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 Axle counter (BO1)کانتر اکسل
 )براي کنترل اشغالی خط Fail – Safeسیستم سیگنالینگ (

  
تواند در همچنین این سیستم می. ، کنترل اشغالی بالك است  Axle counter Bo1کار اصلی 

ند شومحورهاي قطارکه وارد بخش تعیین شده بالك میوقتی . ها مورد استفاده قرار گیرد ها و تقاطعسوزن
 ،و زمان و تاریخ ورود قطار د شوشمارند و اشغالی خط تعیین میآنها  را می Axle counter، سنسورهاي 

آزادي بالك . شود ذخیره می  (PLC )در حافظه دستگاه همگی تعیین شده و ....جهت ، خطاها ، اختاللها و 
  . د ناششود که تمامی  سنسورها یک  تعداد محور را شمرده بزمانی اعالم می

 CENELEC EN 50128مورد استفاده در این سیستم، مطابق با قوانین ایمنی  PLCنرم افزار 
  . برنامه ریزي و نوشته شده است 

 قدرت و اطالعات سیگنالی از طریق همین سیم ها منتقل( سیم ارتباطی به بخش کنار خط  2 •
  ) می شود 

  km 30نترل ، ماکزیمم فاصله بین تجهیزات کنار خط و تجهیزات داخل اتاق ک •

 رایانه  رويو تشخیص بر) م دتوسط مو( واحد کنترل محلی و یا از راه دور  •

شامل زمان دقیق ، تاریخ ،  Axle counterقطار گذرنده از  700سازي اطالعات قابلیت ذخیره •
 ) رودنمی ر قطع برق ، ازبینثاین اطالعات در ا... ( شماره محور ،  جهت ، خطاها و 

 سنسور  12ماکزیم تا ، سنسور 3یا  2خش کنترلی شامل هر ب •

 )جهت قطار تشخیص ، تشخیص فالنج چرخ ( سنسور القایی الکتریکی چرخ  •

  km/h 350شمارش محور در سرعت هاي ماکزیم تا  •

 اي دوره يدر حد بازرسی ها يتعمیر و نگهدارکاهش  •

 خروجی هاي این سیستم مناسب براي سیستم اینترالکینگ  •

و ، مورد تست وقرار گرفته  CENELECاستانداردهاي  مطابق BO1 م محورشمارسیست •
  .باشدمی TUV Rhinelandرسمی از گروه داراي گواهی 

  :مشخصات فنی تجهیزات کنار خط
    UO-120 VDC   ولتاژ  •
   40º….+80º-رنج دماي عملکرد  •
   %100در رطوبت قابل استفاده  •
   گرد و غبار  از آب وداراي پوشش محافظ  در مقابل  •
   مناسب براي قطر چرخ  •
   UIC 510-2 استاندارد متناسب با هاي چرخمورد استفاده براي  •
 در صورت درخواست ، قابل تعدیل براي سایر(  S45… UIC60هاي قابل نصب بر روي ریل •

 ) پروفیل هاي ریل  انواع

  ریل جهت نصب به سوراخ کردن  عدم نیاز •

http://www.MTES.ir


 

www.MTES.ir                                                          Tell: (+98-21) 88 60 77 16-18 

  وشش محافط حفاظت مکانیکی سنسورها توسط پ •
 و جلوگیري از افزایش ولتاژ  جریان تراکنشکنترل  •

  :   مشخصات فنی واحد هاي داخلی اتاق کنترل
 ) در صورت درخواست  (60VDC,48V….75VDC 48VDC,2UVDCولتاژ  •

    PLCهاي گالوانیک مدارهاي الکترونیکی و پوشش •

  (100VDC/72VDC,20W)منبع تغذیه سنسورها  •

 70ºC+…30- : کاري دمايگستره  •

 محور تا تعیین جهت  999ارش ماکزیمم تا شمظرفیت  •

 300x483x133 mm :(d×w×h)ابعاد  •
 

  PM500و  PM1020بالیس خط 
سیر ایمن جهت و ها از جمله تجهیزات کنار خط سیستم حفاظت اتوماتیک قطار هستند بالیس

کند ، با مدار رزونالسی خود یبالیس ها هنگامی که قطار عبور م. شوند می استفاده قطار بر روي خطوط
مدار خط درست در کنار بالیس ها قراردارند و هاي مدار. گذارند بر روي اجزاء لکوموتیو تاثیر می

تنظیم  2000Hzیا  500Hz  ،1000Hzهایی بین بالیس کنار خط را فعال کرده و آنها را براي سیگنال
  . کنند می

  : مشخصات فنی 
  صالی مشابه هستند هر دوبالیس داراي بست ات •
 هنگام نصب برابر ضربه و ارتعاش  مقاوم در •

 نصب برروي ریل  جهت هاي باالقابلیت •

  IEC يتست شده بر اساس استانداردها •

 x 300 x 132 mm :(d×w×h) 650ابعاد  •

 kg 12در حدود : وزن  •
 

  تست بالیس کنار خطدستگاه 
-لیساعملکرد صحیح بت جهت تس گیري پرتابلیک دستگاه اندازه MP1دستگاه تست بالیس 

،  باال در فرکانس ابلیت حمل آسان با دست ، تستق ،مهمترین فواید این سیستم. می باشدهاي کنار خط 
  .  باشدمی ساعت کار مفید به دستگاه می دهد 4محفظه محکم و منبع تغذیه داخلی که قابلیت 
س هاي ساخت و سایر بالیو   MP1هاي سگیري بر روي بالیاین دستگاه قابلیت تست و اندازه

  .شرکت هاي دیگررا دارد
  : مشخصات فنی دستگاه 

  12Vو 1.2ALباتري داخلی : تغذیه منبع  •
 535Hz..…455        :اتوماتیک گیري رنج فرکانس در اندازه •

      910…..1070Hz                                                                   
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        1820….2140Hz                                                                   
   

 590Hz.…460           :گیري دستی رنج فرکانس در اندازه •
       920…1180Hz                                                                                

1840…..2360Hz                                              
 

                              500Hz,1000Hz,2000Hz: فرکانس کالیبراسیون  •

 +1.5) % عدد نشان داده شده  <رقمی  3(                                         : دقت جریان  •

 +%2) عدد نشان داده شده  >رقمی 3(                                                                            
 

 +%0.05دقت تامین فرکانس کالیبراسیون  •

 + 50ºCتا    5ºC -از  کاري گستره دماي •

 کیلوگرم   8:وزن  •

 x 290 x 160 mm :(d×w×h) 160ابعاد  •

  
  LLCO512بالیس لکوموتیو نوع 

هر . کند ه در لکوموتیو منتقل میلکوموتیو ، سیگنال را از خط به سیستم کنترل نصب شدبالیس 
اند که هر کدام به یک فرکانس مشخص جواب ها تجهیز شدههاي کنار خط با این بالیسکدام از سیگنال

لکوموتیو بالیس .  گردد  تعیین می ،شودتوسط سیگنالی که به خط داده می ،هااین فرکانس. دهند می
کند ، سطح جریان در مدار طراحی ز روي بالیس خط عبور میا لکوموتیو برروي لکوموتیو نصب شده و وقتی

در دو ( است بالیس هر لکوموتیو داراي دو .شود تشخیص داده می TCSکه توسط کرده شده کاهش پیدا 
  . گردد و متناسب با بالیس روي خط نصب میبوده ها بسیار حساس و دقیق آنمحل نصب که ) طرف 
  

  : مشخصات فنی 
 
  40V-36: ولتاژ  •
 270Ma+(500,1000,2000Hz),%10سطح جریان در مدار  •

  160mAکمتر از  (500,1000,2000Hz)ثیر مگنت خط یان در مدار تحت تأسطح جر •

 %1+: تلرانس فرکانس ها  •

 40ºC…+80ºC-: ي گستره دماي کار •

 200x850x10 mm  (d×w×h):ابعاد •

 kg 25: وزن  •

 رتفاعا:  20mm-30mm+120:خط بالیس محل نصب متناسب با  •

                                                                                30mm +0 :عرض  
  LM1دستگاه تست بالیس لکوموتیو نوع 
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  :توضیحات تکمیلی 
           هايگیري ، ارزیابی و سرویس بالیس هاي لکوموتیو، جهت اندازه LM1دستگاه  •

       SIEMENS  ،RIZ  ،AP وSEL شود استفاده می .  
 گیري هاي میدانی و کارگاهی طراحی شده است جهت اندازه •

کند که در             سیگنال مورد نیاز جهت تست بالیس هاي لکوموتیو را تولید می 3این دستگاه  •
 . شوند ایجاد می 2000Hz,1000Hz,500Hzهاي فرکانس

 200V,50Hzمنبع تغذیه  •

 میدانی  براي استفاده هايارژ توسط باتري قابل ش •

  ITR/UTRسیستم تشخیص قطار  
 

ناوگان ریلی از روي یک نقطه مشخص از  ، عبور قطار و یا ITR/UTRسیستم تشخیص قطار  •
  . کند تعیین می را خط

هاي هم سطح مورد استفاده قرار در تقاطعجهت باال بردن گیت  UTRسیستم تشخیص قطار  •
 متصل بر کابین UTR 245متصل بر روي ریل و  ZK24سور از یک سناین سیستم . گیرد می

 . تقاطع همسطح تشکیل شده است 

این . شودجهت پایین بردن گیت در تقاطع همسطح استفاده می ITRسیستم تشخیص قطار  •
متصل بر کابین تقاطع  UTR 245متصل بر روي ریل و  ZK24سیستم نیز از یک سنسور 
 .همسطح تشکیل شده است 

همسطح ارتباط برقرار می  هايها با سیستم هاي قدیمی مورد استفاده در تقاطعهخروجی رل •
  . کنند 

اي بعد از عبور هر محور ثانیه 5، داراي یک تاخیر زمانی  UTR245/ITR245مدل  هايرله •
 . هستند 

  
  : مشخصات فنی 

 x 75 x 110 mm 99.7در اندازه  DIN، مطابق مدل   UTR245/ITR245هاي مدل رله •
  . شود هاي دیگر هم بر اساس نوع درخواست ساخته میلمد. اند ساخته شده

  UIC 510-2تشخیص چرخ قطار بر اساس استاندارد  •

  km/h 350سرعت قطار ماکزیم تا  •

 ZK24  :-40…+80ºCسنسور چرخ کاري دماي گستره  •

 %100تا رطوبت قابل استفاده  •

   UTR245/ITR245 - 30….+70 ºCهاي رله کاري دمايگستره  •

 براي حفاظت در مقابل آب و گرد و غبار IP68داراي محافظ  ZK24سنسور  •
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هاي قابل نصب بر روي انواع پروفیلشود و میدر بخش داخلی ریل نصب  ZK24سنسور  •
S45….UIC60 باشد می . 

 : متشکل است از  ITR,UTRسیستم تشخیص قطار  •

  ZK24سنسور چرخ  •
  هاي  کابل  براي  حفاظتی  هايو لوله  تثبیت  متعلقات با  سنسور  واحد نصب •

  (5m)سنسور 

 ITR245یا  UTR245هاي مدل رله •

  
  
  

  ZK24سنسور چرخ 
  

قطاردر تقاطع هاي ، سیستم تشخیص  axle counterاز جمله   failsafeهاي سیگنالینگدر انواع سیستم
  . شود استفاده می... همسطح و 

  
  :توضیحات تکمیلی 

   UIC 510-2ها مطابق با استانارد واع چرختشخیص تمامی ان •
  300mmمینیمم قطر چرخ  •
  km/h 350ماکزیمم سرعت قطار ا •
  تعیین جهت حرکت •
 18V…..72V DCمنبع تغذیه  •

 mm 1.4ي دهاسیم  با قطر 31kmماکزیمم فاصله قابل قبول جهت تامین قدرت  •

 جهت حفاظت از باران وگرد و غبار IP68حفاظ  •

 80ºC+..…40- کاري دمايگستره  •

 %100رطوبت  •

 .شود در جان داخلی ریل نصب می ZK24سنسور  •

  S45….UIC60هاي ریل مانند قابل نصب بر روي انواع پروفیل •

 خ کردن ریل جهت نصب وجود ندارد نیازي به سورا •
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  )RAS 8385نوع (سیستم توقف اتوماتیک قطار 

  
ایمنی سیگنالینگ است که جهت افزایش  یک دستگاه  ، RAS 8583سیستم توقف اتوماتیک قطار مدل 

  .ایمنی ترافیک قطار طراحی شده است 
شامل منبع تغذیه و متعلقات  (توقف اتوماتیک قطار شامل یک پایه مکانیکی و یک قفسه سیستم 

) و یک گروه رله جهت ترمز  500Hz,1000Hz,2000Hzهاي اندازهمربوطه و ژنراتور فرکانس در 
  .می باشد

  
وجود دارد که این جهت نصب واحد دریافت و ثبت اطالعات محلی   Auto Stopدستگاه  کابین ،در 

  .واحد ، اطالعات خط را در لکوموتیو ذخیره میکند
مانند سیگنال ( از روي بخشی از خط که تجهیزات خط جهت تنظیم حرکت قطار  Auto Stopعموما ، 

مشخصی براي مسیر وجود ندارد بکار  شرایطزمانی که  واست در آن نصب شده  )ها و بالیس ها 
  .میرود

اطالعات به صورت القایی از  س کنار خط عبور میکند ،در چنین شرایطی ، وقتی قطاري از روي بالی
منتقل می  Auto stopبالیس کنار خط به بالیس لکوموتیو منتقل شده و از آنجا به واحد اجرایی دستگاه 

در صورت وجود تداخل در نوع سیر قطار مانند  Auto Stopبعد از دریافت اطالعات ، واحد . گردد
سرعت قطار را به صورت اتوماتیک کاهش داده و با خروج از فشار از سرعت اضافی یا مشکل ترمزي ، 

  .لوله اصلی هوا و کاهش فشار آن سبب ترمز گیري قطار می شود
اخلی در سیر ایجاد نمی کند و انجام شود ، وجود این دستگاه تددر صورتی که سیر قطار بدون مشکل 

  .مزاحمتی ندارد 
عالوه بر نظارت برسیر صحیح قطار ، قابلیت عملکرد ایمن در هر نوع   نمونه هایی با کیفیت باالتر ،

  .شرایط جوي را دارند
ت شده و قابلیت نصب بر سدر آزمایشگاه ها و در شرایط عملی ت Auto Stop RAS8385دستگاه 

  .اي ریلی را داراستروي تمامی لکوموتیوه
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  DEAD MAN UDB1واحد کنترل 
  

  DEAD MAN UDB1واحد کنترل  -1
  

در  .یک دستگاه ایمنی است که هشیاري راننده قطار را کنترل میکند  DEAD MAN UDB1واحد کنترل 
وتی ، نور و سیگنال ص DEAD MANهشیار نباشد ، واحد کنترل ) به دالیل متعددي ( صورتی که راننده 

 در صورتی که راننده هیچ عکس العملی نشان ندهد ، عملیات ترمز گیري قطار توسط واحد. ایجاد میکند 
  .آغاز می شود   DEAD MAN کنترل

 ,UIC 641, IEC 571,IEC 571-1بر اساس استاندارد هاي  DEAD MAN UDB1واحد کنترل 

IEC571-2  طراحی و ساخته شده است.  
  

  : تگاه عبارتند ازمهمترین عملیات این دس
و در فعال شده  DUB1واحد کنترل   بیشتر باشد ، Km/h 10در صورتی که سرعت قطار از  •

دیگی فعال   DEAD MANکمتر شود ، واحد کنترل  Km/h 10صورتی که سرعت از 
 .نخواهد بود 

ثانیه یک بار   30طوري طراحی شده است که راننده باید هر  DEAD MANکنترل  سیستم •
ثانیه اي ، سیستم کنترل    2.5ربوط به سیستم را فشار دهد و در صورت کی تاخیر پدال م

DEAD MAN  وارد عمل می شود. 

نشان دهنده این است که ،  )سیگنال نوري ( شود در صورتی که چراغ مربوط به سیستم زرد  •
 .پدال گذشته است ثانیه از فشار   30

د ، سیستم یک سیگنال صوتی جهت هشیاري ثانیه اي هم بگذر   2.5در صورتی که تاخیر  •
 .راننده تولید میکند 

پاسخ ندهد ، ) ابتدا نوري و سپس صوتی( در صورتی که راننده به هیچ کدام از این دو سیگنال  •
 .وارد عمل شده و عملیات ترمز گیري شروع میشود DEAD MANسیستم کنترل 

تعبیه  DEAD MANنترل کردن سیستم ک resetجهت حرکت مجدد قطار یک دکمه جهت  •
 .شده است 

درصورت وجود ایجاد مشکل در سیستم تامین قدرت و برق الزم ، پروسه ترمز گیري آغاز  •
 ) .UIC 641استاندارد ( است   fail safe، یعنی سیستم میشود 
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   DEAD MAN UDB1طراحی واحد کنترل  -2
  

این مدول . می باشد PCBلکتریکی شامل یک باکس با یک مدول ا DEAD MAN UDB1واحد کنترل 
PCB  شامل یک مدار منطقی کامل واحد کنترل ،DEAD MAN UDB1 تمامی سیگنالهاي . می باشد

  .توسط اتصاالت نوري ایزوله شده اندورودي 
  .، با پوشش محافظ بر روي سطح طراحی شده است vitroplast، بر اساس تکنولوژي PCBصفحه 

نصب شده اند تا رله ها بر روي پایه هاي آنها . با سوراخهاي اتصالی استالیه مدار  2این صفحه شامل 
  .جابجایی آن آسان بوده و قابلیت تحمل ارتعاشات جانبی را داشته باشد

در حین  .پینی صورت می گیرد 16و لکوموتیو توسط یک اتصال  DEAD MANاتصال بین واحد کنترل 
، می توان  PCBدر صفحه ض رله و مقاومتهاي موجود ، با تعوی DEAD MANاستفاه از سیستم کنترل 

  .مقادیر مختلف ولتاژ و قدرت را تأمین کرد
  
  
  کاربرد -3

در کلیه انواع لکوموتیوهاي دیزلی، الکتریکی و  DEAD MANاین دستگاه به عنوان یک سیستم کنترل 
  .قطارها قابل استفاده می باشد

  
  
  مشخصات فنی -4

  24VDC,64VDC, 72VDC, 110VDC: ولتاژ تغذیه •

  UIC641,IEC571, IEC571-1, IEC571-2: استانداردهاي مورد استفاده •

  C°70+…25-:کاري دمايگستره  •

  RAL 7001خاکستري : رنگ باکس •

  2.66kg: وزن •

  DIN41622 راهه 16اتصال : اتصاالت الکتریکی •

 شامل پوشش •

   72V :13Aآمپر مصرفی در ولتاژ نامی  •
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  UP1-Dو  UP1 هايپدال
  

راننده قطار با . می باشد    DEAD MANیکی از مهمترین قسمتهاي سیستم   UP1-Dو  UP1پدالهاي 
دو نوع . اعالم می کند   DEAD MANفشار دادن متناوب پدالهاي مذکور ، هشیاري خود را به سیستم 

. ت بستگی دارد عملیاباریک تر است که انتخاب آنها به نوع  UP1-Dاز نوع  UP1نوع . پدال وجود دارد 
  .طراحی شده اند   IEC 571این پدالها بر اساس استاندارد 

  
  : UP1-Dو  UP1طراحی  پدالهاي 

و آلیاژ سیلیکات آلومینیومی همراه با پوشش سطحی پالستیکی به از آلمینیوم  UP1-Dو  UP1پدالهاي 
در داخل باکس پدال  .د به لکوموتیو وصل میشو M8پدال به چهار پیچ .رنگ خاکستري ساخته شده است 

یک حفاظ مکانیکی جهت حفاظت دستگاه از ضربه . وجود دارد  A , 250 V AC 10یک سوئیچ الکتریکی 
  .هاي مکانیکی در نظر گرفته شده است که محل قرار گرفتن این حفاظ در عملکرد سیستم تاثیري ندارد 

اده از آن بسیار ساده است و همچنین یک پوشش به دلیل ابعاد پدال که متناسب با اندازه پا می باشد ، استف
این پدالها بسیار محکم بوده و نیاز به تعمیر . مسی جهت افزایش ضریب اصطکاك در نظر گرفته شده است 

  .و نگهداري ندارد 
  

  :کاربرد 
عمل کرده و قابلیت عملکرد در هر نوع لکوموتیو    DEAD MANاین پدالها به عنوان بخشی از سیستم 

  .، الکتریکی ، و یا قطار را دارد  دیزل
  

  :مشخصات فنی 
  V 250منبع تغذیه  •

 A  /500 V AC 6جریان  •

 IEC 571استاندارد  •

     c°80+تا     c°40- از :گستره دماي کاري  •
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