
 

KK_TIw20-TFT46_TM25_v_1r1  1/5  TM25 

 
Karta Katalogowa 

Tablicy Informacyjnej 

typu TIw20-TFT46 w konfiguracji TM25 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Wersja dokumentu Sporządził Data powstania Typ 
1.1 A. Mazurkiewicz 05.02.2018 TM25 



 

KK_TIw20-TFT46_TM25_v_1r1  2/5  TM25 

 

Przeznaczenie /  cechy 
 

Jednostronna Tablica Informacyjna typu TIw20-TFT46 w konfiguracji TM25 stanowi element Systemów 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP/CSDIP). Zbudowana jest na bazie profesjonalnego monitora o rozdzielczości 
Full HD, o wysokiej intensywności świecenia, przystosowanego do pracy w szerokim zakresie temperatur. Urządzenie 
umożliwia wyświetlanie niezwykle wyrazistego obrazu o rozdzielczości Full HD. Tablica wyposażona jest w cyfrowy zegar 
wskazówkowy z automatyczną korekcją wskazania po zaniku napięcia zasilania. 

Tablica TIw20-TFT46 (TM25) przeznaczona jest do: 
- wyświetlenia informacji o 20 odjazdach pociągów wg bieżącego rozkładu jazdy; 
- natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu 

o opóźnieniach i innych zmianach dotyczących wybranych pociągów;  
- prezentacji innych ważnych informacji dodatkowych i alarmowych związanych z obsługą pasażerów; 
- prezentacji informacji o rezerwacjach; o komunikacji zastępczej,  a także prezentacja numeru pociągu czy znaku 

graficznego (logo) przewoźnika; 
Tablica TIw20-TFT46 (TM25) może być także wykorzystana do prezentacji informacji turystycznej lub do emitowania 

reklam i innych, dowolnych treści multimedialnych. 
 

4.  Dane techniczne tablicy. 
 

Cechy ekranu monitor o przekątnej 46 cali w układzie pionowym 16:9 

Typ wyświetlacza LCD/TFT High TNI - przyst. do pracy w wysokich temp. (100°C) 

Kontrast 5000:1 

Jasność tablicy 2500 cd/m
2
 (Direct LED Backlight z aut. reg. intens. świecenia) 

Liczba kolorów max 16,7 miliona (24 bity) 

Rozdzielczość monitora Full HD ( 1920 x 1080 ) 

Kąt obserwacji 178° w pionie / 178° w poziomie  (CR > 10) 

Czas odpowiedzi monitora 8ms 

Częstotliwość odświeżania powyżej 100 Hz 

Obszar aktywny LCD [szer/wys.] 572x1019 [mm] 

Czas ekspozycji pojedynczej informacji min. 2 sek. 

Prędkość przesuwu (scroll) max 6 znaków / sek. 

System zasilania jednofazowe w układzie TN-S, lub TT 

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

Pobór mocy (max.) 800 W (z załączonymi systemami ogrzewania) 

Pobór mocy (śr.) 400W  (normalna praca) 

Współczynnik mocy (cos ϕ) > 0,95 

Zabezpieczenia elektryczne nadmiarowoprądowe; różnicowoprądowe; przeciwprzepięciowe; przeciwzakłóceniowe 

Wbudowane czujniki: temperatury wewnętrznej, wilgotności, otwarcia drzwi, zbicia szyby 

System chłodzenia i ogrzewania: wewnętrzne wentylatory, grzałki powiązane z systemem czujników temperatury i 
wilgotności; klimatyzator na bazie ogniw Peltiera 

System alarmowy: moduł alarmowy powiązany z: czujnikami otwarcia drzwi, wstrząsu, zbicia szyby, syreną 
wewnętrzną, sygnalizatorem optycznym 

Obudowa  konstrukcja z blachy nierdzewnej, zamykana dwoma zamkami typu abloy 

Wymiary (szer./wys./głęb.) 824x1866x190 [mm] 

Ciężar tablicy 140kg 

Zakres temperatur pracy -35
o
C do +45

o
C 

Kolor obudowy: RAL 7011; RAL 7047 

Zabezpieczenie mech. monitora: szkło bezpieczne, hartowane o grubości 5mm z warstwą antyrefleksową 

Stopień ochrony mechanicznej IK-09 (wg  PN-EN 50102:2001) 

Stopień szczelności obudowy IP-65 (wg PN-EN 60529:2003) 

MTBF/czas życia min. 50 000 godz. / min. 50 000 godz. 

Sterownik procesor 4-rdzeniowy, 64-bitowy / 4GB RAM / dysk SSD 120GB; 
wyposażony w programowy i sprzętowy watchdog; 

Interfejs zewnętrzny Fast Ethernet 10/100Mbps 

Obsługa protokołów TCP/IP; UDP; NTP 
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
 

Urządzenie projektowano i produkowano kierując się kryteriami zawartymi w: 
● normie PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska, emisji hałasu, ciepła 

oraz zakłóceń elektromagnetycznych; 
● normie PN-EN 50121-4:2015 w zakresie odporności EMC  
● normie PN-EN 60950 dotyczącej bezpieczeństwa. 
W procesie produkcji kierowano się ponadto normą PN-EN 50125-3 tak, by tablica odporna była 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. 
Obudowa tablicy i wewnętrzne 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. 
Tablicę projektowano również tak by spełniała wymagania techniczne specyfikacji interoperacyjności (TSI) zawarte 

w p.5.3.1.1 załącznika do Rozporządzenia Komisji UE nr 1300/2014. 

 
BUDOWA TABLICY. 
 

Obudowa tablicy wykonana jest z blachy nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7011. Aluminiowe ozdobne 
profile malowane są proszkowo na kolor RAL 7047. Obudowa składa się z korpusu z ryglowanymi czteropunktowo 
drzwiami mocowanymi na zawiasach. W drzwiach wklejone są bezpieczne, hartowane szyby o grubości 5mm z warstwą 
antyrefleksyjną (o współczynniku odbicia na poziomie <2% w zakresie długości fali 380 nm. - 650 nm.), zapewniające 
przenikalność światła na poziomie 95%. Szyba posiada także filtr dla światła o długości fali poniżej 380 nm. oraz powyżej 
650 nm., celem zapobiegania nagrzewania wnętrza urządzenia. Przy rozbiciu szyba rozpada się na drobne, nie kaleczące 
kawałki. Zabezpiecza ona wyświetlacz tablicy przed możliwymi aktami wandalizmu. Drzwi zabezpieczone są zamkami typu 
abloy. Wewnątrz obudowy, na odpowiednich półkach i wspornikach, zamocowano elementy elektryczne i elektroniczne 
tablicy. Szkic obudowy z wymiarami przedstawiony jest poniżej. 
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Tablica wyposażona jest w cyfrowy zegar wskazówkowy zamontowany w prawym, górnym rogu obudowy. Posiada 

także moduł alarmowy powiązany z czujnikami otwarcia drzwi, wstrząsu, zbicia szyby, syreną alarmową oraz 
sygnalizatorem optycznym, umieszczonym na górnej ścianie tablicy. Tablica posiada interfejs do kart bezstykowych 
umożliwiający dostęp autoryzowanemu serwisowi.  

Wyposażenie elektryczne tablicy zgromadzone jest na szynach DIN zamocowanych na tylnej ścianie tablicy. Znajdują 
się tam m. innymi zaciski do podłączenia zasilania, zasilacze lokalnych podsystemów, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
i nadmiarowoprądowe a także gniazda zasilające monitor i komputer sterujący tablicą. Umieszczono tam również 
termostat systemu grzania i klasyczny, modułowy osprzęt elektryczny. Inne elementy wybranych podsystemów, takie jak 
klimatyzator z ogniwami Peltiera, elementy wentylacji oraz miejsce w którym zabudowano elektronikę i mechanizm 
cyfrowego zegara wskazówkowego rozmieszczone są w innych miejscach tablicy na specjalnych wspornikach 

Tablica posiada interfejs sieciowy typu Fast Ethernet 10/100Mbps zapewniający komunikację z serwerem Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP/CSDIP). 

Transmisja danych między serwerem komunikacyjnym systemu SDIP/CSDIP a tablicą, podlega weryfikacji 
i w przypadku wystąpienia błędów jest powtarzana aż do pozytywnego skutku. W przypadku awarii sieci transmisyjnej, 
dane wyświetlane na każdym z ekranów mogą być wygaszane by nie wprowadzać pasażerów w błąd, zaś komputery 
przemysłowe w tablicy systematycznie podejmują próby połączenia z serwerem i natychmiast po usunięciu awarii 
ponawiają wyświetlanie aktualnych danych. 

Oprogramowanie tablicy oprócz wymiany informacji dotyczących wyświetlanych treści umożliwia także 
wszechstronną kontrolę jej stanu. Między innymi jest możliwa zdalna regulacja jasności monitora czy też kontrola 
temperatury i wilgotności wewnątrz tablicy. Dostępne są również informacje alarmowe np. o otwarciu drzwi tablicy czy 
stłuczeniu szyb. 

 

MONTAŻ TABLICY 
 
Tablica przystosowana jest do mocowania  na odpowiednio przygotowanej płaskiej pionowej powierzchni 

z zatopionymi w niej gwintowanymi szpilkami (M12) lub na specjalnie przygotowanej ramie. Elementy zawiesia tablicy jak 
i ew. przygotowanie podłoża należy zamawiać oddzielnie. 

Na poniższym szkicu przedstawiono położenie otworów do mocowania tablicy i otworu do wprowadzenia kabli, 
znajdujące się w tylnej ścianie obudowy. 
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EKSPLOATACJA 
 

Jednostronna Tablica Informacyjna typu TIw20-TFT46 (w konf. TM25) 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 
raz na 9 miesięcy. Producent zaleca ponadto wykonywanie konserwacji i czyszczenia urządzenia, realizowane nie rzadziej 
niż 1 raz na kwartał. 

 
 
 

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~ 

 


