
System zdalnego sterownia 
łącznikami trakcyjnymi

TEOL K3.



Charakterystyka systemu

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi typu TEOL K3 przeznaczony 

jest do sterowania łącznikami (odłącznikami, rozłącznikami), w górnej sieci trakcyjnej 

wyposażonymi  w napędy elektryczne zasilane  napięciem 230 V,  50 Hz (z  silnikami 

230 V,  50 Hz  lub  z  silnikami  24 V  prądu  stałego  zasilanymi  z  prostownika  230 V, 

50 Hz). Ponadto napędy te muszą posiadać transformatory umożliwiające ich zamyka-

nie  i  otwieranie  poprzez  odpowiednie  przyłożenie  napięcia  sterującego  w  układzie  

trój przewodowym. Układ ten umożliwia również sygnalizację: 

• stanu położenia łącznika,

• blokady napędu elektrycznego łącznika lub otwarcia drzwi szafy napędu,

Sterowanie i sygnalizacja napędów odbywa się poprzez kable o trzech żyłach łączące 

poszczególne napędy z szafami sterowania łączników TEOL K3. Szafy te wyposażone są 

w sterownik rodziny SESTO E1000, który steruje i nadzoruje pracą układu elektryczne-

go oraz zapewnia komunikację z układami nadrzędnymi. 

Szafy sterowania łączników realizowane są w wykonaniu wnętrzowym lub napo-

wietrznym, umożliwiających indywidualne sterowanie od 3 do 36 łączników. Stanowią 

one wraz z napędami samodzielny układ zapewniający sterowanie i nadzór nad pracą 

łączników. Szafy wymagają zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. Umożliwiają współpracę 

z systemami nadrzędnymi przy wykorzystaniu: 

• połączeń kablowych informatycznych,

• połączeń światłowodowych,

• sieci radiowych (w tym GSM/GPRS).

Ten system sterowania łącznikami jest stosowany od wielu lat w PKP. Przeszedł 

szereg  modyfikacji  od  wykonań  opartych  na  przekaźnikach  elektromechanicznych, 

przez rozwiązania analogowe do cyfrowych. 

System TEOL K3 z powodzeniem zastępuje wyeksploatowane starsze rozwiąza-

nia (urządzenia sterownicze Usb-2A oraz USLOS-3m) nie tylko w zastosowaniach kole-

jowych. System TEOL K3 firmy SESTO do sterowania łącznikami można z powodzeniem 

stosować w sieciach tramwajowych, trolejbusowych, jak również w sieciach średniego 

napięcia.
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Konfiguracje systemu

W trakcji elektrycznej stosowane są zazwyczaj niżej podane konfiguracje systemu.

1. Lokalne sterowanie łączników

• Napędy  łączników –  kable  sterujące  3  żyłowe  –  szafa  sterowania  łączników 

TEOL K3. 

Szafa  TEOL K3  zazwyczaj  w  wykonaniu  wnętrzowym  zlokalizowana

w  podstacji  trakcyjnej,  nastawni  lub  innym  pomieszczeniu  dostępnym  dla  

obsługi. 

2. Bezpośrednie  zdalne  sterowanie  z  Centralnego  Punktu  Nadzoru  (Na-

stawnia Centralna, Centralna Dyspozytornia itp.) 

Konfiguracja jak w punkcie 1, a ponadto: 

• Szafa TEOL K3 – medium transmisyjne – Nastawnia Centralna.

3. Sterowanie łączników z Lokalnego Punktu Nadzoru

Konfiguracja  jak  w  punkcie  1.  Szafy  sterowania  TEOL K3  mogą  być  również

w wykonaniu napowietrznym zlokalizowane w pobliżu sterowanych łączników. 

Ponadto:

• Szafa TEOL K3 – medium transmisyjne – pulpit sterowniczy.

Pulpit sterowniczy zazwyczaj jest umieszczony w podstacji, nastawni lub innym 

pomieszczeniu nadzoru lokalnego.

4. Sterowanie zdalne, pośrednie z Centralnego Punktu Nadzoru

Konfiguracja jak w punkcie 3, a ponadto: 

• Pulpit sterowniczy – medium transmisyjne – Centralny Punkt Nadzoru.
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Przykładowa konfiguracja:
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Podstawowe funkcje systemu TEOL K3

• sterowanie  za  pomocą  linii  trój  przewodowej  położeniem  łączników  

(zamknięty – otwarty),

• kontrola położenia odłącznika (poprzez kontrolę stanu napięcia),

• możliwość przełączania trybu pracy zdalny / lokalny,

• możliwość ustalenia wyższego napięcia dla odległych napędów w celu wyelimino-

wania spadków napięć w kablach,

• automatyczny dobór napięcia ( podwyższenie wartości napięcia np. przy nieuda-

nej próbie zmiany stanu położenia łącznika),

• rejestracja zdarzeń (ze znacznikami czasu),

• automatyczna diagnostyka pracy systemu (w tym kabli i napędu).

Współpraca z innymi systemami

System TEOL K3, zbudowany został w oparciu o sterownik firmy SESTO E1000. 

System jest otwarty na współpracę z urządzeniami i systemami innych producentów. 

Sterowniki  systemu  obsługują  cały  szereg  interfejsów  i  protokołów,  

między innymi: 

• RS 485,

• RS 232,

• CAN-Bus,

• Ethernet,

• Modbus.

Komunikacja zdalna
Do komunikacji zdalnej można wykorzystać:

• łącza światłowodowe,

• kable telekomunikacyjne — miedziane (dzierżawione lub własne),

• sieć GSM/GPRS,

• sieć TETRA,

• modemy radiowe,

i inne systemy.
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Możliwe jest jednoczesne wykorzystywanie kilku mediów transmisyjnych (szczególnie 

dla dużych i ważnych obiektów).

Cechy systemu:

Uniwersalność

System został zaprojektowany jako uniwersalny i przeznaczony do pracy w szczególnie 
trudnych  warunkach.  Charakteryzuje się  bardzo  wysoką  odpornością  na zakłócenia 
elektromagnetyczne.  System posiada również szereg cech związanych z podwyższe-
niem bezpieczeństwa pracy w przypadku wystąpienia usterek. 

Skalowalność i elastyczność konfiguracji

Przy projektowaniu systemu zwracano szczególną uwagę na to, aby istniała możliwość 
ekonomicznego doboru komponentów systemu zarówno dla realizacji małych pojedyn-
czych instalacji jak i rozległych  systemów.

Bezpieczeństwo

Dostęp do systemu jest autoryzowany z możliwością  zapewnienia  wielopoziomowych 
uprawnień. Wszystkie operacje sterownicze i zdarzenia w systemie są rejestrowane.

Niezawodność

Dowolnie wybrane elementy systemu mogą mieć zapewnione rozwiązania redundancyj-
ne zarówno w zakresie sprzętu, jak i dróg transmisyjnych.

Dla potrzeb sytemu mogą być wykorzystywane praktycznie wszystkie dostępne środki 
transmisyjne.

Możliwości samodzielnego administrowania systemem

W zakresie oprogramowania, w większości przypadków bazujemy na oprogramowaniu 
wykorzystującym systemy czasu rzeczywistego.

Wraz z systemem użytkownik otrzymuje niezbędne narzędzia serwisowe do modyfikacji 
grafiki i baz danych. Dzięki temu może być realizowany pełny zakres administrowania 
systemem.
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Dział marketingu:
marketing@sesto.pl

Sesto Sp. z. o.o.
ul. Wygodna 23
94-024, Łódź

Tel: +48 42 688 03 05
Fax: +48 42 688 04 70 

www.sesto.pl
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