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ArcAs-el overheAd contAct system For rAilWAys

ARCAS-EL fully meets the individual customer requirements. ARCAS-EL plně respektuje a splňuje individuální
požadavky zákazníka.

Elektroline company provides
production and assembly of
ARCAS-EL the modern overhead
contact line system suitable for light
and heavy railways up to 25 kV for
track speed up to 250 km/h.
Elektroline a.s. provádí výrobu
a montáž moderního systému
trakčního vedení ARCAS-EL, který
je vhodný pro všechny napěťové
soustavy do 25 kV a pro traťové
rychlosti do 250 km/h.
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ArcAs-el moderní systém trAKčního vedení Pro železniční trAtĚ
The cantilevers system is based
on tubular section and just few
amount standardized connection
components. A wide range of tube
material and diameters is available
for selection, the tubes are supplied
in aluminium or hot-dip galvanized
steel or stainless steel.
Výložníkový systém je složen z
trubkové části a z pouze několika
spojovacích komponentů (součástek).
Je možno vybírat ze širokého
množství trubkového materiálu
a z širokého rozsahu průměrů trubek.
Obvykle jsou dodávány hliníkové
trubky nebo žárově zinkované
ocelové trubky.

System ARCAS-EL fully meets
the requirements in terms of
compatibility with existing products
(systems), good value for money,
easy assembly, low installation and
maintenance cost and low level of
stock keeping.
Systém ARCAS-EL je kompatibilní
s existujícími systémy trakčního
vedení, plně splňuje požadavky
poměru kvality a ceny, snadnou
montáž a z toho vyplívající nízké
náklady na montáž, nízké náklady
na následnou údržbu a nízké nároky
na skladování náhradních dílů.
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overheAd contAct line system (ocl) For rAiWAys

Elektroline company provides
assembly of complete overhead
contact line system for railways up to
speed 250km/h.
Elektroline a.s. provádí montáž
systému trakčního vedení pro
rychlosti do 250 km/h.

Making proposal and design of
complete technical solution for
overhead contact lines.
Návrhy technického řešení pro
kompletní systémy trakčního vedení
včetně zpracování realizačního
projektového řešení.
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trAKční vedení Pro železniční trAtĚ

Production and assembly of
automatic compensation device of
overhead contact line – transmission
ratio 1:3.
Výroba a montáž automatického
kotvení – převod 1:3.

Production and assembly of
motor drives for disconnectors
and of systems for their remote
control.
Výroba a montáž motorových
pohonů pro trakční odpojovače
včetně systému jejich
dálkového ovládání s možností
napojení tohoto systém do
elektrodispečerského systému
ovládání odpojovačů.

5
RAIL_leaflet.indd 5

11.9.2012 13:52:21

electric switch heating
Elektroline company provides
production and assembly of fully
automatic electrical switch heating
system.

Fully automatic system - Weather
conditions sensor & rail temperature
sensor.
Weather conditions sensor
• detects rainfalls and snowfalls, evaluates
the state of weather conditions, on basis on
outside temperature
• the sensor is located in the railyard in such a
way to guarantee a detection of actual status
in the area of heated gridiron
• the sensor is equipped by temperation to
guarantee its functionality under all the
weather conditions
• easy assembly in the railyard and minimal
demands for the maintenance of the device

Elektroline a.s. provádí výrobu
a montáž plně automatického
systému elektrického ohřevu
výhybek.

Plně automatický systém řízený
pomocí povětrnostního a kolejového
čidla.
Povětrnostní čidlo
• detekuje sněhové a dešťové srážky,
vyhodnocuje stav povětrnostních podmínek
v závislosti na venkovní teplotě
• situování v kolejišti je prováděno tak, aby
byla zaručena detekce aktuálního stavu
v prostoru vytápěného zhlaví
• čidlo je vybaveno temperací tak, aby
byla zaručena jeho funkčnost za všech
povětrnostních podmínek
• snadná montáž v kolejišti a minimální nároky
na údržbu zařízení
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eleKtricKÝ ohŘev vÝhyBeK
Rail temperature sensor
• detects the temperature of
heated rail of the relative
switch
• the sensor is located in the
railyard on the ﬂange of rail
of the relative switch
• easy assembly and
minimal demands for the
maintenance of the device

Kolejové čidlo teploty
• detekuje teplotu ohřívané
kolejnice referenční
výhybky
• situování v kolejišti na
patě kolejnice referenční
výhybky
• snadná montáž a minimální
nároky na údržbu zařízení

Making proposal and design of
complete technical solution for
installation electric switch heating
system.
Návrhy technického řešení pro
instalaci a montáž systému
elektrického ohřevu výhybek včetně
zpracování realizačního projektového
řešení.

Types of power supply of Electric
Switch Heating system
• from overhead contact line 25kV 50Hz AC
through transformation station in kiosk or on
pole
• from overhead contact line 3kV DC through
high-voltage inverter
• from distribution energetic net up to 35 kV
through block power transformer substation
or pole power transformer substation
• from low-voltage distribution energetic net

Druhy napájení elektrického ohřevu
výhybek
• z trakčního vedení 25kV 50Hz AC
prostřednictvím trafostanice
• z trakčního vedení 3kV DC prostřednictvím
měniče vysokého napětí
• z distribuční sítě vysokého napětí do 35 kV
prostřednictvím trafostanice
• z distribuční sítě nízkého napětí
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electric switch heating

Heating rods
• heating rods – made of special material NiCr
with medium service life of 13 years
• heating rods are as standard supplied in
lengths deﬁning input power with following
parameters: 2200mm - 900W, 2870mm –
900W, 3720 – 1200W, 4700mm – 1500W
• easy assembly and maintenance is
guaranteed by ﬁxing to the ﬂange of rail,
through one ﬁrm and then by elastic
clamps, according to the shape of railway
superstructure
• installed equipment do not limit the
maintenance of railway superstructure

Topné tyče
• topné tyče – typové provedení ﬁrmy
ELECTROLUX vyrobené ze speciálního
materiálu NiCr s průměrnou životností 13 let
• topné tyče jsou standardně dodávány
v délkách určujících příkon v následujících
parametrech: 2200mm - 900W, 2870mm –
900W, 3720 – 1200W, 4700mm – 1500W
• snadnou montáž a údržbu zařízení zajišťuje
upevnění k patě kolejnice pomocí 1ks pevné
a dále pomocí pružných typových příchytek
dle tvaru železničního svršku
• instalované zařízení neomezuje údržbu
železničního svršku a spodku a naopak
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eleKtricKÝ ohŘev vÝhyBeK

Low voltage switchboards for electric
switch heating system
• the switchboard is equipped by elements of
protection, controlling, measurement and
diagnostic of heating circuits
• in terms of controlling and diagnostic,
regarding to quantity of switches heated,
there is possibility of command of more
low-tension switchboards for EOV from one
controlling switchboard
• on the request of client, it is possible to
modify a volume of diagnostic and controlling
• switchboards are supplied in variant with
insulation of class II
• possibility to install the switchboard in lowtension part of kiosk transformation station
(kiosk substation), in a pole in railyard, or in
service areas of buildings (distribution points
etc.)
• universal logic of the switchboard for all
manners of supplying

Rozvaděče nízkého napětí
• rozvaděč vybaven prvky ochran, ovládání,
měření a diagnostiky vytápěných okruhů
• z hlediska řízení a diagnostiky s ohledem na
rozsah vytápěných výhybek možnost ovládání
více rozvaděčů nn EOV z jednoho řídícího
rozvaděče
• na přání zákazníka možno rozsah diagnostiky
a řízení individuálně upravovat
• rozvaděč typově dodáván v provedení
v izolaci třídy II
• možnost instalace rozvaděče v NN části
kioskové trafostanice (kioskové měnírny),
v pilíři v kolejišti, nebo v provozních
prostorách budov (rozvodny atd.)
• univerzální logika rozvaděče pro všechny
způsoby napájení
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doos - modern system For remote control And monitoring

DOOS system is modern system for remote
control and monitoring of electric technologic
devices like electric switch heating, railway
station lighting, etc.
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DOOS je
moderní systém
pro dálkové
ovládání
a monitoring
elektrických
technologických
zařízení jako
je elektrický
ohřev výhybek,
osvětlení
železničních
stanic, apod.
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doos - moderní systém dÁlKového ovlÁdÁní
The main purpose of the DOOS
system is to provide a simple and
clear management of railway stations
and stops with several possible levels
of service.

Smyslem systému je zajistit
jednoduchou a přehlednou správu
jednotlivých stanic a zastávek z více
možných úrovní obsluhy.

The system is designed as an
“open” and allows the development
regarding to possible future customer
needs.

Systém je koncipován jako „otevřený“
a umožňuje rozvoj s ohledem na
budoucí možné potřeby zákazníka.

The concept of the solution allows
the extension of control and
diagnostics to other customer
designated site (e.g. the device
manager) regarding to the minimum
requirements for terminal equipment
(e.g. standard PC running etc.).

Koncepce celého řešení umožňuje
rozšíření řízení a diagnostiky na další
zákazníkem určená pracoviště (např.
ke správci zařízení) s ohledem na
minimální nároky na koncové zařízení
(např. standardní provozované PC
atd.).
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high voltage and low voltage electric systems
Elektroline company provides
delivery and assembly of high voltage
technologies up to 35 kV and low
voltage technologies include the
cable connection.

Delivery and assembly of high voltage
transformer substation up to 35 kV.

Elekroline a.s. provádí dodávky
a montáže technologii vysokého
napětí do 35 kV a dodávky a montáže
technologií nízkého napětí včetně
kabelových rozvodů.

Dodávka a montáž distribučních
transformoven do 35 kV.

Delivery and assembly of
disconnectors include cable
connection.
Dodávka a montáž odpojovačů
a odpínačů VN.
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rozvody nízKého A vysoKého nAPĚtí

Delivery and assembly of railways
station lighting include the cable
connection and remote control.

Dodávka a montáž osvětlení
železničních stanic a zastávek včetně
kabelových rozvodů a dálkového
ovládání.
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chosen reFerence Projects
BUlgAriA
vidin, danube Bridge and
Adjoining infrastructure
2009-12
Delivery and installation of
electrical equipment and overhead
contact line - ARCAS system (15
km) including poles:
• feeding station
• illumination of railway stations
• illumination of road overpasses
Dodávky materiálu a instalace
trakčního vedení - systém ARCAS
(15 km) včetně stožárů:
• napájecí stanice
• osvětlení dvou nádraží
• osvětlení silničních přejezdů

czech rePUBlic
stříbro, 2008-11
ELEKTROLINE a.s. was responsible
for delivery and installation of
material for lighting, remote
control of disconnectors and
remote control of switch heating.
Firma Elektroline byla odpovědná
za dodávky a montáž materiálu
pro elektrické osvětlení zastávek
a jejich dálkové ovládání, dálkové
ovládání odpojovačů a ohřev
výhybek.
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czech rePUBlic
Prague, hlavní nádraží
2007-08
Elektroline a.s. was responsible for
delivery and installing of material
for electrical switch heating
(including automatic control),
railway station lighting (Prague)
and motor drives for disconnectors
including remote control.
Firma Elektroline byla odpovědná
za dodávky materiálu a instalace
elektrického ohřevu výhybek
včetně automatického ovládání,
osvětlení uvnitř haly Hlavního
nádraží. Dále také motorové
pohony trakčních odpojovačů
včetně jejich dálkového ovládání.

czech rePUBlic
sokolov, 2008
ELEKTROLINE a.s. was responsible
for delivery and installation of
material for lighting, remote
control of disconnectors and
remote control of switch heating.
Firma Elektroline byla odpovědná
za dodávky a montáž materiálu
pro elektrické osvětlení zastávek
a jejich dálkové ovládání, dálkové
ovládání odpojovačů a ohřev
výhybek.
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elektroline inc.
K ládví 20
184 00 Prague 8
czech republic
phone: +420 284 021 111
fax: +420 284 021 119
e-mail: info@elektroline.cz
www.elektroline.cz
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