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Nas sprawdził czas

Grupa Kapitałowa WASKO

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm 
teleinformatycznych. Spółka od 27 lat dostarcza swoje 
rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw 
głównie z sektora paliwowo-energetycznego, 
telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla 
administracji publicznej i rządowej. WASKO SA zajmuje 
się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz 
realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, 
utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. 

Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. 
Spółka na terenie kraju posiada 14 oddziałów 
zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. 
Największe z nich znajdują się w Krakowie, Warszawie, 
Wrocławiu i Gliwicach. 
Przeważającą część wypracowanego zysku przeznacza 
na rozwój i inwestycje. Ponad połowę
z nich stanowią prace badawczo-rozwojowe prowadzone 
w ramach projektów dofinansowanych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Przy ich realizacji
współpracuje z  wieloma Jednostkami Badawczo-
Rozwojowymi oraz uczelniami, z którymi zawarła
umowy o ścisłej współpracy.

Przeznaczenie
AWIA Horyzont jest kluczowym produktem Grupy 
Kapitałowej WASKO, wytworzonym w ENTE sp. z o.o.  
przeznaczonym do ochrony osób i prewencji przed 
wypadkami na terenach zakładów pracy. Jest adre-
sowany do firm wykorzystujących w cyklu produkcyj-
no – logistycznym pojazdy transportowe, jak ciągniki, 
wózki widłowe, koparki, ładowarki itp. Awia Horyzont 
to idealny produkt dla przedsiębiorców, dla których 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
pracowników jest podstawowym elementem planu 
organizacji pracy zakładu*.

*Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym.

„…pracodawca powinien podjąć środki organiza-
cyjne, zapobiegające wchodzeniu pracowników pie-
szych na teren pracy wózków. W przypadku, gdy ze 
względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest moż-
liwe spełnienie warunków […] pracodawca powinien 
zastosować odpowiednie środki zabezpieczające 
pracowników przed skutkami zagrożeń powodowa-
nych działaniem wózków.”
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Zastosowanie
AWIA Horyzont znajduje zastosowanie szczególnie 
w zakładach, w których:

 n istnieje duża liczba maszyn i pojazdów specja-
listycznych,

 n pojazdy przemierzają znaczne odległości 
(rozległe tereny, składy materiałowe, wielko-
powierzchniowe hale produkcyjne),

 n nie ma możliwości wydzielenia oddzielnych 
tras dla pracowników i pojazdów w celu unik-
nięcia kolizji. 

System jest stosowany najczęściej w:
 n zakładach przetwórstwa drewna (tartaki, 

produkcja pulpy, meblarstwo, zakłady papier-
nicze),

 n produkcji i magazynowaniu wód, napojów, 
piwa itp.

 n zakładach produkcji betonu i materiałów 
pochodnych,

 n portach przeładunkowych,
 n centrach logistycznych i składach materiałów,
 n innych zakładach, gdzie istnieje duże praw-

dopodobieństwo kolizji na linii człowiek-ma-
szyna.

System nie jest zalecany do zakładów produkcyj-
nych z dużą liczbą pracowników na halach  produk-
cyjnych, po których pojazdy poruszają się po 
ustalonych traktach komunikacyjnych, a ryzyko 
wypadku jest niewielkie.
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Działanie
AWIA Horyzont służy do wykrywania obecności i 
ostrzegania pracownika znajdującego na kursie koli-
zyjnym z pojazdem lub maszyną. Pracownik wkracza-
jąc w strefę pojazdu otrzymuje sygnał akustyczny lub 
świetlny, który zapobiega powstawaniu ryzyka kolizji. 
Kierowca pojazdu natomiast otrzymuje krótki sygnał 
wewnątrz kabiny wskazujący o potencjalnym zagro-
żeniu. Dodatkowo, kierowca otrzymuje na terminalu 
w kabinie wskazanie odległości i kierunku skąd nad-
chodzi „intruz”.

AWIA Horyzont:
• monitoruje strefę wokół pojazdu,
• ostrzega kierowcę o obecności pracownika, 

w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny
• wykrywa osoby wyposażone w nadajnik

w promieniu do 18 metrów wokół maszyny,
• „widzi” przez przeszkody (również metalowe), 
• potrafi rozpoznać kierunek, z którego 

nadchodzi intruz.

 
AWIA Horyzont to zespół urządzeń, składający się z 
terminala kierowcy, zespołu anten montowanych na 
pojeździe oraz aktywnych nadajników (tokenów) no-
szonych przez pracowników. Podstawowym celem 
jest przekazywanie operatorowi – kierowcy pojazdu – 
informacji wizualnej i akustycznej o fakcie pojawienia 
się człowieka w pobliżu maszyny, a także odległości i 
kierunku jego nadchodzenia. Jednocześnie człowiek 
ostrzegany jest sygnałem klaksonu, sygnalizującym 
bezpośrednie zagrożenie kolizją.

Wdrożenie
Wdrożenie systemu wymaga odpowiednich umie-
jętności od instalatorów, ponieważ  jest włączany w 
instalację elektryczną pojazdu. 
Jednostkę terminala montuje się wewnątrz kabiny w 
miejscu nie zakłócającym ergonomii pracy kierowcy. 
Wyświetlacz urządzenia wspomaga bieżącą pracę 
kierowcy, więc musi być dobrze widoczny.
Anteny montowane są w 4 narożnych punktach na 
zewnątrz pojazdu – 2 skierowane do przodu oraz 2 
do tyłu.

Niezbędnym elementem systemu AWIA Horyzont są 
nadajniki, które pobierane są przez pracowników w 
strefach wejścia na zakład. Urządzenia te muszą być 
noszone (kieszeń, klamra) podczas ich całodziennej 
pracy.  Po zakończeniu pracy na danej zmianie na-
dajniki są zdawane i trafiają do specjalistycznych szaf 
dokujących, które sprawdzają ich stan oraz pozwala-
ją uzupełnić energię. Szafy dokujące są częścią syste-
mu AWIA Horyzont. 

Sposób montażu 

Schemat działania

Terminal
Zasilanie: 12/24 VDC
Ekran LCD: 7’’
Waga: 800 g

Odbiornik kierunkowy
Zasięg: do 18m w magazynie

do 30 m na otwartym terenie
Budowa: IP68
Odporność na zakłucenia

Terminal
Typ: akumulatorowy
Czas pracy: 16 h
Waga: 300 g
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Korzyści
System AWIA Horyzont:
• wyraźnie podnosi bezpieczeństwo w zakładach 

pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skut-
ków wypadków komunikacyjnych z udziałem 
pracowników i środków transportu,

• bardzo dobrze sprawdza się w strefach za-
ładunku, rozładunku i przeładunku towaru, 
zabezpieczając dostawców przed nieszczęśli-
wymi wypadkami,

• doskonale wpisuje się w tworzenie nowych 
planów poprawy bezpieczeństwa zakładu w 
przypadku wystąpienia wcześniej nieszczęśli-
wego wypadku.

Nasze referencje
• Kronopol Sp. z o.o. (w trakcie realizacji)
• Zeppelin Polska Sp. z o.o.
• Biuro Bezpieczeństwa Pracy
• Mondi Świecie S.A. 

Najważniejsze cechy systemu
• Jako jedyny system na rynku zapewnia prze-

nikanie przez wszystkie przeszkody (pryzmy, 
regały, kontenery, ściany), dając jednocześnie 
informację na temat kierunku nadchodzenia 
pracownika.

• Średni czas instalacji na 1 pojeździe –  ok. 2-3 
godziny.

• Możliwość instalacji na dowolnym typie po-
jazdu tj.: wózki widłowe, koparki, ładowarki, 
pojazdy transportowe.

• Możliwość komunikacji z systemami kontrolny-
mi za pomocą Wi-Fi lub RS-485, dzięki czemu 
zmiana konfiguracji nie wymaga demontażu 
urządzenia.

• Brak wpływu nadajnika na działanie telefonów 
komórkowych i łączności zakładowej.

• Możliwość pracy nadajnika przez 16 godzin.
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