System zdalnego sterowania
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 zamykanie i otwieranie poprzez odpowiednie przyłożenie napięcia sterującego w układzie
trój przewodowym. Układ ten umożliwia również sygnalizację stanu położenia łącznika,
a także sygnalizację awarii kabla.
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 elektrycznego oraz zapewnia komunikację z układami nadrzędnymi.
Szafy sterowania łączników realizowane są w wykonaniu wnętrzowym lub napowietrznym, umożliwiających indywidualne sterowanie do 39 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 poprzez:
1. Media transmisyjne:
•

połączenia kablowe,

•

światłowody,

•

sieci radiowe,

•

sieci komórkowe – technologia GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA.

2. Urządzenia komunikacyjne:
•

modemy kablowe,

•

konwertery ethernet/światłowód (RS232/światłowód),

•

konwertery RS232/pętla prądowa

•

modemy sieci TETRA

•

routery GSM/GPRS/UMTS,

•

telegrafia wielokrotna TgFM.

3. Interfejsy komunikacyjne:
•

porty szeregowe RS232/485/422 (standardowo 2 szt. z możliwością rozszerzenia do wymagań użytkownika lub potrzeb sterowania),

•

podwójny CANBUS/RS485,

•

Ethernet

4. Protokoły komunikacyjne:
•

PPM2,

•

PPM3-kaskada,

•

BUSZ TgFM,

•

ModBUS,

•

Profibus,

•

MUT2,

•

EUU.

System TEOL K3 z powodzeniem zastępuje wyeksploatowane starsze rozwiązania (urządzenia sterownicze Usb-2A oraz USLOS-3m) nie tylko w zastosowaniach kolejowych. System TEOL K3 firmy SESTO do sterowania łącznikami można z powodzeniem
stosować w sieciach tramwajowych, trolejbusowych, jak również w sieciach średniego
napięcia. Na życzenie klienta oferujemy niestandardowe rozwiązania.

Podstawowe funkcje systemu TEOL K3
•

sterowanie

za

pomocą

linii

trójprzewodowej

położeniem

łączników

(zamknięty – otwarty),
•

kontrola położenia odłącznika (poprzez pomiar prądu),

•

wykrywanie niewłaściwego działania napędu (położenie pośrednie),

•

wykrywanie awarii kabla,

•

indywidualne progi zał./wył. dla każdego sterowanego napędu,

•

tryb pracy zdalny / lokalny,

•

automatyczne przydzielanie wartości napięcia sterowania przed każdym sterowaniem indywidualnie dla każdego odłącznika,

•

rejestracja zdarzeń (ze znacznikami czasu),
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•

automatyczna diagnostyka pracy systemu (w tym kabli, napędu, transformatora
dostarczającego napięć potrzebnych do sterowania odłącznikami),

•

sterowanie lokalne za pomocą panela operatorskiego z kolorowym ekranem graficznym (opcjonalnie z panelem dotykowym),

•

sterowanie zdalne (z terminala sterowania lokalnego, z Nastawni Centralnej,
itp.),

•

możliwość lokalnego i zdalnego blokowania i odblokowywania sterowania poszczególnymi odłącznikami,

•

blokowanie sterowania odłącznikiem w przypadku jego uszkodzenia i poinformowanie o tym odpowiednim sygnałem,

•

podpowiadanie użytkownikowi stanu, w który należy odłącznik przełączyć (jeżeli
jest wyłączony to podpowiada, że można go włączyć),

•

możliwość rozbudowy ilości obsługiwanych napędów,

•

możliwość sterowania do 39 odłączników z jednej szafy TEOL K3,

•

możliwość sterowania z szafy TEOL K3 następnymi szafami TEOL K3 (podrzędnymi).

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 podwyższeniem 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 pojedynczych instalacji jak i rozległych systemów.
Bezpieczeństwo
Możliwość zabezpieczenia dostępu do systemu za pomocą wielopoziomowych uprawnień. Wszystkie operacje sterownicze i zdarzenia w systemie są rejestrowane.

Niezawodność
Dowolnie wybrane elementy systemu mogą mieć zapewnione rozwiązania redundancyjne zarówno w zakresie sprzętu, jak i dróg transmisyjnych.
Dla potrzeb sytemu mogą być wykorzystywane praktycznie wszystkie dostępne środki
transmisyjne.
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