KOMUNIKACJA PRZEWODOWA W CIASNYCH
PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE
Co nazywamy przestrzenią zamkniętą?
1) Przestrzeń zamknięta jest to obszar nie zaplanowany jako codzienne miejsce pracy, w
którym jednak pracownicy/ratownicy muszą przebywać w następujących celach:
• Konserwacja
• Czyszczenie
• Ratownictwo, prace
podziemne
• Kontrole techniczne

2) Wąska przestrzeń, gdzie ze względu na jej położenie, rozmiar lub wymagane
wyposażenie ludzie mają ograniczony dostęp.

W małym pomieszczeniu, panująca atmosfera może stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa ludzi. Powody:
• Nieodpowiednia wentylacja
• Znajdujące się w przestrzeni materiały lub substancje
• cel przestrzeni, jej położenie lub umieszczenie
• Rodzaj wykonywanej pracy

PRZYKŁADY PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

Podziemne instalacje, silosy, duże obiekty kanalizacyjne, dekontaminacja, kanały
ściekowe, cysterny, zbiorniki, ładownie

Przy pracy w przestrzeniach zamkniętych, w celu ochrony osób, wymagane są liczne środki
ostrożności i bezpieczeństwa:
• Szkolenie personelu
• Specjalne dopuszczenia
• Osobiste wyposażenie
ochronne
• Zaplanowane ew.
działania ratownicze
• Niezawodne środki
łączności

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH
Jakie są środki komunikacji dla przestrzeni zamkniętych?
Konfiguracja większości małych pomieszczeń, hałas z otoczenia i z środków ochrony
osobistej pracowników wpływają na niezawodną komunikację pomiędzy kierownikiem
zespołu i osobami w przestrzeniach zamkniętych, szczególnie podczas prac ratowniczych.
• Komunikacja bezprzewodowa: zwykle nie jest możliwa
• Komunikacja werbalna przez układ oddechowy: skomplikowana
• Hałas: zakłóca komunikację

LEADER Com
Niezawodne rozwiązanie do komunikacji VOLL- DUPLEX
- tam gdzie systemy bezprzewodowe nie działają!
SYSTEM:

ZASADA DZIAŁANIA:
Ratownik - wykonuje prace w ograniczonej przestrzeni stosując:
• prosty, wytrzymały kabel do komunikacji „Hardline”
lub:
• linę bezpieczeństwa ze zintegrowanym kablem komunikacyjnym „Lifeline” (2 w 1)

Kierownik – dzięki komunikacji z ratownikami ma zapewnione ułatwione prowadzenie prac
oraz oszczędza ich siły.

I. ZESTAW BAZOWY z kablem komunikacyjnym „Hard Line”:
• Trwały i niezawodny kabel komunikacyjny o długości do 4.8 km
• Do stosowania w ciasnych przestrzeniach, w których nie jest konieczne użycie liny
bezpieczeństwa

II. ZESTAW BAZOWY z liną komunikacyjną „Life Line”:
Lina komunikacyjna (lina bezpieczeństwa zintegrowana z kablem komunikacyjnym)
• W warunkach stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, do których
wymagana jest lina bezpieczeństwa (drugi kabel lub linę można pominąć)

PRZYKŁAD: KONFIGURACJA DLA 3 OSÓB I ZESTAW
PRZYŁĄCZENIOWY

Wyposażenie
ZESTAWY NAGŁOWNE
1. Lekki pałąk z jedną
słuchawką i mikrofonem
redukującym hałas
2. Ochronniki słuchu z
pałąkiem, 2 słuchawki i
mikrofon redukujący hałas
3. Lekki pałąk z jedną
słuchawką, uprząż i
mikrofon kostny
redukujący hałas
4. lekka, szczelna
słuchawka na jedno ucho,
uprząż i mikrofon kostny
redukujący hałas
5. lekka, szczelna
słuchawka, uprząż i
mikrofon kostny
redukujący hałas
Mikrofon kostny z poz. 3,4,5 nadaje się do stosowania ze sprzętem ochrony oddechowej.

INTERFEJSY KIEROWNIKA I RATOWNIKA
• Zapewnia połączenie słuchawki z linią
komunikacyjną
• Interfejs kierownika zasilany jest poprzez 3
baterie AA
Autonomia
-do 140 godz. dla 3 użytkowników
- 82 godz. dla 5 użytkowników
- 58 godz. dla 7 użytkowników
• każdy użytkownik może regulować wzmocnienie
swojej słuchawki w interfejsie
• System pracuje w trybie głośnomówiącym
• Sygnał gotowości, wyciszanie w opcji
• można jednocześnie połączyć 2 lub więcej
interfejsów kierownika by uzupełnić lub zwiększyć
poziom zasilania, aby ratownicy nie musieli wycofywać się w celu zmiany baterii

KABEL KOMUNIKACYJNY
• Możliwa długość do 4,8 km dla każdej podłączonej osoby
• prosty, wytrzymały kabel lub specjalny kabel do
stref zagrożonych wybuchem i zakładów górniczych - Certyfikat MSHA

LINA BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACYJNA

• Lina poliestrowa zintegrowana z kablem
komunikacyjnym o identycznej obciążalności
jak klasyczna lina bezpieczeństwa
(Gwarancja: kabel komunikacyjny nie wysuwa
się z liny)
• Do stosowania jako lina bezpieczeństwa (np.
ratownictwo/prace na dużych głębokościach)
• możliwe stosowanie węzłów
• 6 kolorów do wyboru, dalsze na zapytanie.

ROZDZIELACZE PRZYŁĄCZENIOWE

• centrala rozdzielcza kabli (4, 6 lub 8 złącz do łączenia różnych osób)
• jednocześnie można podłączyć do 10 osób
•3 wielkości central
• szczelne połączenia dla zastosowań wojskowych
• szczelne obudowy, lekkie i wstrząsoodporne.

Przykłady konfiguracyjne z podłączeniem do centrali
M - Interfejs Master
S - Interfejs Slave
X - Zespół przyłączeniowy

Przyłącza

•Lina i kabel zakończona złączem męskim w celu uniknięcia pomyłki podłączania
• przyłacza do zastosowań militarnych wodoszczelne do
głębokości 10 m.
• odporne na uszkodzenia i łatwe w obsłudze
• odporne na rozrywanie do 50 kg
• zamontowane do wszystkich kablolin

Przyłącza kablolin sztywnej I miękkiej
Przykład podłączenia typu - T

Podłączenia typu – T stosuje się w podłączeniach prostych w konfiguracji szeregowej
• dopuszczalne połączenie bez zespołu przyłaczeniowego
• umożliwia za-/ odmeldowanie się bez zmiany konfiguracji innych podłączonych osób
• Łącza typu T: wodoszczelne do głębokości 10 metrów
• lekkie i skuteczne

System łączności mieszanej

• umożliwia polaczenie LEADER Com z innym systemem
komunikacyjnym jak np. telefonia komórkowa lub sieć
radiotelefoniczna
• umożliwia nabywcy systemu LEADER Com stosowanie go z
wyposażeniem innego producenta.
Najlepsze efekty osiąga się jeśli słuchawka i mikrofon zespołu
słuchawkowego innego systemu podłączymy i umieścimy w
szczelnym pojemniku (który podłączony jest do zespołu
przyłączeniowego)

Zalety w stosunku do konkurencji
Duży plus: kablolina komunikacyjna oszczędza stosowanie dodatkowego kabla

Optymalizacja: każda osoba może indywidualnie regulować wzmocnienie
słuchawki
Czas pracy: 140 godz. dla 3 oób przy długości kabla do 4800 m.
Clever: Przyłącze typu T nie wymaga masywnej obudowy złącza.

Praktycznie: Puszka znajduje się w wąskiej przestrzeni.
W przeciwieństwie do produktów konkurencyjnych brak zasilania w puszce
powoduje że nie musi być ono monitorowane przez lidera zespołu.
Do wykonania zadania jest położony tylko jeden kabel, nie kilka.

Co ciekawe, interoperacyjność oferuje wiele lokalnych opcji.

CERTIFIKATY:
CE-Zertifikat
Atex-Zertifikat: Geplant für das 4. Quartal 2012
NFPA-Zertifikat: Hat in den USA den Stellenwert der CE-Zertifizierung für Europa.

UL-Zertifikat: Internationaler Sicherheitsmaßstab in seiner Produktkategorie für
industrielle Anwender

CSA-Zertifikat: Spezielle Produktzertifikate für die USA et le Canada

MSHA-Zertifikat (Mine Safety and Health Administration/USA):
Wird verliehen nach Tests in Bergwerken mit Methangas-belasteter Atmosphäre

RoHS-Zertifikat: Europäische Industrienorm, welche die Verwendung von
gefährlichen Substanzen bei der Fertigung von Elektrogeräten begrenzt bzw. untersagt.

Przykłady zestawów:
Przykład 1: 1 kierownik + 2 ratowników
Zastosowanie kabloliny komunikacyjnej sztywnej , jeżeli lina bezpieczeństwa nie jest
konieczna.

Możliwość użytkowania w podziemiach

Przykład: 1 kierownik + 5 ratowników
Zastosowanie sztywnej liny (Hard Line) z certyfikatem ATEX do prac w górnictwie

Przykład: 1 kierownik + 2 ratowników w pogotowiu +
2 ratowników w akcji

ZESTAWIENIE
Komunikacja w przestrzeniach zamkniętych
Zalety łączności LEADER Com:

• niezawodne rozwiązanie tam, gdzie systemy bezprzewodowe
zawodzą
• Kabel komunikacyjny upraszcza i ułatwia pracę z zachowaniem
niezbędnego oczekiwanego bezpieczeństwa.
• jednocześnie może być podłączonych do 10 osób (pełny duplex)
• Pracuje w trybie głośnomówiącym (do 140 godzin z 3 osobami) oraz
przy długości kabla do 4,8 km dla osoby
• jedyny system, który w czwartym kwartale 2012r uzyskał certyfikaty
MSHA i ATEX.
• Wodoodporny dzięki wojskowym złączom, odpowiedni w ochronie
dróg oddechowych
• Praktyczny, uniwersalny, elastyczny i rozszerzalny
• Obowiązkowa dla każdego, kto chce zwiększyć bezpieczeństwo
podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach

Dlaczego LEADER Com?

• zmniejsza ryzyko w zadaniu
• posiada niezawodne połączenie sił
• zmniejsza stres
• optymalizuje czas trwania zadania
• zwiększa bezpieczeństwo
• poprawia szybkość reakcji

DYSTRYBUTOR:

