
Celem ogólnym Projektu jest zwiêkszenie udzia³u innowacyjnych 

produktów polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych 

poprzez udzia³ wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogó³em.

Bezpoœrednim celem Projektu jest umo¿liwienie efektywnej kontroli 

baterii akumulatorów w telekomunikacyjnych systemach zasilania 

poprzez dostarczenie rozwi¹zania w postaci prototypu urz¹dzenia 

nowej generacji TBA160-I£, s³u¿¹cego do kontroli baterii VRLA w ww. 

systemach.

Urz¹dzenie  do  kontroli  baterii  VRLA  ma  zastosowanie w  tele-

komunikacji,  poniewa¿  telekomunikacyjne  systemy  zasilania na 

ca³ym œwiecie s¹  wyposa¿one  w  tego  typu baterie.

Urz¹dzenie TBA160-I£ jest urz¹dzeniem:

 -  innowacyjnym w skali europejskiej,

 -  spe³niaj¹cym  oczekiwania  i  wymagania  bran¿y  telekomunika-

    cyjnej,

 -  gotowym do zastosowania w praktyce.

Stosowanie urz¹dzenia TBA160-I£ przyczyni siê do:

 -  wyd³u¿ania  czasu  ¿ycia  akumulatorów  (nie  tylko  typu  VRLA)

    i obni¿ania kosztów eksploatacji systemów zasilania,

 -  zmniejszania zanieczyszczenia œrodowiska o³owiem oraz ograni-

    czania emisji CO ,2

 - poprawy bezpieczeñstwa zasilania infrastruktury telekomunika-

    cyjnej kraju

Podstawowe funkcje:

 -  pe³ne testy baterii  i rejestracja wyników,

 -  obs³uga baterii 48 V, 24 V, 36 V i 50 V,

 -  pomiar pojemnoœci baterii do 3200 Ah,

 -  zapewnienie pr¹du ³adowania/wy³adowania do 160 A,

 -  obrazowanie wyników w formie tabel i wykresów,

 -  generowanie raportów zgodnie z wymaganiami u¿ytkownika,

 -  archiwizacja wyników lokalnie i w centrach nadzoru.

Istotne cechy rozwi¹zania:

-  opracowane przy wspó³pracy z operatorami telekomunikacyjnymi, 

-  5 rozwi¹zañ opatentowanych lub zg³oszonych do UP RP,

-  zweryfikowane w badaniach laboratoryjnych i testach eksploata-

cyjnych.

Istotne zalety rozwi¹zania:

 -  wbudowane mechanizmy zabezpieczeñ,

 -  zdalna kontrola i sygnalizacja statusu stanu pracy,

 -  praca bez bezpoœredniego nadzoru,

 -  odzyskiwanie 95% energii wy³adowywanej baterii,

 -  urz¹dzenie przenoœne (13 kg).

Opracowane  w ramach  Projektu urz¹dzenie  TBA160-I£  powsta³o

w   oparciu   o   doœwiadczenia   zespo³u    pracowników    Instytutu 

£¹cznoœci     uzyskane     podczas     konstruowania    poprzednich 

rozwi¹zañ  TBA2-I£  (2001 r.)   oraz  TBA150-I£  (2005 r.),  a  tak¿e 

doœwiadczenia   z  eksploatacji   tych  urz¹dzeñ  przez  operatorów 

telekomunikacyjnych.
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Urz¹dzenie TBA 160-I£ jest urz¹dzeniem nowej

generacji przeznaczonym do kontroli i utrzymania

nale¿ytego stanu baterii VRLA w obiektach

telekomunikacyjnych
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