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Smart RFID Systém
ZNAČENIE A LOKALIZÁCIA
podzemných sietí
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O nás
Spoločnosť KOMPLEX bola založená v roku 1994
Ing. Štefanom Sivákom v Žiline. Od začiatku sa
KOMPLEX zameriava na vývoj a výrobu rádiofrekvenčných identiﬁkačných systémov určených na
označovanie a detekciu líniových podzemných stavieb. Od svojho vzniku sme na trh uviedli niekoľko
vlastných výrobkov, niektoré z nich sú registrované
ako patenty alebo ako priemyselné vzory. Našou prioritou je vyhovieť všetkým požiadavkám klienta v najvyššej kvalite. Vďaka tomuto princípu momentálne
pôsobíme v mnohých krajinách Európy, Ázie a USA.
Označte s nami vaše siete.
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Označovací systém
V súčasnej dobe rozvoja nových infraštruktúr rastie priamo úmerne hustota inžinierskych sietí v krajine. Pri budovaní nových alebo rekonštrukcii existujúcich sietí
hrozí riziko ich poškodenia aj škôd na životnom prostredí. Ideálnym riešením je čo
najpresnejšie označenie všetkých trás a podzemných vedení. Na inteligentné a presné označenie priebehu všetkých typov podzemných káblov a potrubí, respektíve ich
strategických bodov v teréne, slúžia RFID označovacie a lokalizačné systémy.

KOMPLEX ponúka dve riešenia označovania:
 Smart RFID Systém
 Analógové markre

Smart RFID Systém
Je inteligentný systém označovania a sledovania podzemných zariadení.
Skladá sa z týchto častí:  Smart Markre
 Smart Marker SML Lokátor
 Marker Database® Softvér
 Marker Database® Mobilná aplikácia

Prečo si vybrať systém
®
KOMPLEX Smart RFID?
 životnosť údajov v Smart Markri je min. 50 rokov
 možnosť vytvorenia užívateľských popisov pre každý Smart Marker zvlášť
 úprava všetkých údajov o vašej podzemnej sieti z kancelárie aj z domova
– integrovaný modul GPS vo vnútri každého Smart Marker Lokátora
 akustická GPS navigácia – zobrazovanie Smart Markrov v prostredí Google maps®
 podrobné spracovanie a archivovanie všetkých dát o vašich podzemných sieťach
v unikátnom programe Marker Database® – archivácia vašich dát v databáze Cloud
 bezpečné zdieľanie dát s vašimi partnermi pomocou webovej služby Marker Database®

www.komplex.sk
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Smart Marker
Smart Marker je elektrické pasívne zariadenie s jedinečným ID číslom. Je určený na trvalé jednoznačné označenie vybraného bodu pod zemou. Smart Marker
poskytuje najlepší a najpresnejší spôsob označenia a spätného vyhľadania
podzemných líniových stavieb ako sú:
 Optické a oznamovacie káble
 Energetické káble
 Vodovodné
potrubia

 Kanalizačné
potrubia
 Plynovody
 Káblovú televíziu
 Potrubia s úžitkovou vodou

Spoločnosť KOMPLEX vyrába
dva typy Smart Markrov:
 Smart Marker SM1500
 MiM Smart Marker 120

Neexistujú dva Smart Markre s rovnakým identiﬁkačným číslom. Táto funkcia poskytuje používateľom významnú výhodu, pretože pri
identiﬁkácii potrubia alebo káblového bodu
nemôžu nastať žiadne chyby.

A
B
C
D
E
F
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Križovanie s inou sieťou
Zmena hĺbky potrubia
Zmena hĺbky potrubia
Miesto pripojenia, zmeny, opravy potrubia
Prípojka potrubia
Zmena smeru
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Smart Marker SM1500

MiM Smart Marker 120

Počas výstavby alebo údržby sa umiestňuje
nad kľúčovými bodmi. Vopred naprogramované unikátne sériové číslo každého Smart Markra SM1500 poskytuje presné a jasné označenie
každého dôležitého bodu podzemného zariadenia (spoje, prepojenia, zmena smeru atď.)

Predstavuje novinku z vývoja ﬁrmy Komplex.
Tento marker bol špeciálne vyvinutý na presné
a jednoznačné označenie strategických bodov
inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v menších hĺbkach alebo úzkych zákopoch. Rozsah
čítania markra MiM Smart Marker 120 je prispôsobený tak, aby poskytoval presnú detekciu
v malých hĺbkach, kde je presnejšie umiestnenie väčších markrov komplikovanejšie. Sériové
ID MiM Smart Marker 120 poskytuje 100 %
správnu identiﬁkáciu každého bodu podzemného zariadenia, kde je nainštalovaný MiM
Smart Marker 120.

Neskôr je možné každý Smart Marker SM1500
rýchlo a jednoducho vyhľadať pomocou SML
lokátora. Vstavaný GPS modul v každom SML
lokátore významne urýchľuje vyhľadanie miesta uloženia každého Smart Markra SM1500.
SML Lokátor automaticky uloží všetky údaje
o detekovanom Smart Marker SM1500 do internej pamäte. Údaje o každom Smart Marker
SM1500 obsahujú nasledujúce informácie:
 súradnice GPS umiestnenia Smart Markra
 užívateľský popis o Smart Markri
 ID číslo Smart Markra
INŠTALÁCIA
MARKROV

MiM Smart Marker 120 sa používa hlavne na
označovanie strategických bodov podzemného zariadenia, ako napríklad:
 Spoj na sieti
 Križovanie s inou sieťou
 Zmena smeru siete
 Prípojka
 Súbeh s rovnakým typom siete
 Atď
Všetky Smart Markre je možné pomocou lokátora SML a pomocou PC softvéru Marker
Database® zobraziť v Google Maps® vo vašom
PC, alebo priamo vo vašom mobile v aplikácii
Marker Database®.

Zemina

*Min
0,3 m

MARKER
Obsyp
Potrubie
*Min. 0.3 m: pre kovové potrubia
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Analógové markre
Analógový rádiofrekvenčný marker je pasívne elektrické zariadenie určené na
trvalé označenie podzemných líniových stavieb. Poskytuje lacné a spoľahlivé
označenie menej významných bodov podzemnej líniovej stavby. Je vhodným
riešením prípadov, kde sa nevyžaduje označenie významných strategických
bodov podzemnej líniovej stavby.
KOMPLEX vyrába štyri typy analógových markrov:





MARKER 2500
Long MARKER
MiM Marker 120 analog
MAR 100-3D

MARKER 2500, Long MARKER
Oba typy markrov poskytujú spoľahlivý a lacný spôsob označenia líniovej podzemnej
stavby v prípadoch, kde sa nevyžaduje označenie významného bodu siete.
Marker 2500 je navrhnutý na označenie líniových stavieb v hĺbke max. 1,8 m. V minulosti bol
Marker 2500 najpoužívanejším spôsobom označovania všetkých druhov podzemných sietí.
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Long Marker je novinka medzi plochými analógovými markrami. Jeho prednosťou je veľký
čítací dosah. Nová konštrukcia markra umožňuje použiť tento marker až do hĺbky 2,5 m.
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MiM Marker 120 analog MAR 100-3D
Je pasívny analógový marker určený na
permanentné označenie podzemných líniových stavieb.

MAR 100-3D je analógový guľový marker.
Je ideálnym riešením pre užšie výkopy.

Priemer markra len 12 cm zaručuje, že sa dá
MiM Marker 120 analog použiť aj do tých najužších výkopov, či ťažko prístupných miest. MiM
Marker 120 analog predstavuje cenovo veľmi
výhodný a spoľahlivý spôsob označenia inžinierskych sietí a ich zariadení všetkých druhov, kde
je potrebná jednoznačná a presná lokalizácia.

Najväčšou výhodou MAR 100-3D je sférická charakteristika jeho elektromagnetického poľa. To
významne zjednodušuje inštaláciu tohto markra.
Silný vonkajší PE obal MAR 100-3D mu zaisťuje
vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu
a poskytuje mu ochranu aj v najnáročnejších podmienkach. Dva otvory po bokoch krytu markra sú
určené na prípadné pripevnenie MAR 100-3D k líniovej stavbe pomocou ﬁxačných pásov.

INŠTALÁCIA
MARKROV

INŠTALÁCIA
MARKROV

Zemina

Zemina

Obsyp

MARKER
*Min
0,3 m

*Min
0,3 m

MARKER
Obsyp

Potrubie

Potrubie

*Min. 0.3 m: pre kovové potrubia

*Min. 0.3 m: pre kovové potrubia
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Smart Marker
SML Lokátor
SML Lokátor je prenosný prístroj určený na presnú a rýchlu lokalizáciu a detekciu všetkých analógových a Smart
Markrov.
Vstavaný GPS modul v lokátore významne znižuje čas potrebný na určenie polohy markra.
SML ukladá dáta o jednotlivých markroch priamo do svojej vnútornej pamäte. Pomocou virtuálnej klávesnice umožňuje vytváranie popisovej informácie o každom markri.
SML tiež umožňuje zmerať hĺbku uloženia markra. SML lokátor môžete pripojiť k vášmu PC pomocou USB kábla a prenášať tak dáta do jedinečného databázového softvéru Marker Database®.

Technická špeciﬁkácia Smart Marker Lokátor SML xxx
Pracovná teplota

–20 °C to +60 °C

Skladovacia teplota

–20 °C to +60 °C

Presnosť merania hĺbky uloženia markra

+/– 10 % podľa špeciﬁkácie markra

GPS navigácia

ÁNO, vstavaný GPS modul

Pracovné frekvencie

SML G1 – 83,0 kHz
SML T1 – 101,4 kHz
SML S1 – 121,6 kHz
SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz
SML W1 – 145,7 kHz

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)

225 x 240 x 210 mm

Hmotnosť prístroja s anténou

Max. 4 kg

Kapacita vnútornej prepisovateľnej
pamäte prístroja

8 000 záznamov

Typ displeja

Podsvietený LCD displej, 4x20 znakov
ov

Komunikácia s PC

USB kábel

Životnosť batérií

Cca 45 pracovných hodín

Primárne batériové články alkalické 1.5V
Rozmer podľa IEC R14

10 ks
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Softvér Marker Database®
Softvér Marker Database® je svetovo jedinečný softvér pre vaše markre. Umožňuje najlepší spôsob spravovania a spracovania dát o vašich podzemných sieťach.
Poskytuje nasledovné výhody:
 editovať a spravovať dáta o vašich
podzemných sieťach a markroch
 zdieľať dáta o vašich podzemných sieťach
a markroch s vašimi partnermi po celom
svete použitím našej bezpečnej webovej
služby Cloud Database
 exportovať dáta do SHP formátu pre GIS systém alebo do formátu MS Excel
 zobrazenie markrov aj podzemných sietí v prostredí Google Maps®

Mobilná aplikácia Marker Database®
Aplikácia Mobile Marker Database® je prvá mobilná aplikácia na svete, ktorá vám
umožňuje prideliť pozíciu podzemných zariadení iba pomocou vášho smartfónu.
Umožňuje nasledujúce činnosti:
 zdieľať dáta medzi svojim
webovým účtom a smartfónom
 upraviť údaje o zariadení
pod zemou priamo v teréne
 zobrazenie markrov aj podzemných
sietí v prostredí Google Maps®
 GPS navigácia k cieľovému
markru pomocou Smartfónu
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Technické parametre

Technické parametre: Smart Marker SM1500
Typ podzemnej siete

Plynové
potrubia

Telekom.
káble

Kanalizačné
potrubia

Energetické
káble EU

Vodovodné
potrubia

Energetické
káble US

Pracovná frekvencia (kHz)

83,0

101 ,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiál vrchného obalu

PS s vysokou hustotou

Rozmery

Priemer x výška 225 x 28 mm

Váha

Max. 300 g (0,66lb)

Identiﬁkačné sériové ID číslo

ÁNO 10 miestny hexadecimálny kód

Čítací dosah markra

Do 1,7 m (5,57 ft)

Pracovná teplota

–20 °C +60 °C

Životnosť markra vrátane dát

50 rokov

Technické parametre: MiM Smart Marker 120
Typ podzemnej siete

Plynové
potrubia

Telekom.
káble

Kanalizačné
potrubia

Energetické
káble EU

Vodovodné
potrubia

Energetické
káble US

Pracovná frekvencia (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiál vrchného obalu

PS s vysokou hustotou

Rozmery

Priemer x výška 119 x 33 mm

Váha

Max. 122 g (0,27 lb)

Identiﬁkačné sériové ID číslo

ÁNO 10 miestny hexadecimálny kód

Čítací dosah markra

Do to 1,0 m (3,28 ft)

Pracovná teplota

–20 °C +60 °C

Životnosť markra vrátane dát

50 rokov
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Technické parametre: Marker 2500, Long Marker
Typ podzemnej siete

Plynové
potrubia

Telekom.
káble

Kanalizačné
potrubia

Energetické
káble EU

Vodovodné
potrubia

Energetické
káble US

Pracovná frekvencia (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiál vrchného obalu

PS s vysokou hustotou

Rozmery

Priemer x výška 225 x 28 mm

Váha

Max. 300 g (0,66 lb)

Identiﬁkačné sériové ID číslo

NIE

Čítací dosah markra

Do 1,8 m (5,9 ft), model Long Marker 2,5 m (8,2 ft)

Pracovná teplota

–20 °C +60 °C

Životnosť markra vrátane dát

50 rokov

Technické parametre: MiM Marker 120 analog
Typ podzemnej siete

Plynové
potrubia

Telekom.
káble

Kanalizačné
potrubia

Energetické
káble EU

Vodovodné
potrubia

Energetické
káble US

Pracovná frekvencia (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiál vrchného obalu

PS s vysokou hustotou

Rozmery

Priemer x výška 119 x 33 mm

Váha

Max. 116 g (0,26 lb)

Identiﬁkačné sériové ID číslo

NIE

Čítací dosah markra

Do 1,4 m (4,59 ft)

Pracovná teplota

–20 °C +60 °C

Životnosť markra vrátane dát

50 rokov

Technické parametre: Mar 100-3D
Typ podzemnej siete

Plynové
potrubia

Telekom.
káble

Kanalizačné
potrubia

Energetické
káble EU

Vodovodné
potrubia

Energetické
káble US

Pracovná frekvencia (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiál vrchného obalu

PE

Rozmery

Priemer 130 mm

Váha

Max. 210 g (0,46 lb)

Identiﬁkačné sériové ID číslo

NIE

Čítací dosah markra

Do 1,2 m (3,9 ft)

Pracovná teplota

–20 °C +60 °C

Životnosť markra vrátane dát

50 rokov
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Výrobca: Komplex s.r.o., Pusté 861, Rosina, 013 22, Slovensko
komplex@komplex.sk, www.komplex.sk

