
Zintegrowany system  
detekcji Pojazdów i Pieszych

Przycisk dla pieszych KSK-P01

Magnetyczny detektor pojazdów KSK-S02



Zintegrowany System Detekcji Pojazdów i Pie-
szych oferuje innowacyjne podejście w zakresie 
detekcji łącząc detekcję pojazdów i pieszych  
w jeden kompletny system.   

Dane z każdej indywidualnej jednostki są prze-
syłane przez magistralę lub za pośrednictwem 
łącza bezprzewodowego. 

Detektory pojazdów oraz przyciski dla pieszych 
używają wspólnego protokołu wymiany danych 
minimalizując przy tym ilość okablowania. Wej-
ścia / wyjścia z układu są doprowadzane do 
sterownika za pośrednictwem stanów We/Wy 
lub przez sieć Ethernet, co czyni system odpo-
wiednim do każdej marki kontrolera.



Nasze produkty
Przycisk dla pieszych KSK-P01
Magnetyczny detektor pojazdów KSK-S02



Przycisk dla pieszych KSK-P01

 Przycisk dla pieszych KSK-P01 dedyko-
wany jest dla osób niepełnosprawnych, obszar 
zgłoszenia pozwala wydłużać czas sygnału zie-
lonego by bezpiecznie przejść przez ulicę.

Przycisk wyposażony został w dźwiękowe 
naprowadzanie pieszego oraz potwierdze-
nie przyjęcia zgłoszenia o różnych częstotli-
wościach sygnału. Zastosowanie diod LED 
w przeciwieństwie do układów żarowych za-
pewnia niski pobór mocy oraz długą żywotność. 

Nowoczesne wzornictwo kształtu obudowy ma 
za zadanie zwiększyć odporność na zniszcze-
nia tj, zmienić wypadkowy wektor uderzenia  
a użebrowane wypraski bezpośrednio przeno-
sić siłę uderzenia na słup, na którym przycisk 
jest zamontowany. 

Przycisk jest przystosowany do pracy z dowol-
nym standardem źródła zasilania. Dodatkowo, 
wszystkie parametry behawioralne mogą być 
na miejscu modyfikowane przez serwisan-
ta poprzez konfigurację przycisku za pomocą 
urządzenia typu PocketPC posiadającego port 
podczerwieni.

System zgłoszenia pieszego oparty został na 
systemie detekcji sensora pojemnościowego, 
co umożliwiło pozbycie się wszelkich elemen-
tów mechanicznych i wielokrotne wydłużenie 
żywotności urządzenia.

Przycisk oferowany jest w wersji przewodowej 
jak i bezprzewodowej co  sprawia, że jego mon-
taż oraz wymiana jest tańsza niż przycisków 
przewodowych.



Przycisk dla pieszych w trzech różnych wariantach:

System KSK-P01c: 
przycisk w wersji bezprzewodowej, podłączany do karty przycisków oraz karty CPU. 
Wszystkie przyciski KSK-P01a KSK-P01b na danym skrzyżowaniu są konfigurowane 
zdalnie z szafy sterownikowej. 

System KSK-P01b: 
przycisk w wersji przewodowej, podłączany do karty przycisków oraz karty CPU. 
Wszystkie przyciski KSK-P01a oraz KSK-P01b na danym skrzyżowaniu są konfigurowa-
ne zdalnie z szafy sterownikowej. 

System KSK-P01a:
przycisk w wersji przewodowej, podłączany bezpośrednio do sterownika sygnalizacji 
świetlnej. Przycisk jest konfigurowany za pomocą portu IRDA(określenie poziomu czu-
łości sensora, ustawienie poziomu sygnałów stanu).

Każda z powyższych konfiguracji może być wyposażona w głośnik oraz potwierdzenie 
wibracyjne z napisem w systemie braille'a.

• trwała obudowa zapobiega dewastacji  
i zniszczeniu przycisku

• przystosowany do pracy z dowolnym 
standardem źródła zasilania

• bezprzewodowa transmisja danych

• urządzenie przyjazne  
niepełnosprawnym

• konfiguracja za pomocą portu  
podczerwieni



• sensorowe zgłoszenie pieszego

• LED-owe potwierdzenie zgłoszenia pieszego stałe/pulsacyjne

• graficzne wyświetlenie sekwencji reklamowych na ekranie LCD

• dzwiękowe naprowadzanie pieszego na przycisk(słyszalność do 4m)

• bezprzewodowy system programowania parametrów o wysokiej przepustowości danych

• pomiar temperatury z możliwością jej wyświetlenia

• niskooporowy zestyk mechaniczny zgłoszenia przycisku do sterownika

• monitorowanie potwierdzenia zgłoszenia przycisku od sterownika

• monitorowanie sygnału światła zielonego dla pieszych

• zasilanie prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC

• potwierdzenie zgłoszenia zasilane prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-240AC

• sygnał zielonego światła zasilany prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC

• zgłoszenie przycisku zasilanie prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC

• pełna niezależność wyżej wymienionych sygnałów, izolowanie galwaniczne(>1000V)

• zestyk zgłoszenia przycisku opto-przekaźnikowy, niemechaniczny

• pobór mocy ze złącza zasilania max 1.5W niezależne od napięcia wejściowego

PARAMETRY TECHNICZNE:



Magnetyczny detektor pojazdów 
KSK-S02

 Detektor pojazdów bazuje na magne-
tycznej technologii, która mierzy zmiany pola 
magnetycznego Ziemi spowodowane obecno-
ścią  metalowych obiektów. Jest to kompak-
towa, solidna konstrukcja nadająca się do za-
stąpienia  pętl indukcyjnych.

Możliwe jest zidentyfikowanie rodzaju po-
jazdu (motor, samochód osobowy, samochód 
ciężarowy), gdyż różnią się pod względem 
stopnia zakłócenia pola. Parametry każdego  
z czujników muszą być tak dobrane by nie były 
wzbudzane przez pojazdy znajdujące się na in-
nych pasach ruchu.

W celu prawidłowej detekcji pojazdów na jezd-
niach wielopasmowych wydaje się być koniecz-
nym stworzenie inteligentnej sieci czujników, 
które wysyła oprócz stanów zajętości warto-

ści odkształcenia pola magnetycznego ziemi. 
Urządzenie zbiorcze porównuje różnice w war-
tościach sygnałów sąsiadujących czujników  
i na tej podstawie ocenia czy jest to jeden czy 
dwa pojazdy generujące zgłoszenie. Infor-
macja o zajętości pasa drogowego może być 
przesyłana do stacji bazowej drogą radiową, 
dzięki czemu nie jest konieczne prowadzenie 
kabli do sterownika świateł. Wersja ta dedy-
kowana jest do istniejących skrzyżowań gdzie 
projektant nie uwzględnił kanałów doprowa-
dzających zasilania do czujników. Instalacja 
polega na wydrążeniu niewielkich otworów  
w podbudowie drogi i umieszczeniu tam czujni-
ków z własnym zasilaniem bateryjnym. Dzięki 
tak niewielkiej powierzchni i prostocie mon-
tażu koszty instalacji są minimalne a trwałość 
i odporność na zniszczenie wielokrotnie prze-
wyższa obecnie stosowane rozwiązania. 



Drugim wariantem jest wersja kablowa dedy-
kowana do nowoczesnych skrzyżowań, w któ-
rych przewidziana jest instalacja czujników 
kablowych (indukcyjnych). W przygotowanych 
tunelach układane są czujniki w zadanych od-
ległościach od skrzyżowania, jednakże nie ma 
tu konieczności ingerencji w strukturę asfal-
tu by ułożyć pętle indukcyjne. Zasada detek-
cji pozostaje niezmieniona, jednakże sygnały 
zajętości przekazywane są szyną danych bądź 
zestykiem prowadzonym z każdego czujnika. 
Dla jednopasmowych jezdni i prostych ste-
rowników wystarczy sam zestyk – informacja 
o zajętości, jednakże na bardziej rozbudowa-
nych skrzyżowaniach niezbędne jest przesy-
łanie większej ilości danych.

Czujniki mogą być samodzielne lub stanowić 
sieć pozwalającą na konfigurację i sterowa-
nie z jednego miejsca. Detektory są w dwóch 
wariantach - przewodowy i bezprzewodowy  
w  zależności od wymagań aplikacji. W przypad-
ku wersji przewodowej, połączenie wszyst-
kich czujników  do jednej wspólnej magistra-
li CAN znacznie zmniejsza ilość okablowania  
i pozwala na interakcję pomiędzy poszczegól-
nymi czujnikami. 

• Produkt dostępny w wersji  
przewodowej lub bezprzewodowej
 
• Łączność za pomocą sieci Ethernet
 

• Kompatybilność z innymi  
systemami infrastruktury IST
 
• Łatwy oraz szybki montaż



• Kompatybilność z innymi  
systemami infrastruktury IST
 
• Łatwy oraz szybki montaż

• pasmo częstotliwości: 2.4 GHz

• sposób detekcji: magnetyczny

• napięcie zasilania: 12 VDC – 24 VDC (dla wersji przewodowej)

• wymiary: 110 mm x 90 mm 

• kolor: czarny

• szczelność: IP67, NEMA 6P

• temperatura pracy dla optymalnego zużycia baterii: -35–60oC

• dopuszczalna max i min temperatura pracy czujnika: -41–81oC

• zasięg komunikacji ze stacją bazową: do 100 m

• zasilanie: wymienne baterie litowe (4 sztuki)

• czas pracy na baterii: 5–8 lat

• skuteczność detekcji: ~98%

• odporność mechaniczna:  IEC 68-2-6 and IEC 68-2-7  
mechaniczna: 30g, 11 ms półsinusoida, 18wstrząsów

• odporność na wibracje: 0.5 mm p-p, 10 do 60 Hz

• gwarancja: 3 lata

PARAMETRY TECHNICZNE:



Urządzenia 
komplementarne
Karta CPU 
Karta rozszerzeń przycisków dla pieszych
Karta rozszerzeń detektorów pojazdów



• port USB do konfiguracji systemu i zarządzania,

• port RJ45 do udostępniania danych przez Ethernet, 

• port CAN do komunikacji z kartami rozszerzeń, 

• port CAN do przewodowej komunikacji z detektorami pojazdów oraz przyciskami dla  
 pieszych, 

• port anteny 2,4 GHz do bezprzewodowej komunikacji z detektorami pojazdów  
i przycisków dla pieszych,

• sygnał wyjściowy WDT, 

• trzy konfigurowalne wejścia cyfrowe, 

• napięcie zasilania 12VDC -24VDC, 

• stopień ochrony IP44

PARAMETRY TECHNICZNE:

Karta CPU 

Do zadań karty CPU należy komunikacja z przyciskami  oraz detektorami magnetycznymi na  
skrzyżowaniu za pomocą stacji bazowej sieci bezprzewodowej 2,4 GHz(dla wersji bezprzewodowej urzą-
dzeń) bądź też za pomocą połączenia kablowego dla wersji przewodowych urządzeń. Następnie karta 
CPU przekazuje informację o zaistniałym zdarzeniu do karty przyciskowej lub karty detektorów, które  
komunikują się z głównym sterownikiem skrzyżowania. Ta sama karta CPU może być wykorzystana   
jednocześnie do obsługi zarówno przycisków dla pieszych KSK-P01(dla wersji KSK-P01b oraz KSK-P01c) 
jak i Magnetycznego Detektora Pojazdów KSK-S02



 Oprogramowanie PC jest przeznaczone do 
stosowania z systemem operacyjnym Windows. 

Jest ono używane do konfigurowania detekcji sys-
temu oraz do  ustawień wszystkich urządzeń pery-
feryjnych.

Wielką zaletą tego podejścia jest to, że każdy przy-
cisk dla pieszych i każdy detektor pojazdu może być 
dostępny z jednego punktu. 

Połączenie USB z CPU pozwala na szybki transfer 
danych, upewniając się, że proces konfiguracji jest 
łatwy i intuicyjny.

Użytkownik może przypisać konkretne urządze-
nie do wyjścia na karcie rozszerzenia, umieść je na 
mapie w celu ułatwienia identyfikacji, właściwości  
łącza konfiguracji i wielu innych.

OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE PC



• trzy sygnały wyjściowe NPN do 24VDC, 

• trzy sygnały potwierdzenia 12VDC - 24VDC,

• trzy pary sygnałów czerwonego i zielonego 12VDC-42VAC (odseparowane galwanicznie), 

• do ośmiu przycisków w grupie, 

• do 24 przycisków dla pieszych na kartę rozszerzeń, 

• port CAN do komunikacji z CPU i przyciskami dla pieszych,

• sygnał WDT, 

• napięcie zasilania 12VDC -24VDC, 

• stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Karta rozszerzeń 
przycisków 
dla pieszych

Urządzenie to służy do zbierania danych z przycisków dla pieszych, które są zamontowane na skrzyżowa-
niu. Przyciski mogą być przypisane do jednej z trzech grup wyjściowych generujących sygnał wyjściowy. 
Każda grupa składa się z maksymalnie 8 przycisków, które mają wspólne wyjście. Ponadto każda grupa 
jest jest wyposażona w 3 sygnały wejściowe - potwierdzenia oraz sygnałów dla czerwonego i zielonego 
światła, które są galwanicznie odizolowane od innych sygnałów.



• osiem sygnałów wyjściowych, 

• do czterech detektorów w grupie, 

• do 36 detektorów pojazdów na kartę rozszerzeń, 

• osiem mikro przełączników do resetowania i "uczenia " grupy detektorów, 

• port CAN do komunikacji z CPU i detektorami pojazdów, 

• sygnał WDT, 

• napięcie zasilania 12VDC - 24VDC, 

• stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Karta rozszerzeń 
detektorów  
pojazdów

Do jej zadań należy przesyłanie informacji otrzymanej z CPU bezpośrednio do głównego sterownika za-
rządzającego skrzyżowaniem. Jedna karta obsługuje maksymalnie do 8 czujników i jest podłączana bez-
pośrednio do magistrali CAN.



KSK Developments należy do Grupy Firm Rodzinnych

ul. ks. Jerzego Badestinusa 39
41-814 Zabrze

NIP 648-277-06-49

ksk@ksk-dev.com
tel: 886 523 700

www.ksk-dev.com




