaczona jest  do prezentacji informacji o odjazdach autobusów oraz 
tramwajów, skierowanej do pasażerów korzystających z usług przewoźników komunikacji miejskiej. Przystosowana jest 
do pracy zarówno pod wiatami jak i na niezadaszonej przestrzeni przystanków. 

W szczególności, tablica PTI-Led 192/64r6z przeznaczona jest do: 
- wyświetlania podstawowych informacji o bieżących odjazdach środków komunikacji miejskiej z przystanku; 
- natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu 

o opóźnieniach i innych zmianach dotyczących aktualnie wyświetlanego środka komunikacji;  
- prezentacji innych ważnych informacji dodatkowych i alarmowych związanych z obsługą pasażerów. 

Tablica PTI-Led 192/64r6z wykonana jest z najnowocześniejszych, monochromatycznych matryc LED o wysokiej 
jasności. Przygotowana jest do wyświetlania sześciu wierszy informacyjnych. Każdy z nich, w przypadku konieczności 
wyświetlenia informacji o długości przekraczającej jego pojemność, może być przewijany (tzw. scroll).  
 

RODZAJ PREZENTOWANYCH INFORMACJI. 
 

Typowy układ prezentowanych informacji na tablicy PTI-Led 192/64r6z przedstawia rysunek: 

 
 

 
A – Stały nadruk - np. herb miasta, logo przewoźnika – do ustalenia w procesie zamawiania. 
B – Nazwa przystanku (lokalizacja). 
C – Bieżący czas. 
D – Numer linii tramwajowej lub autobusowej. 
E – Nazwa przystanku końcowego. 

F – Odjazd (dla pojazdów o znanym położeniu (GPS) podawany jako „za XX min”, dla pozostałych pojazdów podawany 
wg rozkładu). 

 
Przedstawiony układ informacji jest układem domyślnym. Zależy on od oprogramowania tablicy oraz danych dostępnych 
w serwerze systemu informacji wizualnej i może być przygotowany według zaleceń zamawiającego (w granicach 
możliwości stosowanych matryc LED).  
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DANE TECHNICZNE TABLICY. 
 

Typ wyświetlacza     LED 

Rozdzielczość 192 x 64 punkty świetlne 

Raster punktów świetlnych 6 x 6 [mm] 

Kontrast dynamiczny powyżej  4000:1 

Jasność tablicy max 8000 cd/m² 

Kąt obserwacji  min. ±60° (w pionie i poziomie) 

Wymiary pola roboczego 382 x 1150 [mm] 

Ilość wyświetlanych kolorów jeden - bursztynowy 

Widoczność informacji min. 17m (według DIN 1450) 

System zasilania jednofazowe w układzie TN-S 

Napięcie zasilające 230VAC (-15%/+10%) 50Hz ±1%  (wg PN-EN 60038:2012) 

Pobór mocy (min.) 60W  (wygaszone wyświetlanie - tryb standby) 

Pobór mocy (max.) 700W  (maksymalne podświetlenie) 

Średni pobór mocy czynnej 300W  (normalna praca) 

Współczynnik mocy (cos ϕ) > 0,99 

Zabezpieczenia elektryczne nadmiarowoprądowe; różnicowoprądowe; przeciwprzepięciowe; przeciwzakłóceniowe 

Wymiary (szer./wys./głęb.) 1245mm/620mm/140mm  

Ciężar tablicy  35kg 

Zakres temperatur pracy -25
o
C do +45

o
C 

Stopień szczelności obudowy IP-54 (wg PN-EN 60529:2003) 

Sterownik 1 szt. - dedykowany do komunikacji i  przetwarzania danych, wyposażony w sprzętowy 
i programowy watchdog; 25 do obsługi matryc LED i modułu zegara, 

Interfejs zewnętrzny światłowodowy (mini-GBIC, SFP) 

Obsługa protokołów TCP/IP; UDP; NTP 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 

 

Tablica  odporna jest na wibracje w zakresie częstotliwości od 5 do 2000 Hz i przyspieszenia 2,3 m/s
2
 we wszystkich 

trzech kierunkach oraz wibracje o częstotliwości 3-40 Hz i amplitudzie 0,2 mm, oraz 40-100Hz o amplitudzie 0,03 mm 

(PN-EN 50125-3). 

Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska oraz 

emisji hałasu, ciepła i zakłóceń elektromagnetycznych. Spełnia także wymagania odporności EMC zgodnie z normą 

PN-EN 61000-6-2:2008 i PN-EN 50121-4:2015 oraz emisyjności EMC zgodnie z PN-EN 55011:2016, PN-EN 55016-2-1:2014, 

PN-EN 55016-2-3:2010 i PN-EN 61000-6-4:2008, a także normy bezpieczeństwa PN-EN 60950. 

Obudowy i konstrukcje wsporcze malowane są proszkowo, zgodnie z normami PN-EN 12206-1:2005, PN-EN 

13438:2013-10, PN-EN 12944-7:2001, PN-EN 12944-8:2001 i są odporne na naciski związane z przepływem powietrza, 

wywołanym przejazdem pojazdów i nagłymi podmuchami silnego wiatru 

 

BUDOWA I WYPOSAŻENIE TABLICY 

 

Obudowa tablicy wykonana jest z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo (domyślnie na kolor RAL7011 drobna 

struktura). W przypadku zmiany koloru, należy podać właściwy numer RAL na etapie zamawiania tablicy. 

Drzwi tablicy zawierają bezpieczną, hartowaną szybę o grubości 5mm z warstwą antyrefleksyjną (o współczynniku 

odbicia <2% w zakresie długości fali 380 nm - 650 nm), zapewniająca przenikalność światła na poziomie 95%. Wyposażona 

jest także w filtr dla światła o długości fali poniżej 380 nm oraz powyżej 650 nm, celem zapobiegania nagrzewania wnętrza 

urządzenia. W przypadku rozbicia, szyba rozpada się na drobne, niekaleczące kawałki. Konstrukcja tablicy uniemożliwia 

osobom postronnym dostęp do jej wnętrza.   

Szkic obudowy tablicy wraz z wymiarami przedstawiony jest poniżej. 
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Podstawowym, zewnętrznym interfejsem komunikacyjnym tablicy, jest interfejs światłowodowy. Transmisja danych 
między serwerem komunikacyjnym a lokalnym sterownikiem w tablicy podlega weryfikacji i w przypadku wystąpienia 
błędów jest powtarzana aż do pozytywnego skutku.  

Opcjonalnym wyposażeniem tablicy jest system audio, złożony z dodatkowego wewnętrznego sterownika 
ze wzmacniaczem i niewielkiego głośnika tubowego przymocowanego do tablicy lub do konstrukcji, na której jest 
zamontowana. W skład tego systemu wchodzi także specjalny przycisk umieszczony na słupie, na którym zawieszona jest 
tablica, zamontowany na wysokości umożliwiającej użycie go przez osobę niepełnosprawną na wózku. Widok tablicy 
z zainstalowanym systemem audio przedstawiony jest poniżej. 

Wyposażenie tablicy w system audio należy uzgodnić na etapie składania zamówienia.  
 

 
 

Tablica montowana jest na specjalnie przygotowanym zawiesiu. Stanowi ono niezależny wyrób i należy je zamawiać 

oddzielnie po precyzyjnym uzgodnieniu lokalizacji tablicy i warunków montażu. 
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UWAGI EKSPLOATACYJNE 
 

Tablica PTI-Led 192/64r6z zaprojektowana jest do użytkowania w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. Usuwanie 
wszelkich awarii i serwis tablicy należy realizować wyłącznie przez ekipy serwisowe producenta lub inne osoby 
posiadające autoryzację producenta na serwis i naprawy tego typu urządzeń. 

W okresie gwarancyjnym wymagane są okresowe przeglądy tablicy, które winny być przeprowadzone nie rzadziej niż 

jeden raz na 9 miesięcy.  

Producent zaleca ponadto wykonywanie konserwacji i czyszczenia realizowane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

Zakres czynności konserwacyjnych i realizowanych podczas przeglądów, sprecyzowany jest w DTR PTI-Led 192/64r6z.  

 
 

 

Producent: 

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. 

ul. Ludwikowo 1; PL-85-502 BYDGOSZCZ 

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5610  Sekretariat, Zarząd Spółki 

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5605  Dział Handlowy 

 
 

~KONIEC~ 

 


