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PRZEZNACZENIE / CECHY 

 

Zbiorcza Tablica Informacyjna odjazdów typy ZTIo-1x2TFT55z jest jednym z elementów Centralnego Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej CSDIP. Przeznaczona jest  do prezentacji informacji dla podróżnych korzystających 

z usług przewoźników kolejowych lub innych środków komunikacji.  

W szczególności opisywana tablica ZTIo-1x2TFT55z przeznaczona jest do: 

- wyświetlenia wszystkich niezbędnych informacji o odjazdach pociągów wg bieżącego rozkładu jazdy na dworcu; 

- natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu 

o opóźnieniach i innych zmianach w kursowaniu pociągów w obrębie obsługiwanego dworca;  

- prezentacji innych ważnych informacji dodatkowych i alarmowych związanych z obsługą pasażerów. 

Tablica przystosowana jest do pracy w przestrzeni zamkniętej, w zadaszonych halach dworcowych. Pracuje 

poprawnie i jest czytelna w całym podanym zakresie temperatur otoczenia oraz jest odporna (w sensie czytelności 

informacji) na szybkie zmiany temperatury o wartości 0,5°C/min. 

Zbiorcza Tablica Informacyjna ZTIo-1x2TFT55z zbudowana jest z 1 wiersza zawierającego 2 kolumny 

profesjonalnych monitorów LCD TFT o przekątnej ekranu 55". Litera "o" w oznaczeniu informuje o stałym napisie 

"Odjazdy" w górnej części tablicy, litera „z” informuje  o wyposażeniu tablicy w cyfrowy zegar wskazówkowy. 
 

RODZAJ PREZENTOWANYCH INFORMACJI 
 

Cały zakres informacji prezentowanych na tablicy, ZTIo-1x2TFT55z generowany jest przez system CSDIP a protokół 

komunikacyjny umożliwia wysterowanie dowolnego obszaru aktywnego obu wyświetlaczy LCD-TFT w żądanej formie 

i przy użyciu dowolnej czcionki. 
 

Przykładowy układ informacji prezentowanych na tablicy. 

 

 

 
 

A – Nagłówek - Odjazdy 

B – Godzina odjazdu  

C – Stacja docelowa 

D – Nr i rodzaj pociągu 

E – Stacje pośrednie  

F – Przewoźnik 

G – Nr peronu 

H – Inf. dodatkowe 

I  – Bieżący czas 

 

 

 

 

Dla zwiększenia czytelności prezentowanych treści, wiersze mogą być oddzielone od siebie poziomymi liniami lub 

wyróżniane w inny sposób, n. p. zmienioną jasnością lub kolorem tła. Możliwe są także dodatkowe efekty typu „scrolling 

poziomy” w określonych polach tablicy, a także wyświetlanie animacji (animowane logo itp…). 

Przedstawiony układ informacji jest układem przykładowym. Zależy on od sposobu wysterowania urządzenia przez 

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i może być przygotowany według indywidualnych potrzeb 

zamawiającego pod warunkiem, że mieści się w granicach określonych przez wytyczne PKP S.A., dotyczące wyświetlaczy 

dynamicznej informacji pasażerskiej. 
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DANE TECHNICZNE TABLICY 

 

Rozmiar ekranu ok. 99 cali (2 monitory o przekątnej 55 cali w układzie poziomym 16:9) 

Typ panelu LCD/TFT technologia S-IPS TFT  z podświetleniem Direct-LED 

Kontrast statyczny - 1200:1; dynamiczny - 150000:1 

Jasność tablicy 700 cd/m
2
, z automatyczną regulacją intensywności świecenia 

Liczba kolorów max 16,7 miliona (24 bity) 

Rozdzielczość monitora 2 x Full HD ( 1920 x 1080 ) 

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

Czas odpowiedzi monitora 12ms 

Częstotliwość odświeżania 60Hz 

Obszar aktywny LCD [szer/wys.] 2 x 1210x680 [mm] 

System zasilania jednofazowe w układzie TN-S, lub TT 

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

Pobór mocy (max.) 650W 

Średni pobór mocy czynnej 450W  (tryb ECO) 

Współczynnik mocy (cos ϕ) > 0,90 

Zabezpieczenia elektryczne nadmiarowoprądowe; różnicowoprądowe; przeciwprzepięciowe; przeciwzakłóceniowe 

Wymiary (wys./szer./głęb.) 1297x2632x185 [mm] 

Ciężar tablicy 180kg 

Zakres temperatur pracy 0
o
C do +45

o
C 

Kolor obudowy RAL 5022 

Stopień szczelności obudowy IP-20 (wg PN-EN 60529) 

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

Sterownik procesor 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 

 

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. 

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. 

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 jej 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. 
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BUDOWA TABLICY 
 

Obudowa poziomej tablicy ZTIo-1x2TFT55z jest wytrzymałą konstrukcją ramową, mocowaną do ściany lub 

specjalnego zawiesia. Wykonana jest z blachy stalowej i kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo na kolor 

RAL 5022. Składa się z ramy, do której przymocowane są oba monitory LCD. W górnej części obudowy znajduje się 

przestrzeń w której zamontowano elementy wewnętrznego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Na płycie 

maskującej tę przestrzeń zamocowany jest mechanizm wskazówkowego zegara cyfrowego. Dostęp do wyposażenia 

elektrycznego tablicy jest możliwy od czoła tablicy po zdemontowaniu płyty maskującej.  

Konstrukcja tablicy uniemożliwia osobom postronnym dostęp do jej wnętrza. Urządzenie pozwala na zainstalowanie 

na nim zabezpieczeń uniemożliwiających siadanie ptaków. 

Szkic obudowy tablicy z wymiarami przedstawiony jest poniżej. 

 

 
 

Wewnątrz obudowy, w jej górnej części, na szynie DIN i na specjalnych wspornikach i uchwytach, zgromadzone są 

elementy układu elektrycznego w tym zabezpieczenia i sterownik tablicy. Sterownik tablicy stanowi nowoczesny, 

bezwentylatorowy komputer przemysłowy z czterordzeniowym procesorem i dyskiem SSD. Na komputerze tym 

zainstalowany jest 64 bitowy system operacyjny Windows i autorska aplikacja producenta tablicy. Aplikacja ta, poprzez 

interfejs Fast Ethernet z obsługą protokołu TCP/IP współpracuje z Centralnym Systemem Dynamicznej Informacji 

Podróżnych - CSDIP, opracowanym przez PLK PKP. Sterownik tablicy interpretuje polecenia z CSDIP, odpowiednio 

przygotowuje obrazy wyświetlane na monitorach i nadzoruje pracą wszystkich systemów tablicy.  

Tablica posiada funkcjonalność połączenia zdalnego wraz z możliwością konfiguracji parametrów eksploatacyjnych. 

Przy odpowiednio skonfigurowanej sieci transmisyjnej, możliwa jest kontrola i sterowanie tablicy z centrum obsługi 

znajdującego się w innej lokalizacji. Transmisja danych między serwerem komunikacyjnym a lokalnym sterownikiem 

w tablicy podlega weryfikacji i w przypadku wystąpienia błędów jest powtarzana aż do pozytywnego skutku. W przypadku 

awarii sieci komunikacyjnej na obiekcie, informacje wyświetlane na tablicy mogą być wygaszone by nie wprowadzać 

pasażerów w błąd, zaś kontroler tablicy systematycznie podejmuje próby połączenia z serwerem i natychmiast 

po usunięciu awarii ponawia wyświetlanie aktualnych danych. 

Oprogramowanie systemu CSDIP umożliwia łatwą konfiguracje i diagnostykę wszystkich tablic pracujących 

w systemie.  
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MONTAŻ TABLICY 
 
Tablica ZTIo-1x2TFT55z może być instalowana wyłącznie przez ekipę montażową producenta lub inne osoby 

posiadające autoryzację producenta na dokonywanie instalacji tego typu urządzeń. 
Montaż tablicy polega na przykręceniu ramy stanowiącej bazę obudowy tablicy do specjalnego zawiesia lub 

odpowiednio przygotowanej ściany z gwintowanymi szpilkami. Szpilki powinny wystawać na długości 40mm 
od powierzchni montażu tablicy. Widok tylnej strony tablicy z zaznaczeniem otworów montażowych przedstawia szkic: 

 

 
 

Zarówno zawiesie do tablicy ZTIo-1x2TFT55z, stanowiące oddzielny wyrób jak i odpowiednie przygotowanie podłoża 

pod tablicę należy zamawiać niezależnie, po szczegółowym uzgodnieniu lokalizacji tablicy na obiekcie. 

 

 UWAGI EKSPLOATACYJNE 
 
Zbiorcza Tablica Informacyjna ZTIo-1x2TFT55z 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 ZTIo-1x2TFT55z.  

 
 

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~ 


