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Grupa ELOKON

• Firma specjalizująca się w rozwiązaniach systemowych w obszarze:

− Bezpieczeństwa w intralogistyce,

− Rozwiązań i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa maszyn,

• 100 pracowników, rok założenia 1986

• Siedziba główna w Tornesch koło Hamburga, biuro w Warszawie, 4 oddziały na terenie Polski 

• Silne i długoletnie partnerstwo z producentami wózków widłowych

• Stała współpraca i konsultacje z Urzędem Dozoru Technicznego



ELOKON na świecie



Klienci ELOKON 

zaufało nam

na całym 

świecie

2 000
klientów

35
krajów



Innowacyjne systemy bezpieczeństwa oraz systemy wspomagające

Zwiększenie bezpieczeństwa VNA Poprawa produktywności MHE

Oferta ELOKON 



System detekcji osób, wózków widłowych oraz 
niebezpiecznych stref ELOshield

Czerwiec 2017



ELOshield – funkcje systemu

FUNKCJE

Stop
w niebezpiecznych 

sytuacjach i strefach 

Sygnalizacja
świetlna, 

akustyczna, 
wibracyjna

Prędkość 
pełzania 



ELOshield – zasada działania

Wyposażenie wózka

- panel operatora (moduł wózkowy)

- anteny

Utworzenie dwóch stref wokół wózka

- żółtej: strefa ostrzegania

- czerwonej: strefa niebezpieczna

Podanie sygnałów do modułów sterowania pracą wózka

- sygnał ostrzegania dźwiękowego i/lub świetlnego

- sygnał zwalniania i/lub zatrzymania wózka

Wyposażenie pieszych w znacznik personalny służący do 
komunikacji z modułem wózkowym

strefa 
ostrzegania

konfigurowalna

max 15 m

Strefa 
niebezpieczna

konfigurowalnamin 2 m



ELOshield - warianty rozwiązań

pieszy - wózek

zapobieganie wypadkom 
pomiędzy wózkiem a pieszym

wózek - wózek

zapobieganie kolizjom 
pomiędzy wózkami

wózek - strefa

ochrona pieszych i wózków w 
niebezpiecznych strefach



ELOshield – elementy systemu

Moduł stacjonarny z antenami 

Moduł wózkowy z antenami
Znaczniki personalne 

Elementy dodatkowe wyposażenia strefy 
stacjonarnej

Piesi
Strefy

Wózki



ELOshield – elementy systemu – moduł wózkowy

Ostrzeganie operatora o pieszym, o innym wózku lub o wjechaniu w 
niebezpieczną strefę.

Interakcja na wózku widłowym

• Ostrzeganie operatora sygnałami świetlno-akustycznymi

• Spowolnienie i/lub zatrzymanie wózka widłowego

Rodzaje sygnałów ostrzegawczych

• Żółty alarm LED dla strefy OSTRZEGAWCZEJ

• Czerwony alarm LED dla strefy NIEBEZPIECZNEJ

• Alarmy akustyczne wspomagające alarmy LED

• Informacja o ilości obiektów w strefie NIEBEZPIECZNEJ

• Informacja o poprawności działania systemu



ELOshield – elementy systemu – znacznik personalny

Ostrzegania pieszego o potencjalnym zagrożeniu ze strony pojazdu lub 
wejściu pieszego w niebezpieczną strefę.

Sygnały ostrzegawcze i informacyjne:
• Żółty alarm LED po przekroczeniu przez wózek strefy OSTRZEGAWCZEJ
• Czerwony alarm LED po przekroczeniu przez wózek strefy NIEBEZPIECZNEJ
• Alarmy akustyczne i wibracyjne wspomagające alarmy LED

• Informacja o statusie urządzenia
• Informacja o poziomie naładowania baterii

Bateria z czasem pracy do 12h.
Ładowanie baterii poprzez ładowarkę microUSB.
Rozszerzony zasięg stref buforowych – opcjonalnie.



ELOshield – elementy systemu – moduł stacjonarny

Interakcja po wjeździe wózka widłowego w wyznaczoną strefę:

• Uruchomienie sygnalizacji na obiekcie  
• Spowolnienie wózka widłowego 
• Dodatkowe spowolnienie wózka widłowego

Interakcja po wejściu pieszego w wyznaczoną strefę:

• Aktywacja sygnałów świetnych na znaczniku personalnym
• Aktywacja sygnałów dźwiękowych na znaczniku personalnym
• Aktywacja sygnałów wibracyjnych na znaczniku personalnym

Dodatkowo urządzeniem można sterować różnymi elementami 
infrastruktury na obiekcie: podnoszenie bram i szlabanów,  
blokowanie wejść czy wjazdów, funkcja „ulicznej” sygnalizacji 
świetlnej.

Wykrywanie pieszych i wózków widłowych w wyznaczonych strefach.



ELOshield – strefy wokół wózka widłowego

• Możliwość konfiguracji odległości strefy: do 15 m
• W pełni konfigurowalne: okrągłe lub o 

niestandardowym kształcie
Aż do 15 m 

Strefa alarmowa

Strefa ostrzegawcza



ELOshield – strefy znacznika stacjonarnego

• Dowolny, niestandardowy kształt stref

Strefa alarmowa

Strefa ostrzegawcza

Anteny ELOshield



ELOshield – kontrola dostępu

Moduł kontroli dostępu:

• Kontrola posiadanie aktywnego 
znacznika personalnego przez osoby 
wchodzące w wyznaczoną strefę

• Kontrola osób wychodzących ze strefy

• Techniczna weryfikacja znacznika 
personalnego przy każdorazowym 
przejściu przez strefy. 

STREFA I STREFA II:

Znacznik personalny wymagany

STREFA I



ELOshield – funkcje niestandardowe 

Kontrola prędkości w wyznaczonej strefie:

• Możliwość kontroli prędkości w dużych 
obszarach oznaczonych znacznikami 
stacjonarnymi

• Możliwość kontroli prędkości w zasięgu 
jednego znacznika stacjonarnego 
(maksymalnie 15 metrów)

STREFA I: 10 KM/H STREFA II: 6 KM/H

STREFA I: 10 KM/H STREFA II: 6 KM/H



ELOshield – akcesoria

Stacja do ładowania znacznika 
personalnego:

• Szybszy czas ładowania
• Prosty i bezpieczny sposób 

przechowywania 
• Możliwość łączenie stacji 
• Łatwość dostępu do 

znacznika 

Elementy do mocowania znacznika personalnego:



ELOshield wiele możliwości – podsumowanie

Możliwość konfiguracji zaawansowanych funkcji logicznych w zależności od potrzeb Klienta.

Przykłady:

• Aktywacja interakcji na wózku widłowym poprzez obecność pieszego w strefie

• Zarządzanie i kontrola otwarcia bram/wejść dla wybranych wózków widłowych

• Brak pozwolenia na wjazd wózka widłowego do strefy roboczej pieszych

• Ograniczenie prędkości wózka widłowego w ustalonych obszarach

• Zatrzymanie pracy maszyn w obszarze zagrożenia dla pieszego



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym
Dyrektorem Handlowym - Tomaszem Piłatowiczem.

E. tomasz.pilatowicz@elokon.pl| M. + 48 601 223 711
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tomasz-piłatowicz-b9059897

ELOKON Logistics Sp. z o.o.

ul. Tytoniowa 22 
04-228 Warszawa

T. +48 22 812 71 38 
E. info@elokon.pl 

www.elokon.com

ZESPÓŁ ELOKON.
DLA CIEBIE.
Z PRZYJEMNOŚCIĄ.


