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Cele Projektu, rezultaty iefekty

Ce|em ogÓlnym Projektu jest zwiększenie udziału innowacyjnych
produktÓw po|skiej gospodarki na rynkach międzynarodowych
popzez udział wyrobÓw wysokiej techniki w eksporcie ogÓłem.

Bezpośrednim ce|em Projektu jest umoż|iwienie efektywnej kontroli
baterii akumu|atorÓw w te|ekomunikacyjnych systemach zasi|ania
poprzez dostarczenie rozwiązania w postaci prototypu uządzenia
nowej generacji TBA160-|Ł' służącego do kontro|i baterii VRLAww/w
systemach.

Urządzenie do kontroli baterii VRLA ma zastosowanie w te|e-
komunikacji, ponieważ teIekomunikacyjne systemy zasi|aniana
całym świeciesą wyposażone w tego typu baterie'

Urządzenie TBAi 60.lŁ jest urządzen iem :

- innowacyjnym w skali europejskiej,
- spełniającym oczekiwania i wymagania branży te|ekomunika-

cyjnej,
- gotowym do zastosowania w praktyce.

Stosowanie urządzenia TBA160.|Ł pzyczyni się do:

. wydłużania czasu życia akumu|atorÓw (nie ty|ko typu VRLA)
i obniżania kosztÓw eksp|oatacji systemÓw zasi|ania,

- zmniejszania zanieczyszczenia środowiska ołowiem oraz ograni.
czania emisji CO,,

. poprawy bezpiecze stwa energetycznego kraju, gwarantując
ciągłość usług te|ekomunikacyjnych, w tym na terenach słabo
zurbanizowanych.

opracowane w ramach Projektu urządzenie T8A160-|Ł powstało
w oparciu o doświadczenia zespołu pracownikÓw |nsh^utu
Łączności uzyskane podczas konstruowania popzednich
rozwiąza TBA2-|Ł (2001 r.) oraz TBA150.|Ł (2005 r.)' a także
doświadczenia z eksp|oatacji Ęch urządze pzez operatorÓw
telekomunikacyjnych.

Funkcje, cechy izaIety urządzenia TBA160.|Ł

Urządzenie TBA160.lŁ jest urządzeniem nowej
generacji przeznaczonym do kontroli i utrzymania

na|eżytego stanu baterii VRLA w obiektach

Podstawowe funkcje:

. pełne testy baterii i rejestracja wynikÓu
- obsługa baterii 48 v, 24 v, 36 V i 50 V
- pomiar pojemności baterii do 3200 Ah'
. zapewnienie prądu ładowania/wyładowania do .160 A'
- obrazowanie wynikÓw w formie tabe| iwykresÓW
- generowanie raportÓw zgodnie z wymaganiami użytkownika,
. archiwizacja wynikÓw |oka|nie i w centrach nadzoru.

Istotne cechy rozwiązania:

- opracowanie we wspołpracy z operatorami te|ekomunikacyjnymi'
- 5 rozwiąza opatentowanych |ub zgłoszonych do UP RĘ
- weryfikacja w badaniach laboratoryjnych i testach eksploata-

cyjnych.

Istotne zaIety rozwiązania:

- wbudowane mechanizmy zabezpiecze ,
- zdalna kontrola i sygnalizacja statusu stanu pracy,
. praca bez bezpoŚredniego nadzoru,
- odzyskiwanie 957o ener$ii Wyładowywanej baterii'
- uządzenie pzenośne (13 kg).

Raport bada baterii - fragmenty
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Produkty ko cowe Projektu:

. prototypy uządzenia TBA1 60-|Ł . pzebadane w akredytowanym
|aboratorium oraz w testach eksp|oatacyjnych u operatorÓw
telekomunikacyjnych,

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i lnstrukcja obsługi'
- programowanie do obrazowania, raportowania i archiwizacji

wynikÓw bada baterii (na POMindows)'
- dokumentacja oprogramowania,
. dokumentacja techniczna Urządzenia, potzebna do jego

przyszłej produkcji.

Urządzenie przeszło z wynikiem pozytywnym:

. testy w akredytowanym przez PCA Laboratorium Bada Uzą-
dze Zasi|Ąacych Łączności |ns$utu Łączności,

AB 121
. badania eksploatacyjne pzeprowadzone przez operatorÓwte|e-
komunikacyjnych,

- badania porÓwnawcze (wa|idacyjne) wraz z okreś|eniem k|asy
dokładności i oceną pzydatności.

Wyniki testÓW i bada oraz oceny są dostępne w |Ł-P|B.

Firmy zainteresowane podjęciem produkcji
urządzenia TBA160.IŁ

powinny zgłaszać się do Instytutu Łączności
do Zakładu Zastosowa Techniki Łączności

Elektronicznej - 210.

WyrÓżnienia dla urządzenia TBA1 60.IŁ

Q Zltoty meda| na Międzynarodowych Targach WynalazkÓww Seu|u,
Korea lnvention Promotion Association w 2010 r.

o złoty meda| na XXI| Międzynarodowych Targach Komunikacji
Eledronicznej lnte elekom w Łodzi w 2011 r.

O Srebrny meda| podczas 39. Międzynarodowego Salonu Wynalaz-
kÓww Genewie w 2011 r.

Medal Association "Russian House for lnternational Scientific
and Technology Cooperation" Federacji Rosyjskiej podczas
39. Międzynarodowego Salonu WynalazkÓw w Genewiew 2o1,| r.

Złoty medal na 22. Międzynarodowej Wystawie WynalazkÓw,
lnnowacyjności i Technologii |TEX 2011 w Kua|a Lumpur w Malezji.

Nagroda specja|na |ranu na 22. Międzynarodowej Wystawie
WynalazkÓw, lnnowacyjności i Technologii |TEX 2011 w Kua|a
Lumpur w Malezji.

Nowa generaąa urządzenia do kontroli baterii
vRLA telekom u n i kacyj nych systemÓw zasi Iających

Urządzenie TBA160.lŁ

Nr Projektu: WND-POIG.01 .03.01 -1 4-076/09
Projekt wspÓł{inansowany pŻez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwolu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

lnstytut Łączności - Palistwowy Instytut Badawczy
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Tel.: (+48) 225'1281 00, faks: (+48)225128625
E-mail: info@itl.waw.ol

Zakład Zastosowali Technik Łączności E|ektronicznej (Z.t0)

Kierownik Zakltadu, inż' Bogdan Chojnacki

Te|: (+łg; 22 512 81 69' faks: (+48) 22 512 8,| 85
E-mail: B.Chojnacki@itl.waw.pl

Kierownik Projektu, mgr inż. Ryszard Kobus

Tel: (+48) 22 512 86 23,
E-mail: R.KobustOitl.wawpl

Kierownik Merytoryczny Projektu' inż. Paweł God|ewski

Tel: (+46; 22 512 81 58
E-mail: P.Godlewski@itl.wawol

Zakład SystemÓw Zasilania (Z5)
Laboratorium Bada Urządze zasi|ających Łączności (L3)

Kierownik Zak|adu, inż. Paweł Kliś

Tel: (+48) 22 512 86 24, taks: (+48) 22 512 81 13
E-mail: PKl is@itl .wawpl
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Piervvszy ze zdobytych medali - Seul, 2010 r.


