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O nas
Firma KOMPLEX została założona przez p.
Stefana Sivaka w Żylinie na Słowacji w 1994 r.
KOMPLEX koncentruje się na opracowywaniu
i produkcji systemów identyfikacji radiowej
(ang. Radio Frequency Identification System,
RFID) przeznaczonych dla sieci podziemnych.
Od początku istnienia wprowadziliśmy na
rynek pięć własnych produktów, z których
cztery zarejestrowano w Biurze Patentowym
jako patenty lub wzory przemysłowe. Naszym
priorytetem jest oferowanie najwyższej jakości
rozwiązań spełniających wszystkie życzenia
klienta. Dzięki temu, jesteśmy obecni w wielu
krajach w Europie i Azji.

Ing. Pavol Sivák
Współwłaściciel, Dyrektor Generalny,
w Komplex od 2006 r.
+421 41 500 14 74
pavol.sivak@komplex.sk

Wypróbuj nas do monitorowania swojej sieci!
Ing. Peter Sivák
Współwłaściciel, Dyrektor ds. Produkcji,
w Komplex od 2007 r.
ISO 9001:2000 od 2001 r.

+421 41 500 14 76

EN ISO 9001:2008 od 2010 r.

peter.sivak@komplex.sk

®

c79, m32, y0, k0

Inteligentny
system RFID
To inteligentny system do oznaczania
i śledzenia obiektów i urządzeń
podziemnych.
Składa się z elementów:

• Smart Marker SM1500
• Lokalizator SML
• Oprogramowanie bazy danych znaczników

Dlaczego wybrać inteligentny
system RFID firmy KOMPLEX®?
• Czas przechowywania danych w znaczniku Smart Marker wynosi minimum 40 lat
• Możliwość tworzenia i wprowadzenia przez użytkownika informacji tekstowych
o każdym znaczniku Smart Marker
• Możliwość edytowania wszystkich danych o sieci podziemnej z biura lub domu
• Moduł GPS wbudowany w każdy lokalizator SML
• Dźwiękowa nawigacja GPS
• Wizualizacja położenia znaczników Smart Marker na mapach Google
• Dokładne zarządzanie i archiwizowanie wszystkich danych o sieciach
podziemnych w ramach unikalnego oprogramowania bazy danych znaczników
Marker Database®
• Archiwizacja danych w bazie danych na chmurze
• Bezpieczne udostępnianie danych partnerom za pośrednictwem sieciowej bazy
danych znaczników Marker Database®
www.komplex.sk
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Znacznik Smart Marker SM1500
Znacznik Smart Marker SM1500 to pasywne urządzenie elektryczne z przypisanym
numerem identyfikacyjnym. Jego zadaniem jest stałe oznakowanie wybranego
punktu pod ziemią. Znacznik Smart Marker SM 1500 to najlepszy i najdokładniejszy
sposób precyzyjnego śledzenia i lokalizowania wszelkiego rodzaju obiektów
i urządzeń podziemnych, takich jak:
• kable światłowodowe,
• linie energetyczne,
• rury wodociągowe,
• rury kanalizacyjne,
• gazociągi,
• infrastruktura telewizji kablowej,
• rury wodociągowe dla wody do celów niespożywczych.

Znacznik Smart Marker SM1500 zakopuje się nad kluczowymi obiektami na etapie ich
budowy lub podczas obsługi technicznej. Każdemu znacznikowi SM1500 przypisuje się
przed rozmieszczeniem numer seryjny, który zapewnia precyzyjne i wyraźne oznaczenie
każdego ważnego punktu zakopanego obiektu (styki, połączenia, zmiany kierunku
biegu itp.) Dzięki temu SM1500 można łatwo, szybko i dokładnie zlokalizować przy
użyciu lokalizatora SML. Moduł GPS, wbudowany w lokalizator SML, znacząco skraca
czas lokalizowania SM1500. Wszystkie dane o zlokalizowanym znaczniku SM1500 są
automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci lokalizatora SML. Każdy znacznik
SM1500 przekazuje następujące dane:
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•

współrzędne GPS swojego położenia,

•

wprowadzony przez użytkownika opis tekstowy znacznika,

•

numer identyfikacyjny znacznika.

www.komplex.sk
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Analogowe znaczniki
radiowe
Analogowy znacznik radiowy to pasywne urządzenie
elektryczne przeznaczone do stałego oznaczania urządzeń
podziemnych.
Jest to najlepszy sposób taniego i niezawodnego
oznaczania

mniej

ważnych

punktów

sieci

MARKER 2500, Long MARKER
Firma KOMPLEX produkuje dwa typy długich, płaskich

podziemnej - dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy

znaczników – MARKER 2500 i Long MARKER. Obydwa

lokalizowanie poszczególnych punktów nie jest

typy znaczników zapewniają tanie i niezawodne

konieczne.

znakowanie urządzeń podziemnych w miejscach,
gdzie detekcja konkretnych punktów sieci podziemnej

Firma KOMPLEX produkuje trzy rodzaje znaczników

nie jest konieczna. Marker 2500 jest przeznaczony dla

analogowych:

głębokich wykopów, gdzie wymagana jest detekcja

•

MARKER 2500

do głębokości 1,8m. W przeszłości był to najczęściej

•

Long MARKER

używany znacznik do oznaczania wszystkich rodzajów

•

MAR 100-3D – znacznik kulowy

urządzeń podziemnych.
Long Marker to unowocześniona wersja znaczników
analogowych. Parametry i zasada użycia są podobne

MAR 100-3D

do znacznika Marker 2500, natomiast główną różnicą
jest zasięg odczytu. Dzięki nowej konstrukcji, zasięg
odczytu znacznika Long MARKER wzrósł do 2,5m.

MAR 100-3D to analogowy znacznik kulowy, który
jest idealnym rozwiązaniem dla wąskich wykopów.
Największą zaletą MAR 100-3D jest sferyczny kształt emitowanego
pola elektromagnetycznego, który skraca czas instalacji znacznika.
Wytrzymała obudowa MAR 100-3D, wykonana z polietylenu,
zapewnia doskonałą ochronę znacznika nawet w ekstremalnych
warunkach. Dwa uchwyty na polietylenowej obudowie umożliwiają
przymocowanie MAR 100-3D do urządzenia podziemnego przy
pomocy taśmy.

www.komplex.sk
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Lokalizator znaczników
Smart Marker - SML
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SML to przenośne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego
i szybkiego lokalizowania i wykrywania wszystkich znaczników
analogowych oraz znacznika Smart Marker SM1500.
Moduł GPS, wbudowany w lokalizator SML, znacząco skraca czas
lokalizowania znaczników. Wszystkie dane o każdym wykrytym
znaczniku są automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci
lokalizatora SML. Wirtualna klawiatura umożliwia użytkownikowi
wprowadzanie informacji tekstowych o każdym znaczniku. SML
umożliwia również pomiar głębokości, na której znajduje się dany
znacznik. Lokalizator SML łatwo jest podłączyć do komputera
osobistego przez kabel USB i udostępnić wszystkie dane
o znacznikach za pośrednictwem unikalnego oprogramowania
bazy danych znaczników Marker Database®.

Specyfikacja techniczna lokalizatora SML xxx
Temperatura pracy

- 20 ºC do + 60 ºC

Temperatura przechowywania

- 20 ºC do + 60 ºC

Dokładność pomiaru głębokości położenia znacznika

+/- 10% do specyfikacji znacznika

Nawigacja GPS

TAK, wbudowany moduł GPS

Częstotliwość pracy

SML G1 – 83,0kHz
SML T1 – 101,4kHz
SML S1 – 121,6kHz
SML E1 – 134kHz, 169,8kHz
SML W1 – 145,7kHz
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Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość)

225 x 240 x 210 mm

Waga urządzenia z anteną

Maks. 4 kg

Pojemność pamięci (pamięć zapisywalna)

8000 rekordów znacznika

Rodzaj wyświetlacza

Podświetlany ekran LCD, 4 x 20 cyfr

Łączność z PC

Kabel USB

Czas pracy baterii

45 godzin pracy

Podstawowe ogniwa baterii, napięcie
1,5 V Rozmiar wg IEC R 14

10 szt.

www.komplex.sk
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znaczników
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Oprogramowanie
bazy
danych
znaczników
Marker Database® to oprogramowanie o zasięgu
ogólnoświatowym obsługujące znaczniki danego
użytkownika. Jest to najlepszy sposób zarządzania
danymi o zakopanych urządzeniach.
Cechują je następujące zalety:
•

edytowanie danych o znacznikach oraz obiektach i urządzeniach
podziemnych

•

zarządzanie danymi o znacznikach oraz obiektach i urządzeniach
podziemnych

•

dzielenie się danymi z partnerami na całym świecie za
pośrednictwem naszej bezpiecznej bazy danych na chmurze

•

eksport danych do formatu SHP dla systemów GIS

•

eksport znaczników i sieci do map Google w celu ich obserwacji

Aplikacja mobilna bazy danych znaczników
Aplikacja mobilna bazy danych znaczników to pierwsza na świecie
aplikacja mobilna umożliwiająca przydzielanie pozycji urządzeń
podziemnych jedynie przy użyciu smartfona!
Oferuje ona następujące funkcje:
•
•

udostępnianie danych między kontem sieciowym i smartfonem
edytowanie danych o urządzeniu podziemnym bezpośrednio
w terenie

•

sprawdzanie sieci na mapie

•

nawigacja GPS do wybranej sieci lub markera przy użyciu smartfona

Marker - font Proxima Nova Black
Database - font Source sans Pro Regular
modrá c79, m32, y0, k0
sivá c65, m57, y56, k34
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Parametry techniczne - Znacznik Smart Marker SM1500
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Częstotliwość pracy (kHz)
Materiał obudowy
Wymiary
Waga
Numer identyfikacyjny
Zasięg odczytu znacznika
Temperatura pracy
Żywotność

83,0; 101,4; 121,6; 134,0; 145,7; 169,8
Polistyren dużej gęstości
Średnica x wysokość 225 x 28 mm
Maks. 300 g (0,66lb)
10 cyfr w trybie szesnastkowym
1,5 m (4,9ft)
-20 oC do +60 oC
50 lat

Parametry techniczne - Znacznik Marker 2500 (analogowy)
Częstotliwość pracy (kHz)
Materiał obudowy
Wymiary
Waga
Numer identyfikacyjny
Zasięg odczytu znacznika
Temperatura pracy
Żywotność

83,0; 101,4; 121,6; 134,0; 145,7; 169,8
Polistyren dużej gęstości
Średnica x wysokość 225 x 28 mm
Maks. 300 g (0,66lb)
Brak
1,8 m (5,9ft), Long Marker 2,5 m (8,2ft)
-20 oC do +60 oC
50 lat

Parametry techniczne - Znacznik MAR 100-3D (analogowy)
Częstotliwość pracy (kHz)
Materiał obudowy
Wymiary
Waga
Numer identyfikacyjny
Zasięg odczytu znacznika
Temperatura pracy
Żywotność

83,0; 101,4; 121,6; 134,0; 145,7; 169,8
Polietylen
Średnica 130mm
Maks. 210 g (0,66lb)
Brak
1,2 m (3,9ft)
-20 oC do +60 oC
50 lat

Częstotliwość
pracy

Kolor znacznika

Lokalizator

83,0 kHz

Gazociągi

Żółty

SML G

101,4 kHz

Kable światłowodowe

Pomarańczowy

SML T

121,6 kHz

Rury kanalizacyjne

Zielony

SML S

145,7 kHz

Rury wodociągowe

Niebieski

SML W

134,0 kHz, 169,8 kHz

Linie energetyczne

Czerwony

SML E

Producer: Komplex, Rosinská 8543/34B, 01008 Žilina, Slovakia
komplex@komplex.sk, www.komplex.sk

