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ÚVOD
Naše tramvajové traťové řídicí systémy využívají moderní
technologie a technická řešení používaná především
v evropských tramvajových provozech. Nabízíme řadu
moderních tramvajových přestavníků, řídící elektronické
systémy a další zařízení a také obousměrný komunikační
systém mezi vozidlem a traťovými zařízeními. Naše
zařízení splňují potřebné bezpečnostní parametry
a nabízí soﬁstikovaná řešení pro automatické řízení
jednotlivých výhybek, konečných stanic, ale i například
tramvajových vozoven.
Všechny naše traťové řídicí systémy byly vyvinuty a jsou
vyráběny společností Elektroline za podpory vybraných
subdodavatelů.

Řešení pro konkrétního zákazníka
Naše společnost využívá své vlastní
projekční,
vývojové a konstrukční kanceláře, elektromechanickou,
elektronickou i strojní výrobu, stejně jako specialisty
pro instalaci a oživení našich zařízení v terénu. Z tohoto
důvodu jsme schopni hledat, spolu se zákazníkem,
řešení “na míru”, a následně je s plnou odpovědností
realizovat. Nabízíme zákazníkovi vše: od pouhé dodávky
prvků systému až po řešení zahrnující také projekt,
realizaci „na klíč“ a servis. Našim cílem je realizovat
taková řešení, aby co nejlépe naplnila přání zákazníka
a v maximálním rozsahu řešilo jeho provozní potřeby
a přitom bylo ekonomické a nenáročné na údržbu.

Úroveň bezpečnosti
Bezpečnostně relevantní systémy ﬁrmy Elektroline
byly prověřeny podle IEC 61508 nezávislou německou
společností pro integrovanou úroveň bezpečnosti SIL 3.
Integrovaná úroveň bezpečnosti SIL 3 je v současnosti
nejvyšší používaná úroveň zabezpečení tramvajových
systémů, které jsou používány v provozu s cestujícími
při jízdě “na dohled”. Úroveň SIL 3 je široce přijímaná
většinou provozovatelů tramvajové dopravy. Tato
úroveň zabezpečení může být rovněž poskytnuta na
speciální systémy vyrobené dle přání zákazníka. Využití
těchto řešení v praxi znamená využít spoluodpovědnost
dodavatele za správnou funkci zařízení.
Kromě toho nabízíme pro méně náročné provozy (např.
vozovny) i levnější systémy s nižší úrovní bezpečnosti
podle přání zákazníka.

Komplexní řešení
Jsme si dobře vědomi rozličných přání a speciﬁčností
našich zákazníků. Naše systémy jsou navrženy tak,
aby umožňovaly pružné a modulární propojení dílčích
prvků v jeden integrovaný funkční celek.
Naše systémy umožňují postupný proces implementace
systémových částí do tramvajové sítě, a proto není třeba
najednou investovat velké sumy ﬁnančních prostředků.

Kvalita a now how
Již při vývoji našich zařízení velmi dbáme na to, aby
naše výrobky a zařízení dosahovaly maximální kvality,
byly dlouhodobě spolehlivé a současně nenáročné na
údržbu a cenově přijatelné. Systémy ﬁrmy Elektroline
jsou vybaveny vzdáleným přístupem, který umožňuje
nepřetržitou online kontrolu a sledování.
V rámci našich širokých služeb také nabízíme zaškolení
všech uživatelů a obsluhy našich systémů. Preferujeme
způsob předání našich znalostí zákazníkům tak, aby
zákazník sám mohl využít maximum funkcí, které
konkrétní systém nabízí. V případě zájmu také rádi
zaškolíme personál zákazníka tak, aby byl schopen sám
provádět údržbu našich systémů.
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TRAŤOVÝ

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

Hlavní fakta
• spolehlivá a rychlá obousměrná datová
komunikace
• automaticky posílá povely do traťových
řídicích systémů
• snadná instalace, vhodný pro všechna
vozidla
• pro rychlost vozidel do 100 km/h
• možná instalace na betonový podklad
manual
direction
commands

unique
tram
ID number

destination
route code

VETRA

Traťový komunikační systém VETRA je moderní systém
pro lokální obousměrný přenos dat mezi vozidly
a traťovými zařízeními.
VETRA systém využívá k přenosu dat mezi transceiverem
umístěným na vozidle a transceiverem na trati speciálně
vyvinutou obousměrnou radiovou komunikaci na
frekvenci 2,4 GHz. Vysoká komunikační rychlost
umožňuje spolehlivý přenos dat až do 100 km/h.
Přenášená data jsou chráněna proti rušení a kódována.
Traťový transceiver může být nainstalován jak v blízkosti
např. kolejových obvodů, tak i v železobetonu, což je v
porovnání s nízkofrekvenčními komunikačními systémy
velkou výhodou.

tram delay
information

tram
onboard
computer

train
control unit
(TCU)

VETRA terminal keyboard
installed onboard the tram (in the driver’s cab)
main computer of the onboard VETRA system

onboard VETRA antenna
installed under the tram floor
(alternatively can be installed also on the tram roof)

onboard VETRA equipment

VETRA communication
bidirectional 2,4 GHz radio communication
encrypted data, resistant against disturbances

wayside VETRA equipment

ground VETRA antenna
installed in the tracks
(alternatively can be installed also on the contact line)

unique
location
ID number

speed
limit

error
information

switch
control
system

signaling
system

other
wayside
system
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Díky malým rozměrům a provedení komponentů je
instalace systému velice snadná, a to jak do vozidel, tak
i transceiveru na trati.
Parametry dat přenášených mezi vozidlem a traťovými
systémy se mohou měnit. Díky tomu může být
komunikační protokol přizpůsoben požadavkům
zákazníka.
Systém VETRA může fungovat v nejrůznějším prostředí,
což z něj dělá velmi výkonný a praktický systém
použitelný v oblasti tramvajoivých sítí.

VETRA transceiver umístěn v zemi

Použití systému
Nejobvyklejší využití systému jsou:
▪ automatické řízení tramvajových výhybek
▪ automatický řídicí systém pro vozovny
▪ systém priority vozidel (detekce tramvají pro
řadiče dopravní signalizace)
▪ systém pro lokalizaci vozidel v reálném čase
▪ pasažerský informační systém v reálném čase
▪ automatický kontrolní systém rychlosti vozidel

Palubní interface systému VETRA
Systém VETRA může být snadno připojen k jakémukoli
typu palubního systému pomocí sériové linky RS-485.
Při propojení systému VETRA s palubním počítačem
lze využít rozsáhlých komunikačních možností systému
VETRA a přenášet jeho prostřednictvím informace
přímo do nebo z palubního počítače.
Tato funkce může být použita např. k přenosu informace
o poloze vozidla na trati a porovnání této polohy
s jízdním řádem nebo pro předání příkazu k omezení
rychlosti vozidla, apod.

Palubní jednotka VETRA

Traťový interface systému VETRA
Komunikační systém VETRA lze také snadno použít pro
traťové systémy, které dodávají jiní výrobci než ﬁrma
Elektroline.
Použitím standardní interfacové jednotky VETRA může
jakékoli vaše traťové zařízení komunikovat s tramvajemi
vybavenými palubním systémem VETRA.
To činí implementaci systému VETRA ještě jednodušší,
protože pro komunikaci pomocí systému VETRA lze
modiﬁkovat již existující systémy a nové technologie
lze tedy implementovat nikoliv najednou, ale postupně
krok za krokem. Je tedy možné provozovat více systémů
současně.
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KOLEJOVÉ
Hlavní fakta
• úroveň bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3
• spolehlivá detekce vozidel
• rozpozná tramvaje od nekolejových vozidel
• automatické ladění, autokorekce podle
vnějších podmínek
• s LCD dotykovým displejem je plně digitální
Kolejové obvody vyvinuté společností Elektroline, slouží
k detekci přítomnosti tramvaje na daném místě.
Kolejové obvody sehrávají klíčovou bezpečnostní
roli při detekování tramvaje v oblasti výhybky, kde je
tato funkce nezbytně nutná, aby bylo zajištěno, že k
přestavení výhybky nedojde nikdy pod tramvají nebo
bezprostředně před ní.

OBVODY

Bezpečná detekce vozidel
Kolejové obvody detekují přítomnost tramvaje dvěma
odlišnými fyzikálními principy. Jakýkoli nebezpečný stav
kolejového obvodu vede k zablokování funkce stavění
výhybky na úrovni celého systému.
Systém splňuje bezpečnostní úroveň SIL 2 nebo SIL 3
podle norem CENELEC EN 50129 a EN 61508. Schvalovací
zprávu vyhotovila
pověřená nezávislá společnost
v Německu.
Pokud je vhodně kombinováno více kolejových obvodů,
SIL 2, může být systém použit i pro traťové řídící systémy
dosahující úrovně bezpečnosti SIL 3.

Princip detekce
Kolejový obvod detekuje tramvaj více způsoby. Reaguje
na krátké elektrické spojení mezi levou a pravou kolejnicí,
které je způsobeno funkčním elektrickým propojením
levého a pravého kola vozidla. Může však reagovat i na
vliv pouhé kovové hmoty vozidla. Počáteční nastavení
kolejového obvodu souvisí s aktuálním provedením
kolejové konstrukce a provádí jej pracovníci Elektroline
nebo poučení pracovníci provozovatele.
Kolejový obvod je navržen tak, aby umožnil detekci pouze
tramvají. Ostatní vozidla (vč. autobusů a trolejbusů)
detekována záměrně nejsou. V případě potřeby je však
možno systém nakonﬁgurovat tak, aby byl schopen
detekovat i tato silniční vozidla.

Propojení kolejového obvodu v kolejišti

Jednotka BRC je součástí kolejového obvodu
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Flexibilní systém
Kolejový obvod může být nakonﬁgurován mnoha
způsoby tak, aby vyhovoval konkrétním provozním
požadavkům. Může být použit jen jako pouhý detektor
kovu anebo může být jeho citlivost nastavena pouze
na detekci propojení levé a pravé kolejnice nápravou
tramvajového vozidla.

automaticky změřit jeho parametry a zjistit tak jeho
pracovní frekvenci na graﬁckém displeji panelu BRC.
Jednotka BRC automaticky vyhodnocuje parametry
kolejového obvodu a navrhuje jeho optimální
nastavení. Pro doladění systému lze vždy vybrat jeden z
přednastavených režimů citlivosti nebo nastavit citlivost
ručně.

Aby bylo možné reagovat na změnu povětrnostních
podmínek na trati, kolejový obvod neustále vyhodnocuje
fyzikální změny a reaguje na ně upravou systémové
nastavení. Tato vlastnost neustále zajišťuje optimální
nastavení systému i jeho spolehlivou funkci.

Plně digitální systém
Elektronická jednotka kolejového obvodu BRC je
plně digitální a nabízí možnost připojení dotykového
panelu s propracovaným graﬁckým prostředím pro
měření a nastavení parametrů detekce.
Když je instalován nový kolejový obvod, je možné

Automatická konﬁgurace kolejového obvodu

typical allowed length 2 - 16 meters (other dimensions on request)

capacitor

cable connection

connected in the middle

feeding of the resonant track circuit
special watertight cable connection

coaxial cables
cables to the BRC electronic unit

cable connection
feedback of the resonant track circuit
special watertight connection

short circuit cable
electrical short connection of the rails
beginning/end of track circuit

Cembre contact
certified technology
connects the cables to the rails
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AUTOMATICKÝ

ŘÍDICÍ VÝHYBKOVÝ SYSTÉM

Hlavní fakta
• úroveň bezbečnosti až SIL 3

TSC

Systém nabízí tři základní metody přestavení výhybky
z vozidla:
▪ kód trasy vysílaný tramvají automaticky

• plně automatický systém

▪ povel směru vysílaný tramvají automaticky

• vzdálené sledování systému v reálném
čase přes GPRS nebo jinou síť

▪ povel směru vysílaný tramvají na základě stisku
směrového tlačítka řidičem

• může být využito nezávislého nápájení z
trakčního vedení

Nedílnou součástí řídicího systému TSC je signalizační
lampa, která indikuje směr a stav výhybky. Signalizační
lampa je hlavním prvkem, který řidiče informuje jak
o směru, tak o stavu výhybky.

• integrovaný automatický ohřev výhybek
(dle požadavku)
Námi nabízený a dodávaný automatický řídicí
systém výhybek umožňuje plně automatický provoz
tramvajových výhybek.
Ve městech, kde se mezi tramvajemi a traťovými
systémy používá jiný komunikační systém, než VETRA, je
možné doplnit přijímač cizího komunikačního systému
do řídicího systému TSC.

Kážda signalizační lampa je navržena tak, aby vždy splnila
lokální provozní požadavky. Její správné fungování je
při požadavku úrovně bezpečnosti SIL 3 nepřetržitě
automaticky sledováno.

Typické řešení pro úroveň
zabezpečení SIL 3
Bezpečnost je primárně zaručována dvojicí schválených
kolejových obvodů alespoň SIL 2, které jsou

resonant track circuit

point machine TSH

automatically blocks the switch point
SIL2 safety certified

sil3 safety certified
electro-hydraulic
600 V DC power supply possible (or other)
watertight, trailable

login VETRA antenna
receives commands from the trams
automatically blocks the switch point

switch control system TSC
manages all switch control equipment
SIL3 safety certified

GPRS / Internet connection
online connection to your computers
all history data stored at server
real-time monitoring of your switch points

logout VETRA antenna
additional safety element
(optional)

point position indicator
fail-safe indication of switch position
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient
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nainstalovány v oblasti výhybky. V případě, že je tramvají
obsazen jakýkoli z kolejových obvodů, systém zajistí, že
výhybku není možné elektricky přestavit.
Bezpečnost našeho systému byla schválena nezávislým
německým subjektem pro úroveň zabezpečení SIL 3
v souladu s normou EN 61508.
Jestliže je řídicí systém TSC použit v kombinaci s naším
přestavníkem (např. přestavník řady TSH) splňujícím
úroveň zabezpečení SIL 3, splňuje tuto tuto bezpečnostní
úroveň celé zařízení.

Napájení a ohřev
Výhodou našeho řídicího systému TSC je skutečnost, že
může být ve městě napájen přímo z trolejového vedení
(600 -750 V DC) což je velmi praktické a také tím lze
ušetřit značné ﬁnanční prostředky, které by jinak musely
být vynaloženy na připojení systému do distribuční sítě.

stavu jednotlivých topných tyčí. Kromě toho je možné
vzdáleně ovládat i měnit nastavení parametrů ohřevu.

Vzdálené sledování a paměť
Řídicí výhybkový systém TSC se stává plně využitým
až společně s využitím námi vyvinutého softwaru ProSys,
ve kterém zákazník získá silný nástroj pro sledování všech
instalovaných řídicích systémů (vč. jejich přestavníků)
v reálném čase. Tento nástroj lze také využít k anylýze
historických dat systému, která jsou dostupná přes
bezdrátovou komunikaci GPRS nebo pomocí jiného typu
externí datové komunikace (např. ethernet).
Tyto vlastnosti mohou být užitečné především při
efektivním plánování údržby, ale také pro vytváření

A jelikož naše elektrohydraulické přestavníky mohou
být také napájeny přímo z trolejového vedení, zákazník
tak může získat řešní, které je plně nezávislé na běžné
distribuční síti.
Lze však samozřejmě použít i jiné napájení systému,
např. 230 V AC.
Na přání zákazníka, může být do řídicího systému TSC
jako jeho část implementován automatický systém
inteligentního ohřevu výhybek. Řádná funkce ohřevu
výhybek může být na dálku kontrolována včetně

Elektroline ProSys: výhybkový manager pro sledování
podrobných analýz v případě jakékoli nehody. Všechna
systémová data jsou nepřetržitě ukládána do paměti
systému (na ﬂash disk) v intervalu 100ms. Tato data jsou
zároveň zálohována na server ﬁrmy Elektroline nebo na
server určený zákazníkem.

Jiná rozhraní systému
Řídicí systém TSC může využívat jakýkoli typ externí
komunikace (GPRS, SMS, email, ethernet) a může
být použité jakékoli rozhraní v propojení s centrálním
dispečinkem.
Elektronické jednotky řídicího systému TSC
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AUTOMATICKÝ

SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH UZLŮ

Hlavní fakta

Vhodné využití automatického řidícího systému uzlů
pro tramvaje je zejména v oblastech tramvajových
křižovatek a konečných stanic, ve kterých systém nabízí
vysokou spolehlivost řízení tramvajového provozu.

• úroveň zabezpečení až SIL 3
• plně automatický systém
• vzdálený monitoring v reálném čase přes
GPRS nebo jinou síť
• zvláštní zabezpečení v oblasti výhybek
• kompatibilní se systémem VETRA

Základní součásti systému tvoří kolejové obvody
a traťového komunikačního systému VETRA. Systém
rovněž může splňovat kritéria úrovně bezpečnosti SIL 3.
Řídicí systém je vybaven standardním rozhraním,
a proto může být připojen k jakémukoli dispečinku přes
optickou nebo i jinou komunikační síť. Z tohoto důvodu
může být snadno integrován například uvnitř stávajícího
tramvajového systému.

mechanical point machine
trailing point device
watertight and maintenance-free system

point machine

sil3 safety certified, electro-h
600 V DC power supply possible (o
watertight,

logout confirmation
confirms detection of leaving tram
verifies safe-encrypted tram ID numbers

first logout track circuit
detects leaving tram (from the controlled area)
fail-safe certified tram detection system

login confirmation

blocking/login/logo

confirms detection of entering tram

combined appl

login VETRA antenna
receives commands from incoming trams
uses safe-encrypted tram ID numbers

point position indicator
fail-safe indication of switch position
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient

signaling system cabinet
manages signals within the controller area
moves the switch points in desired position
ensures safety in the controlled area

blocking track circuit
additional safety blocking of the switch point
additional hardware safety element
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this pla

Firma Elektroline je připravena na přání dodat také
software pro traťové dispečery, který provádí vizualizaci
systému v reálném čase. Tento software bývá nejčastěji
využit u zcela nových tramvajových tratí nebo tam,
kde dosud nebyl zřízen centrální dispečink. Využití
tohoto nástroje značně přispívá k bezpečnosti provozu
a komfortu obsluhy.
Design a výkon systému je vždy uzpůsoben jak přání
zákazníka, tak místním podmínkám, avšak vždy dbáme na
to, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní požadavky.

LED signalizace dle přání zákazníka
stop/proceed signal

Maximální bezpečnost a efektivita systému je dosažena
tehdy, je-li použit komunikační systém VETRA jako část
řídicího systému pro tramvaje. Přesto není problém tento
řídicí systém integrovat do jakéhokoli komunikačního
systému.

fail-safe proceed authorization
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient

oint machine TSH

certified, electro-hydraulic
r supply possible (or other)
watertight, trailable

g/login/logout track circuit
combined application of one track circuit

bidirectional track
this place enables entering and leaving the controlled area

Řídicí systém ﬁrmy Elektroline v řeckých Aténách
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ŘÍDICÍ

SYSTÉMY PRO VOZOVNY

Hlavní fakta
• rychlý vjezd do vozovny a obsazení
určeného stání
• plně automatický nebo dispečerský systém
• bezpečnost
provozu
garantována
kombinací kolejových obvodů a VETRA
systému
• vizuální prostředí: vizualizace v reálném
čase a analýza historie dat
• spolehlivost a bezúdržbovost
Automatický řídicí systém pro tramvajové vozovny
přináší kompletní řešení pro bezpečný a spolehlivý
provoz tramvají v moderních vozovnách, pro jeho
sledování a průběžné ukládání dat do paměti.
Díky inteligentnímu systému stavění traťové cesty náš
systém umožňuje velmi rychlý vjezd i výjezd vozidel
z tramvajové vozovny. Tzn., že výhybky jsou ve vozovně
automaticky přestaveny pro požadovaný cíl tramvaje.

Bezpečnost
Bezpečnost provozu je zaručena kombinací kolejových
obvodů a našeho traťového komunikačního systému
VETRA pro tramvaje.

Poloautomatický depový řídicí systém (Turecko)
Pro maximální bezpečnost provozu jsou přímo v oblasti
výhybek použity schválené kolejové obvody. Řídicí
systém je hardwarově uzpůsoben tak, že pohyb výhybky
pod tramvají nebo bezprostředně před ní není možný.

Vizualizace v reálném čase
Na vizualizačních panelech jsou dispečerovi vozovny k
dispozici všechny důležité informace o provozu vozovny.
Vizualizační panely poskytují účinný nástroj pro efektivní
řízení pohybu vozidel uvnitř vozovny. Všechny tramvaje
je možné v reálném čase sledovat na monitoru na jejich
aktuální pozici.

Elektroline může nabídnout řešení řídicího systému vozovny již od samotného návrhu celkového řešení
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Když jsou tramvaje v pohybu, jejich pohyb může být
v reálném čase sledován také na vizualizačním panelu.
Když jsou tramvaje v pohybu, jejich pohyb může být
v reálném čase sledován také na vizualizačním panelu.
Všechna data ze systému zůstávají uložena v paměti
systému a mohou být pomocí námi dodávaného
sowtwaru kdykoli analyzována. To může být užitečné jak
pro údržbu vozidel, tak i pro analýzu případných nehod.

Plně automatický řídicí systém depa (Praha)
konkrétních požadavků zákazníka a ve spolupráci s ním.
Elektroline nabízí široké možnosti řešení automatického
provozu tramvají ve vozovně tak, aby tato řešení byla
zároveň efektivní i bezpečná - od základních výhybkových
systémů až po složité systémy managementu vozovny.

Příklad vizualizačního panelu depa (Itálie)

Plán automatického parkování

Kromě toho může být řídicí systém vozovny snadno
napojen na jiná systémová rozhraní, která jsou ve vozovně
již přítomna (automatické otevírání dveří, stav napětí
v trolejovém vedení, atd.). Tyto podsystémy mohou být
integrovány do softwaru sloužícího k vizualizaci a řízení
vozovny a můžou být zobrazeny i jejich stavy.

Pro maximální plynulost provozu, mohou být
všechny pohyby předprogramovány v prostředí námi
dodávaného softwaru. Dispečer vozovny může vytvořit
dopředu parkovací plán, podle kterého budou vozidla
zatahována do vozovny.
Když tramvaje začnou vjíždět do prostoru vozovny
a identiﬁkují se, systém použije předdeﬁnovaný
parkovací plán a přiřadí vozidlu parkovací stání. Vlakové
cesty jsou tak stavěny automaticky.
Pro potřeby automatického systému může systém VETRA
detekovat pouze vybraná vozidla, která jsou zatahována
do vozovny (pomocí identiﬁkačních čísel vozidel).

Design systému dle přání zákazníka

Kompletní systém včetně přestavníků ﬁrmy Elektroline

Samotný design řídicího systému je vytvořen dle
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SYSTÉM

PRIORITY TRAMVAJÍ

Hlavní fakta
• spolehlivý systém detekce vozidel
• bezúdržbové řešení bez opotřebování
• velmi snadná instalace, modulární systém
• vhodný pro rychlosti vozidel do 100km/h
• datová komunikace RS485 šetří náklady na
instalaci kabelů (nutný je pouze jeden kabel z
každé strany křižovatky)

na využití traťového komunikačního systému VETRA,
který shromažďuje informace o pozici všech tramvají,
které se blíží ke křižovatce.

Výjimečná spolehlivost
Systém je založen na velmi spolehlivé detekci
využívající systému VETRA, který poskytuje informace
o přesné pozici přijíždějící tramvaje. V okamžiku, kdy
je projíždějicí tramvaj systémem detekována, řadič
dopravní signalizace má dostatek času na to, aby vyklidil
křižovatku a tramvaj mohla plynule křižovatkou projet.

Nabízený systém priority tramvajových vozidel
napomáhá k zrychlení tramvají a jejich provozu. Tím
se tramvajová doprava stává efektivnější a pasažérům
atraktivněší. Systém spolehlivě detekuje, když se
tramvajové vozidlo blíží k dopravním návěstidlům, která
ovládají provoz křižovatky. Tuto informaci odešle do
řadiče dopravní signalizace, který zajistí úplnou nebo
částečnou přednost tramvají před ostatními vozidly.

Detekce systémem VETRA funguje spolehlivě pro
rychlosti vozidel do 100 km/h.

Spolehlivost detekce tramvajových vozidel je založena

Aby řešení případných problémů bylo co nejsnadnější,

Bezúdržbový systém
Z důvodu bezdrátové detekce využívající systému
VETRA, je systém velmi spolehlivý a nevyžaduje téměř
žádnou údržbu.

link to next junction

stopline detector

detectors can be shared by more junctions
linked by RS485 data connection
(optional)

tram has entered the junction area

exit detector

advance detector

the junction is clear of tram
cars can be allowed in the junction
(optional)

incoming tram (advance warning)

VETRA concentrator
receives data from the VETRA detectors
communicates with the traffic controller

GPRS / Internet connection
online connection to your computers
all history data stored at server
real-time monitoring of the system

traffic controller
non-Elektroline system

interface
voltage-free outputs
compatible with all traffic controllers
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Systém priority tramvajových vozidel (Velká Británie)
může být systém vybaven malým dotykovým displejem,
který sleduje správné fugování všech detekčních bodů
a je schopen oznámit eventuální chyby.

Pružný a modulární systém
S tímto systémem je snadné najít řešení pro jakýkoli
typ křižovatky. V komplikovaných situacích je systém
vybaven soﬁstikovaným softwarem umožňujícím
správnou konﬁguraci, která zajišťuje odesílání
potřebných informací do řadiče dopravní signalizace.
Systém využívá standarních a univerzálních výstupů,
které jsou kompatibilní s jakýmkoli typem řadiče
dopravní signalizace.

Křížení tramvajové a silniční dopravy
Technologie systému priority tramvajových vozidel
se využívá také pro výstavbu kompletního systému
tramvajových přejezdů. Systém zajišťuje bezpečnost
tramvajových křížení včetně varovné signalizace
pro silniční vozidla a chodce. Eventuálně také může
spustit závory, když je na přejezdu vyžadována zvýšená
bezpečnost.
Bezpečnost tramvajových přejezdů je zajištěna
kombinací systému detekce tramvajových vozidel
VETRA a kolejových obvodů. Konečné řešení je vždy
uzpůsobeno přání zákazníka a také místním standardům,
které je nutno dodržet.

Systém lokalizace vozidel
Systém priority tramvají může být také použit jako
součást systému lokalizace tramvají v celé síti. Za pomoci
sítě optických kabelů, bezdrátové sítě nebo veřejné sítě
mobilních telefonů lze o detekované tramvaji odeslat
data do centrálního systému lokalizace vozidel a ten
již může tyto informace poskytnout jakémukoli dalšímu
angažovanému subjektu.
Z tohoto plyne víceúčelovost našeho systému, který tak
může poskytnout např. nezbytné informace pro zavedení
pasažerského informačního systému fungujícího
v reálném čase.

Elektronická jednotka tramvajové detekce
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PASAŽERSKÝ

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Systém VETRA může být rovněž velmi dobře
využit při instalaci nového nebo k podpoře stávajícího
pasažerského informačního systému dané tramvajové
sítě.
Systém VETRA poskytuje velmi přesné informace o pozici
všech vozidel uvniř tramvajové sítě (automatický systém
lokalizace vozidel). Všechny informace o pozicích vozidel
jsou shromážděny na centrálním serveru. Centrální
server proto může vypočítat předpokládaný čas příjezdu
všech vozidel do všech zastávek. Tyto informace jsou
centrálním serverem odeslány na vizualizační panely
zastávek tam, kde jsou tyto panely nainstalovány.

Flexibilní vizualizace
Elektroline používá speciální typ LCD panelů, na kterých
jsou zobrazována data dobře viditelná i za denního světla.
Tyto LCD panely mohou zobrazit všechny informace
o přijíždějícím vozidlu, další důležité dopravní informace,
ale také například zákazníkem deﬁnované informace
jako např. předpověď počasí nebo reklamní sdělení. Pro
řadu klientů je zajímavé nechat zavedený pasažerský

systém vydělat další ﬁnance nabídnutím atraktivního
reklamního prostoru různým obchodním partnerům.
Informační panely mohou zobrazit buď statický nebo
dynamický text, jakoukoli graﬁku nebo případně i video,
jímž si pasažéři čekající na zastávce mohou zkrátit
dlouhou chvíli.

Efektivní lokalizace vozidel
Jednou z největších výhod našeho pasažerského
informačního systému je možnost využít v tramvajové
síti existující prvky jako součást tohoto informačního
systému.
Máte ve vaší tramvajové síťi automaticky řízené výhybky?
Anebo křižovatky vybavené preferencí tramvajových
vozidel městské veřejné dopravy? Všechny tyto systémy
Vám mohou poskytnout hodnotné vyhledání správných
informací. Domníváme se, že je dobrou myšlenkou
připojit všechny tyto systémy do jednoho pasažerského
informačního systému a plně využít informace v nich
obsažené.

exit detector
detects tram leaving the tram stop
clears the tram from the display

incoming detector
detects tram entering the tram stop

platform

interfaces to VETRA systems
interfaces to other signaling systems
gathering tram detection information
effective multi-purpose use of various systems

platform

information display
special LCD screen for outside applications
watertight and vandal-proof case
alternatives available

PIS control system
manages tram detection within the tram stop
provides information for the displays
communicates with the central server

central server
gathers tram detection information
communicates with various signaling systems
provides data for the passenger information system
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DALŠÍ

SYSTÉMY

Jednokolejové traťové systémy

Traťové systémy dle zákazníka

Zatím posledním systémem, který bychom zde
chtěli prezentovat, je bezpečnostní traťový systém
pro jednokolejné tratě. Tento systém umožňuje
velmi efektivní kombinaci
s automatickým řídicím
výhybkovým systémem TSC.

Tento prospekt není schopen obsáhnout širokou škálu
možností a uplatnění našich systémů. Pokud jste zde
nenašli to, co právě Vy pro Vaši trať hledáte, vždy
s Vámi budeme rádi konzultovat Vámi požadované
řešení a navrhneme systém nebo kombinaci systému,
přesně podle Vašich představ a požadavků.

Základ tohoto systému spočívá v kombinaci kolejových
obvodů a našich traťových komunikačních systémů
VETRA.
Systém automaticky detekuje vozidla a zajišťuje, aby
v žádném případě nedošlo k situaci, ve které by se ocitla
dvě vozidla jedoucí po jedné koleji proti sobě.
Systém je vybaven pamětí historických událostí, která
neustále ukládá provozní traťová data a kromě toho
umožňuje také diagnostiku systému po internetu.
Signalizační
lampy stůj/jeď
jsou
nepřetržitě
monitorovány traťovým systémem. Systém přejde
do zablokovaného stavu okamžitě, jakmile by došlo
k selhání jakékoli důležité systémové komponenty.

V současnosti máme vlastní tým softwarových
specialistů s mnoha odbornými zkušenostmi s designem
tramvajových sítí po celém světě a vždy budeme
připraveni se s Vámi o tyto zkušenosti podělit a uplatnit
je v návrhu originálních řešení.
My ve ﬁrmě Elektroline jsme si dobře vědomi toho, že
naše práce není skončena instalací systému. Jsme tu
neustále pro Vás a chceme hledat řešení dodatečných
speciálních požadavků, které v našem oboru zkrátka
nastávají. Poskytujeme jak stálou online podporu, tak
i technickou podporu na místě nebo také speciální
školení Vašich zaměstnanců. Naší největší opravdovou
odměnou je zákazníkova spokojenost se správnou funkcí
našich traťových systémů.

Projektování

Dodávky materiálu

Instalace a montáž

Technická podpora

Odborné projekty aplikací
speciálních
traťových
systémů spolu s vysoce
moderním
vývojem
komponentů

Vysoká kvalita a výrobní
proces
respektující
ekologické faktory s
orientací na neustálé
vzdělávání zaměstnanců

Instalace a montáže
našich
profesionálů
s bohatými zkušenostmi
v náročných podmínkách
po celém světě

Vyjímečná podpora již
prodaného
produktu.
Ve
všech
situacích
garantujeme okamžitou
pomoc našich specialistů
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VÝBĚR

Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Blackpool, Velká Británie, 2009-2011
• výhybkové řídicí systémy
(SIL 3)
• traťový komunikační systém
VETRA
• systém priority
tramvajových vozidel
• řídicí systém pro vozovny
• el. i mech. přestavníky

Szeged, Maďarsko, 2008-2011
• výhybkové řídicí systémy
• PRIPAT traťový komunikační
systém
• systém priority tram vozidel
• řídicí systém vozovny
• elektrohydraulické a
mechanické přestavníky
• automat. ohřev výhybek

Gaziantep, Tuecko, 2010-2011
• poloautomatický řídicí
systém pro vozovnu
• traťový komunikační systém
VETRA
• systém priority tram vozidel
• elektrohydraulické a
mechanické přestavníky

Amsterdam, Holandsko, 2010 - 2011
• poloautomatický řídicí
systém pro vozovnu
• systém pro automatické
řízení mycí linky
• vizualizace v reálném čase
dle přání zákazníka
• včetně kolejových obvodů
BRC
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Praha, Česká republika, 1992-2011

Haag, Holandsko, 2008-2011

• výhybkový řídicí systém
• plně automatický řídicí
systém vozovny
• PRIPAT traťový komunikační
systém
• automat. ohřev výhybek
• přestavníky
• nonstop 24/7 pohotovost

• výhybkový řídicí systém
(SIL 3)
• elektrohydraulické
přestavníky

Miláno, Itálie, 2011
• poloautomatický řídicí
systém pro vozovnu
• elektrohydraulické
přestavníky

Atény, Řecko, 2007
• automatický traťový systém
v konečné stanici
• elektrohydraulické a
mechanické přestavníky
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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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