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Úvod
Naše přestavníky jsou vynikající
volbou pro bezpečný, spolehlivý a
bezúdržbový provoz tramvajových
výhybek.
Přestavníky Elektroline jsou schváleny
do úrovně bezpečnosti SIL 3 a jsou
vybaveny stálou kontrolou uzamčení
mechanismu.
Kompletně vodotěsný box přestavníku
se zvláštní vodotěsnou přepážkou mezi
mechanickou a elektrickou částí dělá
z přestavníku prakticky bezúdržbové
zařízení.
Ale dost slibů. Vyzkoušejte sami
jeden z našich přestavníků a využijte
naši 6-ti letou záruční dobu.
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Elektrohydraulický chod
Manuální chod
Vodotěsná skříň
Vodotěsná stěna oddělující elektrickou část
(extra voděodolnost)
Vybaven kontrolními táhly
Vybaven mechanickým zámkem
Vybaven snímači polohy
(6 samostatných snímačů)
Vybavení snímači polohy
(2 samostatné snímače)

TSH 106 LC

TSH 070 H

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TSH 109 LC

TSM 070 B

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Senzory vlhkosti
Rozřez (sjezd)
SIL 3 (AK6) vyhovující pro rozjezdové výhybky

o

o

o

o

o

•
•

•

•
•

•

Doporučeno pro sjezdové výhybky

•

Doporučeno pro tramvajové vozovny
Vhodné pro samovratné výhybky

•
•
•

Výška skříně (vnější)

200 mm

199 mm

200 mm

135 mm

Délka skříně (vnější)

830 mm

830 mm

830 mm

501 mm

Šířka skříně (vnější)

596 mm

596 mm

596 mm

590 mm

Provozní napětí hydraulického systému

• zahrnuto v základní verzi

600-750 V DC, 230 V AC,
380 V AC, 110 V AC (60 Hz), etc...

pouze mechanický

o možná verze
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Charakteristika jednotlivých vlastností
Elektrohydraulický chod

Tyto přestavníky umožňují automatický pohyb díky
integrovanému elektrohydraulickému zařízení uvnitř
přestavníku. V porovnání se starším systémem elektro-

spotřeba maximálního proudu pro pohyb výhybek, a tím
jsou sníženy výdaje na napájení.

Manuální chod

Všechny přestavníky ﬁrmy Elektroline jsou vybaveny
kapsou pro ruční přestavění. Přestavníky tedy mohou
být ovládány také ručně pomocí ovládací páky.
Nabízíme různé typy kapes k ručnímu přestavění.

Elektrohydraulický systém přestavníku

magnetického zařízení má elektrohydraulický systém
mnoho výhod:
•

Pohyb jazyků výhybky je pomalejší a daleko
jemnější; hlučnost způsobena výhybkou je výrazně
nižší a především je sníženo nebezpečí poranění ve
výhybce.

Kapsa pro ruční přestavění

Vodotěsná skříň

S elektrohydraulickým systémem je výrazně nižší

Mechanismus přestavníků byl vyvinut tak, aby byl
přestavník schopen fungovat i za přítomnosti vody uvnitř
mechanických částí. Je však zřejmé, že bez přítomnosti
této vody uvnitř přestavníku, může být dosaženo delší
životnosti zařízení. Z tohoto důvodu je přestavník uložen
ve vodotěsné skříni.

Kapsa pro ruční přestavění

Vodotěsná skříň přestavníků ﬁrmy Elektroline

•

Díky pomalému a jemnému chodu je životnost
přestavníku (a jazyků výhybky) značně prodloužena.
Proto jsme schopni pro naše přestavníky poskytnout
delší záruční lhůtu.
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Vodotěsná skříň poskytuje ochranu proti:
•

vodě (nebezpečí koroze, nebezpečí ztráty mazacích
prostředků)

•

prachu a bahnu (nebezpečí zaseknutí nebo extrémní
opotřebování mechanismu)

•

kamenům a jiným cizím předmětům (nebezpečí
zaseknutí mechanismu)

Zvláště v případech, ve kterých je přestavník umístěn
přímo pod vozovkou, je vhodné použít vodotěsnou skříň,
která přestavník chrání před vniknutím mnoha nečistot.
Na konci výrobního procesu každého našeho přestavníku
je realizována zkouška vodotěsnosti.

Vodotěsná stěna rozdělující mechanickou a elektrickou část

Vodotěsná izolace elektrických částí
(zvýšená ochrana před vniknutím vody)

Kontrolní táhla

základními funkcemi:
•

Kontrolní táhla jsou vybavena samostatnými snímači
polohy. Tyto snímače podávají bezpečné a spolehlivé
informace o skutečné poloze jazyků. Kontrolu pozice
výhybky sice lze zjistit přímo ze stavěcího táhla, ale
z kontrolního táhla je určení pozice bezpečnější
a spolehlivější.

•

Pokud je přestavník vybaven mechanickým zámkem,
pak jsou jím uzamčena vedle stavěcích táhel také
kontrolní táhla. Tím je zvýšena bezpečnost uzamčení
jazyků výhybky, jelikož jsou v koncové poloze
ﬁxovány dvojicí na sobě nezávislých táhel: stavěcím
i kontrolním táhlem.

Vybavení mechanickým zámkem

Mechanický zámek má mimořádný bezpečnostní význam
v těch místech, ve kterých se tramvaje s cestujícími
pohybují proti hrotům (v rozjezdovém směru). Jeho

Za účelem zvýšené ochrany před vniknutím vody
jsou některé naše přestavníky vybaveny vodotěsnou
přepážkou, která odděluje mechanickou a elektrickou
část přestavníku.
V případě, že voda vnikne do mechanické části
přestavníku (k tomu může dojít např. poškozením
pryžové objímky utěsňující táhlo v přestavníku), nedojde
k dalšímu šíření vody do elektrické části a přestavník dál
fuguje i za přítomnosti vody uvnitř.

Vybavení kontrolními táhly

Kontrolní táhla zvyšují bezpečnost přestavníku dvěma

Mechanický zámek uvnitř přestavníku

5
Point_machines_12.03_CZ.indd 5

11.3.2013 19:39:52

použití je vysoce doporučeno pro většinu elektricky
ovládaných výhybek na hlavních trasách, ale také pro
některé mechanické výhybky na těchto trasách.

•

přesné poloze levého jazyka

•

přesné poloze pravého jazyka

Funkce mechanického zámku spočívá v zajištění
a udržení polohy jazyků v jejich koncové pozici. To je
nezbytně důležité, když výhybkou projíždí tramvaj.

•

aktivní funkci mechanického zámku (řádném
uzamčení mechanismu)

Vybavení snímači polohy
(6 samostatných snímačů)

Snímače polohy zajišťují bezpečné a spolehlivé informace
o skutečné poloze jazyků výhybky a o stavu uzamčení
mechanismu přestavníku. Přítomnost pohybových
snímačů je nutná k bezpečnému zjištění polohy výhybky
a předání těchto informací řidiči tramvaje skrze
světelnou signalizaci.

Vybavení snímači polohy
(2 samostatné snímače)

Do přestavníků, které nejsou vybaveny mechanickým
zámkem a kontrolními táhly, jsou instalovány dva
samostatné snímače, jež detekují polohu výhybky. Každý
snímač pro jeden směr (vlevo/vpravo).Tyto snímače
detekují polohu výhybky přímo na stavěcím táhle
přestavníku.
Tyto snímače u každého směru dodávají informace o:
•

poloze jazyků (vlevo/vpravo)

Vybavení snímači vlhkosti

Přestavník lze na přání zákazníka dovybavit dvěma
samostatnými snímači vlhkosti - každý v jedné vnitřní
komoře přestavníku. V případě, že dojde ke vniknutí
vody do jakékoli ze dvou komor přestavníku, snímače
odešlou informaci do řídicího systému.
V kombinaci s naším řídicím systémem, je v případě
vniknutí vody do jedné z komor okamžitě zaslána SMS
zpráva na předem deﬁnovaná telefoní čísla. Zpráva SMS
zahrnuje identiﬁkační číslo přestavníku, čas, apod.
Snímače polohy

V plném provedení má přestavník šest samostatných
snímačů polohy. Pro každý směr (vlevo/vparvo) jsou
použity tři snímače, které na sobě nezávisle podávají
informace o poloze přilehlého jazyku výhybky,
o poloze odlehlého jazyku výhybky a o řádném uzamčení
mechanického zámku. Při použití řídicího systému ﬁrmy
Elektroline lze data z každého jednotlivého snímače
zpracovat samostatně. Pro následnou analýzu dat jsme
speciálně vyvinuli program ProSys, pomocí jehož lze
data analyzovat rovněž jednotlivě - pro každý snímač
polohy zvlášť.
Tyto snímače poskytují pro každý směr informace o:

Rozřezový mechanismus je integrovaný uvnitř těla zámku
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Rozřez

Rozřezem máme na mysli situaci, kdy tramvaj projíždí
výhybkou ve sjezdovém směru (průjezd po hrotech –
tedy v méně obvyklém směru) ze strany, ze které výhybka
není přehozena a tudíž vozidlo pohybuje výhybkovým
mechanismem silou vlastních kol.
Přestavníky, které nejsou vybaveny žádným zamykacím
mechanismem, mohou být používány i k „rozřezu“ bez
jakéhokoli omezení, a tak mohou být instalovány ve
sjezdových vyhybkách bez jakéhokoli přidaného řídicího
systému.
Dokonce i přestavníky vybavené mechanickým zámkem
mohou být používány k rozřezu bez poškození, protože
jsou vybaveny speciálním rozřezovým mechanismem.
I po rozřezu tak může přestavník okamžitě pokračovat v
provozu bez nutnosti náhrady jakýchkoli částí.
I když pro tyto přestavníky není doporučen pravidelný
průjezd tramvaje pomocí rozřezu a mělo by být těmto
situacím bráněno užitím vhodného řídicího systému,
naše přestavníky byly navrženy tak, že ani dlouhodobý
a pravidelný rozřez nezpůsobí poškození mechanického
systému.

z trakčního vedení. V takovém případě není třeba
žádného jiného napájecího zdroje.
Jelikož námi dodávaný výhybkový řídicí systém může
být napájen také přímo z trakčního vedení, stává se toto
řešení obzvlášť vhodné pro odlehlé destinace, ve kterých
není dostupná standardní distribuční síť 230 V AC.
V případě potřeby lze naše přestavníky i řídicí systémy
uzpůsobit pro napájení 230V AC, 3x380V AC, 110V AC,
nebo i jinému. Jedinou výraznou změnou je použití
jiného typu elektromotoru.

SIL 3 (AK 6) vyhovující sjezdovým
výhybkám

Naše přestavníky jsou schválené nezávislým německým
kontrolním úřadem a mohou být použity až do
stupně bezpečnosti SIL 3 (AK6), což je nejvyšší stupeň
bezpečnosti používaný v oblasti tramvajových systémů
pracujícím v režimu “na dohled”.

Provozní napětí hydraulického systému

Přestavníky mohou být dle požadavků zákazníka
uzpůsobeny různým typům napájení. Mohou fungovat
při napětí 600-750 V DC a napětí může být bráno přímo

Kompaktní 600-750 V DC elektromotor ﬁrmy Elektroline
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TSH 106 LC (SIL 3)

Typ TSH 106 LC je nejvýkonnější přestavník ﬁrmy
Elektroline. K motorizovanému pohybu jazyků přestavník
využívá elektrohydraulického systému a byl schválen do
úrovně bezpečnosti SIL 3 (AK6) nezávislým německým
kontrolním úřadem. Přestavník se nejčastěji používá pro
rozjezdové výhybky v místech, kde vozidlo jede
s cestujícími proti hrotům výhybky.
Tento typ přestavníku je nejčastěji používán pro takové
výhybky, přes které se tramvaj pohybuje v rozjezdovém
směru a kde provoz vyžaduje automatickou změnu
směru výhybky. Jeho použití je vhodné pro různé
provozní podmínky.
Může být nainstalován jak

u nejfrektovanějších výhybek v městských centrech,
tak i na předměstích, kde se vozidla zpravidla pohybují
vyššími rychlostmi.
Rozřez tohoto typu přestavníku je v provozu
možný i přesto, že je vybaven zamykacím mechanizmem
a tento fakt zároveň nemá vliv na jeho nezávislé
schválení do stupně bezpečnosti SIL 3. Bezpečný provoz
přestavníku zůstává zachován i v případě, že dojde k
nouzovému projetí vozidla výhybkou v rozřezovém
směru. Navíc celý systém dále spolehlivě a bezpečně
funguje bezprostředně po takové situaci bez jakéhokoli
bezpečnostího rizika nebo poškození mechanizmu.
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Přestavník TSH 106 LC dosahuje nejvyššího výkonu,
pokud pracuje ve spojení s výhybkovým řídicím systém
TSC vyvinutým ﬁrmou Elektroline. Řídicí systém TSC
(rovněž schválen do úrovně bezpečnosti SIL 3) je schopen
sledovat všechny informace přicházející z přestavníku,
uložit je do příslušného souboru a za pomocí programu
ProSys umožnit k datům vzdálený přístup a sledování v
reálném čase, stejně jako jejich analýzu.

•

Vodotěsná skříň s oddělenými elektrickými částmi:
Přestavník je schopný provozu i při zničení pryžové
objímky táhla a vniknutí vody do mechanické části.

•

Elektrohydraulický systém v kombinaci s napájením
600-750 V DC: napájení přestavníku může být
odebíráno přímo z trakčního vedení bez potřeby
dodatečného napájecího zdroje.

Hlavní fakta
•

Osvědčení SIL 3: schválen nejvyšším stupněm
bezpečnosti používaným pro provoz na tramvajových
sítí nezávislým německým kontrolním úřadem.

•

Rozřez: Speciální rozřezový mechanismus v
přestavníku zajišťuje to, že přestavník nebude
během jízy po hrotech poškozen - respektování
vysokých bezpečnostních požadavků vyplývajících z
osvědčení SIL 3.
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TSH 070 H
elektrická a mechanická část jsou od sebe odděleny
vodotěsnou přepážkou.
•

Jelikož je přestavník určen k pravidelnému rozřezu,
nemá žádný uzamykací mechanismus. Jazyky
výhybky jsou v koncové poloze ﬁxovány pomocí
přítlačné pružiny.

•

Jejich poloha je kontrolována dvojicí snímačů, které
snímají polohu stavěcího táhla (kontrolní táhla
u TSH 070 H nejsou přítomna).

Přestavník TSH 070 H

Typ TSH 070 H je elektrohydraulický přestavník určený
pro tramvajové vozovny nebo pro takové traťové úseky,
ve kterých je v provozu pravidelně požadována funkce
rozřezu (vozidlo bez cestujících). Jelikož má přestavník
TSH 070 podobné vnejší rozměry jako ostatní přestavníky
řady TSH, může být snadno instalován v zemní skříni
stejného typu. Jeho vnější rozměry se přesto nepatrně
liší, což je dáno absencí kontrolních táhel.
Přestavník TSH 070 H:
•

Používá stejné elektrohydraulické zařízení jako je
použito u přestavníků typu TSH 1xx.

•

Přestavník je kompletně vodotěsný (IP68) -

Přestavník TSH 070 H nemá kontrolní táhla
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TSH 109 LC (SIL 3)
Jelikož je přestavník vybaven šesti snímači polohy, je
možné jej přpojit k speciálnímu řídicímu systému pro
mechanické výhybky a informovat o poloze
výhybky
a o stavu uzamykacího mechanismu.

Přestavník TSH 109 LC (SIL 3)

Přestavník TSH 109 LC je modiﬁkací přestavníku TSH
106 LC a je určen pro místa, kde není požadováno
automatické ovládání výhybek, ale kde je požadována
úroveň integrované bezpečnosti SIL 3. Je doporučen
pro výhybky, které jsou využívané pro jízdu tramvaje s
cestujícími v rozjezdovém směru (průjezd proti hrotům),
kde ke změně směru dochází pouze výjimečně, a kde
většina tramvají projíždí stejným směrem.
Přestavník svou mechanickou konstrukcí vychází z typu
TSH 106 LC a kromě absence elektrohydraulického
systému se od něj nijak neliší. Nabízí tedy stejný
bezpečnostní stupeň jako TSH 106 LC, ale přestavení
výhybky probíhá pouze manuálně.

Přestavník TSH 109 LC (SIL 3) bez elektrohydraulické části
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TSM 070 B2

Mechanický přestavník TSM 070 B2 je špičkový produkt,
jehož nejvhodnější a zároveň nejčastější použití je v
místech, kde není požadováno motorové ovládání
výhybek a vozidla obsazená cestujícími se pohybují
pouze ve sjízdném směru (po hrotech).
Na rozdíl od většiny konkurenčních produktů je
přestavník TSM 070 B2 zcela vodotěsný, a proto vyžaduje
méně údržby a dosahuje delší životnosti. Vodotěsnost
přestavníku je velkou výhodou obzvláště tehdy, když
je instalován v místech, kde je velmi frekventovaná
pozemní doprava, v oblastech s nadměrným množstvím
pravidelných dešťových a sněhových srážek, v lokalitách
v blízkosti moře nebo na jakýchkoli jiných místech s
velkou vlhkostí vzduchu, nebo tam, kde se náchází velké

množství okolních nečistot, které mohou vniknout do
mechanizmu přestavníku.
Přestavník TSM 070 B2 lze využít ve dvou provozních
režimech: režim ručního ovládání a režim samovratného
přestavění. V režimu ručního ovládání může být
přestavník použit buď pro sjezdové (jízda po hrotech)
nebo pro rozjezdové výhybky (jízda proti hrotům),
kterými projíždějí tramvaje bez cestujících. Když se
tramvaj pohybuje proti hrotům a potřebuje změnit
směr výhybky, lze jej změnit manuálně pomocí stavěcí
páky. Ve sjezdovém směru je výhybka přestavěna silou
způsobenou koly vozidla; přestavník napomáhá dokončit
pohyb jazyků výhybky a ﬁxuje je v koncové poloze.
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V režimu samovratného přestavění, je přestavník trvale
nastaven do jednoho směru (vlevo či vpravo) tak, že
všechny tramvaje jedoucí proti hrotům, projíždějí ve
stejném směru. Pokud je přestavník vystaven rozřezu,
automaticky se vrátí zpět do původní polohy ihned
po průjezdu tramvajového podvozku. Mechanismus
ručního ovládání zůstane aktivní i během režimu
samovratného přestavění. Tak může být směr ručně
změněn kdykoli tramvaj potřebuje projet proti hrotům
a výhybka je přestavěna do opačného směru.
Změna režimu přestavníku z ručního ovládání do režimu
samovratného přestavění a naopak je velmi snadná. Jde
o úpravu, která trvá přibližně 10 minut a lze ji provést
přímo v místě instalace přestavníku - bez nutnosti
vyjmutí jej ze země.

•

Tichý chod: Díky pečlivému provedení mechanismu
tlumení rázů je přestavník TSM 070 B2 jeden z
nejtišších mechanických přestavníků na trhu.

•

Univerzální použití: Dva ovládací režimy (ruční
přestavění a samovratné přestavění) mohou být
jednoduše změněny a přestavník tak může být
přizpůsoben měnícím se dopravním podmínkám
daného tramvajového systému.

•

Nízká instalační výška: Se svou instalační výškou,
která je pouhých 136 mm, přestavník TSM 070 B2
šetří spoustu ﬁnančních prostředků na stavebních
pracích a úpravách kolejového lože.

Instalační výška přestavníku (bez zemní skříně) je pouze
136 mm. Může být tedy jednoduše umístěn přímo na
pražcích bez nutnosti větších stavebních úprav. Dokonce
i při instalaci v zemní skříni nejsou prostorové požadavky
vysoké a nízká konstrukce přestavníku ušetří mnoho
ﬁnančních prostředků na stavebních pracích a úpravách
kolejového lože.
Do každého přestavníku TSM 070 B2 je instalována
dvojice tlumičů za účelem tlumení nežádoucích rázů
při přestavění. Aby bylo dosaženo co nejlepší funkce,
mohou být tlumiče nastaveny vždy pro jeden jízdní směr
(vlevo/vpravo). Díky tomu je provoz přestavníku velmi
tichý a jemný i během sjezdu v režimu samovratného
přestavění.
V případě, že to vyžaduje situace, může být za pomoci
speciálního instalačního adaptéru elektrohydraulický
typ přestavníku nahrazen mechanickým TSM 070 B2.
Pokud je požadována funkce zobrazení stavu výhybky
řidiči tramvaje, je možné přestavník TSM 070 B2 vybavit
snímači polohy, které monitorují pozici jazyků výhybky.

Hlavní faka
•

Vodotěsná skříň: Na rozdíl od většiny konkurenčních
produktů je přestavník TSM 070 B2 zcela vodotěsný,
a proto vyžaduje méně údržby a nabízí delší
životnost.
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Výběr z našich projektů
Blackpool, Velká Británie, 2009-11

Gaziantep, Turecko, 2010-11

• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)
• výhybkový tram systém TSC (SIL 3)
• traťový komunikační systém
VETRA
• řídicí systém pro vozovnu (systém
VETRA)

• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)
• poloautomatický řídicí systém pro
vozovnu
• traťový komunikační systém
VETRA
• systém priority tram vozidel

• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)
• výhybkové tram systémy TSC
• traťový komunikační systém
PRIPAT
• řídicí systém pro vozovnu
• systém priority tram vozidel

• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)
• automatický řídicí systém v
konečné stanici

Szeged, Maďarsko, 2008-11

Atény, Řecko, 2007
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Plzeň, Česká republika, 1992-2011
• tram přestavníky (elektrohydraulické)
• výhybkový tram systém TSC (SIL 3)
• traťový komunikační systém
VETRA
• automatický ohřev výhybek

Den Haag, Holandsko, 2008
• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)
• výhybkový tram systém TSC (SIL 3)

Další realizované projekty
Belgie (Ghent)
Česká republika (Praha, Liberec, Olomouc)
Holandsko (Delft)

• tram přestavníky (elektrohydraulické i mechanické)

Polsko (Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Gdańsk)
Itálie (Miláno)

Brusel, Belgie, 2007-09
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Elektroline a.s.
K Ládví 20
184 00 Praha 8
Česká republika
tel: +420 284 021 111
fax: +420 284 021 119
e-mail: info@elektroline.cz
www.elektroline.cz
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