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1. Wstęp 

Przedmiotem  niniejszej  Dokumentacji  Techniczno-Ruchowej  jest  zwrotnicowy  układ
nastawczy typu N86-TK produkowany przez TELEKOM - OLESZNO Sp. z o.o.

2. Przeznaczenie układu typu N86-TK

Układ  nastawczy  N86-TK  przeznaczony  jest  do  sterowania  nastawianiem  zwrotnic
i wykolejnic  kolejowych  za  pomocą  elektrycznych  napędów  zwrotnicowych  wyposażonych
w silniki  trójfazowe  pracujące  w  klasycznym  układzie  sterowania  6-cio  przewodowego,
zawierającego (dla celów kontroli położenia) tzw. przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01.
Układ  N86-TK  jest  funkcjonalnie  równoważny  klasycznym  układom  N86.  Tak  jak  one
przeznaczony jest do montażu na płycie JAZ.

Układ N86-TK zbudowany jest w oparciu o przekaźniki małogabarytowe firmy Hengstler.
Przeznaczony jest do sterowania napędami pojedynczymi i sprzężonymi, wyposażonymi bądź
nie w kontrolery położenia iglic.  Typowe układy połączeń  wraz z uwagami dla  projektanta
przedstawiono w załączniku (pkt. 14).

Poprzez zastosowanie w/w przekaźników, oraz dzięki nowym rozwiązaniom w budowie
układu nastawczego  (praca przekaźników w obwodach bez prądowych), producent  udziela 30
lat gwarancji na bezawaryjną pracę przekaźników w układzie N86-TK.  
W okresie gwarancyjnym nie wymagają one obsługi technicznej, co znacznie obniża koszty
eksploatacji układu.

3. Dane techniczne

3.1 Podstawowe dane techniczne

Tabela 1. Wykaz podstawowych parametrów

Zasilanie obwodu nastawczego - 3x400 V AC +10%, -15%

Zasilanie obwodu sterującego - 24 V DC +/- 10%

Zasilanie obwodu kontrolnego - 230 V AC +10%, -15%

Obciążalność prądowa zestyków* - 12 A (20 A p-p)

Maksymalny  czas  przestawiania
zwrotnicy ograniczony układowo

– 15 sekund

Rezystancja  i  wytrzymałość  elektryczna
izolacji  wg  PN-69/E-06120  oraz  PN-
IEC1180 w normalnych warunkach

rezystancja 100MOhm dla 500 V DC 
wytrzymałość izolacji w ciągu 1 min dla 2000 V AC

Koordynacja izolacji - wg PN-EN 50124-1

Ochrona przeciwporażeniowa - wg PN-EN 61140
- wg PN-HD 60364-4-41

Wymiary - 250 x 125 x 165 mm

Masa - około 3,8 kg

Stopień ochrony obudowy - IP 20 wg PN-EN 60529

* Obciążalność prądowa zestyków dotyczy przekaźnika PB, pozostałe przekaźniki przełączane
są w stanie bezprądowym.
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3.2 Warunki pracy

Układ  nastawczy  N86-TK  przystosowany  jest  do  pracy  w  warunkach  środowiska
pomieszczenia  zamkniętego  bez  występowania  oddziaływania  agresywnych  czynników
chemicznych.

Podstawowe parametry środowiskowe pracy układu:
 Temperatura otoczenia – 0°C ÷ +50°C wg PN-EN 50125-3
 Wilgotność względna – do 85 % wg PN-EN 50125-3
 Odporność na wibracje 3Hz do 40 Hz i amplitudzie 0,2 mm – wg PN-EN 50125-3
 Odporność na wibracje 40 do 100Hz i amplitudzie 0,03 mm – wg PN-EN 50125-3
 Odporność na udary 2g i czasie trwania 11 ms – wg PN-EN 50125-3
 Kompatybilność elektromagnetyczna – wg PN-EN 50121-4
 Czas życia układu – 30 lat

Układ umożliwia współpracę z napędami: EEA4, EEA5, S700K, S700KM, EBISWITCH
700,  EP600,  S700,  L  700H,  L826H  oraz  z  każdym napędem zwrotnicowym posiadającym
sześcioprzewodowe okablowanie zgodne ze standardem N86.

Uwaga!
W celu ochrony układu przed skutkami zwarć i zaniku fazy, jako bezpiecznik nastawczy

(stosowany dotychczas wyłącznik nadmiarowo-prądowy) należy stosować wyłącznik silnikowy.
Wraz  z  układem nastawczym dostarczany  jest  przez  producenta  wyłącznik  silnikowy firmy
Schrack typu MP 1,6/3 lub jego odpowiednik.

Tabela 2. Zastosowane przekaźniki

Producent/typ Liczba zadziałań Przekaźnik
bezpieczeństwa

K Hengstler 464-1230 107 Tak

KN+ Hengstler 464-1214 107 Tak

KN- Hengstler 464-1214 107 Tak

KR OMRON MY4 24VDC 20x106 Nie

N+ Hengstler 464-1370 107 Tak

N- Hengstler 464-1370 107 Tak

PB1 FINDER 56.44.9.024.0000 50x106 Nie

4. Budowa i działanie układu

4.1 Budowa układu N86-TK

Układ N86-TK jest odpowiednikiem klasycznego układu nastawczego N86 i zbudowany
jest z dwóch części  – układu wykonawczego opartego o przekaźniki  H-464 firmy Hengstler
i dwukanałowego układu sterowania z mikrokontrolerami wspomagającymi układ wykonawczy.
Całość aparatury układu zabudowana jest na typowej płycie JAZ i umieszczona w obudowie
o wymiarach odpowiadających obudowom przekaźników typu JRK11, czy typowym układom
ERL11 stosowanych w obwodach nastawczych napędów zwrotnicowych. Widok układu N86-TK
przedstawiono na rys. 1.

Wszystkie sygnały informujące o stanie funkcjonalnym przekaźników są dołączane do
układów  mikroprocesorowych  poprzez  transoptory.  Zapewnia  to  galwaniczne  oddzielenie
obydwu układów.

Układ  wykrywania  przepływu  prądu  nastawczego  zbudowany  jest  w  oparciu
o przekładnik  prądowy.  Wykrywa  on  przepływ  prądu  w  gałęzi  zasilającej  silnik  napędu
zwrotnicowego gdy jego wartość jest większa od 400 mA.
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W procesie przestawiania napędu napięcie nastawcze jest odłączane przez układ  po
stwierdzeniu braku przepływu prądu (co może świadczyć o uzyskaniu krańcowego położenia
napędu) lub po upływie 15 sekund od jego załączenia.

Urządzenie posiada diody LED informujące o stanie przekaźników kontrolnych. Dioda
zielona  sygnalizuje  wzbudzenie  przekaźnika  KN+,  dioda  niebieska  natomiast  sygnalizuje
wzbudzenie przekaźnika KN-.

Dodatkowo urządzenie posiada również diodę LED czerwoną informującą o przepaleniu
bezpiecznika  autodiagnostyki  układu  sterownika  (przepalenie  tego  bezpiecznika  zapewnia
reakcję  bezpiecznościową  układu).  Bezpiecznik  ten  przepalany  jest  programowo  po
stwierdzeniu nieprawidłowego działania na podstawie przeprowadzanej autodiagnostyki układu.
Może to nastąpić w dwóch przypadkach:

1. po stwierdzeniu braku sterowalności obwodów wewnętrznych;
2. po stwierdzeniu braku odpowiedzi przez układ autodiagnostyki, najpierw układ ten jest

resetowany, w przypadku dalszego braku odpowiedzi zostaje przepalony bezpiecznik.

          
Rys. 1 Widok układu N86-TK w obudowie metalowej i z tworzywa sztucznego

W  celu  ochrony  przed  zakłóceniami  układ  sterujący  został  osłonięty  ekranem
wykonanym  z blachy.  Układ  sterujący  jest  galwanicznie  odseparowany  od  układów
zewnętrznych.

4.2 Działanie układu N86 -TK

Układ nastawczy N86-TK jest rozwinięciem układu N86, realizuje te same funkcje co
klasyczny  układ  nastawczy  N86.  Struktura  układu  jest  połączeniem układu  wykonawczego
opartego o przekaźnik H-464 i sterownika mikroprocesorowego.

Zasadniczymi  i  niezależnymi  elementami  układu  są  dwa  przekaźniki  nastawcze
remanencyjne: N+ i  N-.  Działają  one jak w klasycznym układzie  –  podanie  plusa  napięcia
sterującego  np.  poprzez  przycisk  umieszczony  na  pulpicie  powoduje  przełączenie  obydwu
przekaźników adekwatnie  do otrzymanego polecenia.  W przypadku polecenia przestawienia
napędu z położenia (+) do położenia (-) następuje odwzbudzenie przekaźnika N+ i wzbudzenie
przekaźnika N-. Zestyki przekaźników nastawczych określają kierunek obrotów silnika napędu
zwrotnicowego, a przez to kierunek przestawiania napędu.

Pozostałe  układy  mają  za  zadanie  przyłączenie  napięcia  trójfazowego  do  napędu
w określonych  interwałach  czasowych.  Ogólnym  zamysłem  zastosowanego  algorytmu
sterowania  jest  to,  że  przekaźniki  nastawcze  i  zastosowany  przekaźnik  pomocniczy
K przełączają zestyki w układach „bezprądowych”. Dopiero po wysterowaniu tych przekaźników
napięcie  nastawcze  /robocze  podawane  jest  na  układ  poprzez  przekaźnik  mocy  PB.  Cykl
przestawiania przekaźników wygląda następująco:
 przestawianie z położenia (+) w położenie (-)

1. naciśnięcie przycisku + na pulpicie lub wydanie polecenia w systemie komputerowym;
2. odwzbudzenie N+;
3. odwzbudzenie KN+;
4. wzbudzenie N-;
5. wzbudzenie K
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6. wzbudzenie PB, załączenie napięcia 3x400 do silnika, praca silnika;
7. osiągnięcie przez napęd położenia (-);
8. odwzbudzenie PB;
9. odwzbudzenie K;
10.wzbudzenie KN-.

 przestawianie z połoźenia (-) w położenie (+)
1. naciśnięcie przycisku - na pulpicie lub wydanie polecenia w systemie komputerowym;
2. odwzbudzenie N-;
3. odwzbudzenie KN-;
4. wzbudzenie N+;
5. wzbudzenie K
6. wzbudzenie PB, załączenie napięcia 3x400 do silnika, praca silnika;
7. osiągnięcie przez napęd położenia (+);
8. odwzbudzenie PB;
9. odwzbudzenie K;
10.wzbudzenie KN+.

Prześledzenie  sekwencji  zadziałania  poszczególnych  przekaźników  pozwala  na
stwierdzenie, czy układ działa poprawnie.

O przestawieniu napędu zwrotnicowego /przełożeniu zwrotnicy układ jest informowany
poprzez przekładnik prądowy (obniżenie kontrolowanego natężenia prądu poniżej określonej
granicy). Ponadto napięcie nastawcze /robocze odłączane jest od układu przez przekaźnik PB
po upływie czasu 15 sekund od momentu jego załączenia (maksymalny czas przestawiania
napędu).

Sterownik  układu  przełączającego  zbudowano  na  dwóch  układach  mikrokontrolera.
Tworzą one dwa kanały wypracowujące sygnał sterujący dla przekaźników:

 kanał A podaje plus napięcia na sterowany przekaźnik;
 kanał B podaje minus napięcia na sterowany przekaźnik.

Dodatkowo  zastosowano  układ  diagnostyki  tranzystorów  wykonawczych  –  w  czasie
czuwania  (bezczynności)  układu tranzystory wykonawcze  kanału  A i  B  są testowane przez
układ mikrokontrolerów. W przypadku negatywnego testu  któregokolwiek z kanałów zostaje
wysterowany  tranzystor  w  zasilaniu  układu,  który  zwiera  zasilanie  powodując  przepalenie
bezpiecznika diagnostyki układu sterownika (reakcja bezpiecznościowa).

Układ N86-TK funkcjonalnie odpowiada układowi nastawczemu N86. Schemat ideowy
układu N86-TK przedstawia rys. 3. Czas przestawiania zwrotnicy ograniczono programowo do
15 s. Do kontroli rozprucia zastosowano miniaturowy przekaźnik KR.

W układzie nastawczym można wyróżnić następujące obwody:
 obwód sterujący,
 obwód nastawczy,
 obwód kontroli położenia zwrotnicy,
 obwód kontroli rozprucia.

Obwód  sterujący  składa  się  ze  sterownika  mikroprocesorowego  sterującego
tranzystorami załączającymi przekaźniki wykonawcze. Załączenie wypracowywane jest poprzez
dwa niezależne kanały sterownika – kanał A podaje „+” zasilania na jedną końcówkę cewki
przekaźnika, natomiast kanał B łączy drugą końcówkę cewki przekaźnika do masy. Wynika
z tego,  że  załączenie  przekaźnika  nastąpi  po  zgodnym  zinterpretowaniu  polecenia  przez
obydwa kanały.

Obwód nastawczy stanowią  zestyki  przekaźników N+ i  N-.  Za pomocą przekładnika
prądowego sterownik informowany jest o przepływie prądu nastawczego. Po wykryciu zaniku
prądu nastawczego sterownik wyłącza przekaźnik PB a następnie przekaźnik K.

Obwód kontroli  położenia zwrotnicy, podobnie jak w układzie klasycznym, składa się
z dwóch  części:  zmiennoprądowej  –  transformator  230/110V  i  stałoprądowej  –  obwód
wzbudzenia  przekaźników  KN+  i  KN-.  W  obwodzie  tym  przekaźniki  kontrolne  pracują
identycznie jak w układzie klasycznym. Dla położenia krańcowego napędu, poprzez żyły kabla
łączącego napęd z układem, do przekaźników kontroli położenia dochodzi napięcie kontrolne
wyprostowane  przez  przekładnik  zwrotnicowy  PZ  w  napędzie,  zasilając  adekwatnie  do
położenia napędu jeden z przekaźników KN+ lub KN-. Na czas przestawiania napędu cewki
tych  przekaźników  odłączane  są  przez  zestyki  przekaźnika  pomocniczego  K.  Dla  celów

Wydanie: 2b 14.02.2017



TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o. DTR N86-TK Strona 8 z 18

serwisowych,  równolegle   do  cewek  przekaźników  kontrolnych  wpięto  układ  wizualizacji
wzbudzenia  przekaźników  informujący  poprzez  zaświecenie  odpowiedniej  diody  LED
o wzbudzeniu przekaźnika kontrolnego: dioda zielona mówi o wzbudzeniu przekaźnika KN+,
dioda niebieska informuje o wzbudzeniu przekaźnika KN-. 

Obwód kontroli rozprucia zbudowany jest tak jak w układzie klasycznym. Przekaźnik KR
tego obwodu w stanie zasadniczym jest wzbudzony i jego zestyk zwierny tworzy ciągłość dla
obwodu  kontroli  położenia  zwrotnicy.  W  przypadku  rozprucia  zwrotnicy  (utraty  kontroli
położenia i wystąpienia zajętości odcinka zwrotnicowego) następuje odwzbudzenie przekaźnika
KR  rejestrując  fakt  wystąpienia  tego  zjawiska.  Przywrócenie  do  stanu  zasadniczego
przekaźnika KR, a przez to do stanu „normalnego” działania układu nastawczego, po zjawisku
rozprucia zwrotnicy wymagane jest obsłużenie przycisku Kr, którego użycie jest rejestrowane.

4.3 Bezpieczność układu

Układ  nastawczy  typu  N86-TK  spełnia  wymagania  poziomu  nienaruszalności
bezpieczeństwa  SIL-4.  Poziom  ten  osiągnięto  poprzez  zastosowanie  przekaźników
bezpieczeństwa oraz dwukanałowej, niezależnej strukturze części mikroprocesorowej. Usterki
układu nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego są wykrywane natychmiast
(dzięki funkcji autodiagnostyki) lub w pierwszym cyklu użycia. Pojawienie się obcego napięcia
w obwodach  sterujących  nie  stanowi  również  sytuacji  niebezpiecznej  ponieważ  obwody
sterujące bazują na znanych zależnościach przekaźnikowych od tych zależności zależy kontrola
stanu układu i możliwość przestawienia napędu. Niemożliwe jest wzbudzenie nieodpowiedniego
przekaźnika  kontrolnego  w  położeniu  krańcowym  zwrotnicy  lub  któregokolwiek  z  nich
w położeniu  pośrednim  zwrotnicy  ponieważ  nad  procesem  uzyskiwania  kontroli  czuwają
zależności przekaźnikowe i tylko uzyskanie przez napęd krańcowego położenia i brak przepływu
prądu nastawczego pozwala na wzbudzenie odpowiedniego przekaźnika kontroli położenia.

5. Montaż i odbiór techniczny

Układ nastawczy wykonany jest na płycie wtykowej JAZ. W celu uniknięcia pomyłek
przy montażu w gnieździe wtykowym producent dostarcza układ wraz z płytkami tożsamości.
Nie ma żadnych wymagań dotyczących pozycji montażu układu. Gniazdo wtykowe JAZ1001
(56 zacisków) nie stanowi kompletu z układem N86-TK.

Układ  zabudowany  jest  na  płycie  z  materiałów  kompozytowych.  Ochrona
przeciwporażeniowa  realizowana  jest  za  pośrednictwem  płyty  kompozytowej  oraz  śrub
mocujących układ N86-TK do gniazda. Są one jednocześnie zaciskami ochronnymi PE.

Każdy układ nastawczy poddawany jest badaniom odbiorczym wg WTWiO. Świadectwo
Odbioru Technicznego dołączane do układu świadczy o pozytywnym wyniku badań.

Uwaga:
Odkręcenie  śrub  mocujących  układ  N86-TK  może  ograniczać  ochronę

przeciwporażeniową.
Montaż lub demontaż układu powinien być wykonywany po odłączeniu napięć

doprowadzonych do układu.
Każdorazowo po  zamontowaniu  układu  należy  sprawdzić  jakość  połączenia

zacisków ochronnych z siecią ochronną (uziemieniem).
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6.  Utrzymanie  i  konserwacja  oraz  sprawdzenie  stanu
technicznego

 Układ  pracujący  w  warunkach  określonych  w  punkcie  3.2.  nie  wymaga  działań
utrzymaniowo-konserwacyjnych. Moduł wyposażony jest w układ autodiagnostyki, wykrywa on
nieprawidłowości  w  działaniu  układu.  Zdiagnozowanie  stanu  nieprawidłowego  skutkuje
przepaleniem bezpiecznika diagnostycznego wewnątrz układu sterownika. Sygnalizowane jest
to diodą LED opisaną jako „serwis”. 

Zastosowana  w  układzie  metoda  przełączania  przekaźników  w  stanie  bezprądowym
znacznie  podwyższa  trwałość  zastosowanych  elementów.  Kontrolowanie  przed  podaniem
napięcia roboczego potencjalnych zwarć w obwodach sterujących pozwala na zabezpieczenie
zastosowanych  przekaźników  przed  nadpalaniem  zestyków.  Zastosowanie  zabezpieczenia
silnikowego  typu  Schrack  lub  jego  odpowiednika  chroni  cały  układ  przed  uszkodzeniami
termicznymi i łukiem elektrycznym powstałym podczas zwarć.

Zastosowane  w  układzie  przekaźniki  bezpieczeństwa  spełniają  szereg  wymogów
funkcjonalnych  i  bezpieczeństwa,  określonych  m.in.  przez:  kartę  UIC  736e,  UL  508,  IEC
61810-1, EN 50205 oraz certyfikaty wydane przez UL oraz TUV, co świadczy o ich jakości
i bezpieczeństwie.

7. Wykaz usterek i metody ich usuwania

Wszystkie usterki układu N86-TK wymagają odesłania układu do serwisu Producenta.
Przed odesłaniem układu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia kablowe dochodzące do
modułu są wykonane poprawnie.

O  stanie  przekaźników  kontroli  położenia  informują  dwie  diody  LED:  zaświecenie
zielonej  diody mówi o wzbudzeniu przekaźnika KN+, natomiast  zapalenie diody niebieskiej
informuje o wzbudzeniu przekaźnika KN-.

Urządzenie  posiada  diodę  informującą  o  przepaleniu  bezpiecznika  zasilania  układu
sterownika (przepalenie tego bezpiecznika zapewnia reakcję bezpiecznościową). Bezpiecznik
ten  przepalany  jest  programowo  po  stwierdzeniu  nieprawidłowego  działania  na  podstawie
przeprowadzanej diagnostyki układu. Może to nastąpić w dwóch przypadkach:

1. po układowym stwierdzeniu braku sterowalności tranzystora;
2. po  układowym  stwierdzeniu  braku  odpowiedzi  przez  układ  testujący  tranzystory,

najpierw  układ  ten  jest  programowo  resetowany,  w  przypadku  dalszego  braku
odpowiedzi zostaje przepalony bezpiecznik diagnostyczny.

8. Wykaz części zamiennych i materiałów eksploatacyj-
nych

Układ wykonywany jest  jako integralna całość. W związku z tym nie przewiduje się
wymiany  podzespołów  przez  użytkownika.  Wszelkie  naprawy  i  wymiany  wykonuje  serwis
producenta.  Dopuszcza  się  jedynie  wymianę  przepalonego  bezpiecznika  układu  kontroli
200mA, którego gniazdo wyprowadzono na obudowę urządzenia.

Tabela 3. Specyfikacja bezpiecznika

Typ bezpiecznika topikowy

Charakterystyka bezpiecznika zwłoczny

Rodzaj bezpiecznika miniaturowy, szklany

Prąd znamionowy 200mA

Napięcie znamionowe 250V AC

Rozmiar bezpiecznika 5x20mm
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9. Oznaczenie wyrobu

Rys. 2 Widok oznaczenia wyrobu

Wyrób oznaczany jest niezrywalną, specjalistyczną etykietą o wymiarach 80 x 35 mm,
zadrukowaną metodą termotransferową, której widok przedstawiono na rys. 2.  W miejscu
oznaczonym literami RRRR wpisywany jest  rok a po kropce w miejsce liter  MM – miesiąc
produkcji. Ciąg znaków NNNN oznacza numer seryjny produktu, następnie w zapisie występuje
znak „/”, po nim  RR - dwucyfrowe oznaczenie roku.

10. Gwarancja i serwis

10.1 Gwarancja

Producent udziela gwarancji na układ nastawczy N86-TK na okres 24 miesięcy.
Na zastosowane przekaźniki producent udziela 30 lat gwarancji.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia:

 powstałe w wyniku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
 mechaniczne;
 spowodowane nieprawidłową eksploatacją układu nastawczego;
 spowodowane niewłaściwym montażem.

10.2 Serwis

Naprawa  wyrobu  powinna  być  wykonywana  wyłącznie  przez  serwis  producenta.
Dopuszcza się jedynie przez użytkownika wymianę przepalonego bezpiecznika układu kontroli
200mA, którego gniazdo wyprowadzono na obudowę urządzenia.

11. Zasady recyklingu

Sposób postępowania z odpadami elektronicznymi reguluje prawo ochrony środowiska,
ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz szereg
rozporządzeń związanych z tymi ustawami.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu  odpadów  odpady  elektroniczne  możemy  zakwalifikować  do  odpowiadających  im
kategorii oznaczonych kodami.
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Tabela 4. Kody odpadów

Kod Rodzaj odpadu Kategoria

170411 kable niezawierające substancji niebezpiecznych O

170203 tworzywa sztuczne niezawierające substancji szkodliwych O

160214
odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych niezawierające 
substancji szkodliwych

O

170405 Żelazo, stal O

170401 Miedź O

191204 tworzywa sztuczne O

Uwaga: O – odpad z kategorii „pozostałe”.

Odpady należy zutylizować wykorzystując do tego celu specjalistyczną firmę zajmującą
się utylizacją, która zapewni odbiór odpadów oraz bezpieczne dla środowiska przetwarzanie,
odzysk a więc recykling zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Opakowanie, przechowywanie, transport

12.1 Opakowanie

Moduły  układu  nastawczego  pakowane  są  w  opakowanie  zabezpieczające  je  przed
bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Na opakowaniu umieszczane są następujące oznaczenia:
znak  „Ostrożnie,  kruche”,  „Chronić  przed  wilgocią”,  „Góra:  wg  norm  PN-85/O-79252,
PN-EN ISO 780.

12.2 Przechowywanie

Układ  N86-TK  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  o  wilgotności
względnej do 80% i temperaturze 273 ÷ 303°K (0÷30°C). W trakcie przechowywania należy
zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości.

12.3 Transport

Transport  urządzeń  dozwolony  jest  krytym środkiem transportu.  Podczas  transportu
urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem.  W  czasie  załadunku
i rozładunku należy zachować ostrożność.

13.  Dokumenty związane

[1] Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru.  Układ  Nastawczy  N86-TK  Napędu
Zwrotnicowego;

[2] PN-EN 50125-3 - Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom.
Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji;

[3] PN-EN 50121-4 - Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 
4:  Emisja  i  odporność  urządzeń  sterowania  ruchem  kolejowym  i  urządzeń  
telekomunikacyjnych;

[4] PN-EN 50124-1 - Zastosowania kolejowe. Koordynacja izolacji. Część 1: Wymagania  
podstawowe. Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego;

[5] PN-69/E-06120 - Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne badania
i wymagania – odpowiednik IEC 77:1968;

[6] PN-IEC  1180-1  -  Technika  wysokonapięciowych  badań  urządzeń  niskiego  napięcia.  
Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur;
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[7] PN-EN 61140:2005  –  Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wspólne  
aspekty instalacji i urządzeń.

[8] PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część: 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

[9] PN-EN 60529:- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);
[10] PN-85/O-79252  -  Opakowania  transportowe  z  zawartością.  Znaki  i  znakowanie.  

Wymagania podstawowe;
[11] PN-EN ISO 780 - Opakowanie. Graficzne znaki manipulacyjne;
[12]    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Przetwornik Zwrotnicowy Typ PZ-TK/01;
[13]    Dokumentacja Techniczno–Ruchowa. Przetwornik Zwrotnicowy Typ PZ-TK/01;

-  Koniec  -
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14. Załączniki

UWAGA!!!
W  związku  z  niewykrywaniem  niektórych  zwarć  w  kablach  do  napędów

zwrotnicowych zaleca się aby podłączać napęd dwoma kablami trzy żyłowymi.  W
przypadku kabli o liczbie żył większej niż 6 zaleca się aby żyły 1-3 nie były sąsiednie
z żyłami 4-6.

Rys. 3 Schemat ideowy części wykonawczej układu nastawczego N86-TK
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Rys. 4 Schemat przetwornika zwrotnicowego PZ-TK/01

Rys. 5 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędem lewym
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Rys. 6 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędem prawym

Rys. 7 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędem prawym z kontrolerem
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Rys. 8 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędem lewym z kontrolerem

Rys. 9 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędami prawymi sprzężonymi
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Rys. 10 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędami lewymi sprzężonymi

Rys. 11  Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędami prawymi sprzężonymi 
i kontrolerami
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Rys. 12 Połączenie układu nastawczego N86-TK z napędami sprzężonymi lewymi
i kontrolerami

Rys. 13 Połączenie układu nastawczego N86-TK z zamkiem UZE-2

Wydanie: 2b 14.02.2017


	1. Wstęp
	2. Przeznaczenie układu typu N86‑TK
	3. Dane techniczne
	3.1 Podstawowe dane techniczne
	3.2 Warunki pracy

	4. Budowa i działanie układu
	4.1 Budowa układu N86‑TK
	4.2 Działanie układu N86 ‑TK
	4.3 Bezpieczność układu

	5. Montaż i odbiór techniczny
	6. Utrzymanie i konserwacja oraz sprawdzenie stanu technicznego
	7. Wykaz usterek i metody ich usuwania
	8. Wykaz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
	9. Oznaczenie wyrobu
	10. Gwarancja i serwis
	10.1 Gwarancja
	10.2 Serwis

	11. Zasady recyklingu
	12. Opakowanie, przechowywanie, transport
	12.1 Opakowanie
	12.2 Przechowywanie
	12.3 Transport

	13. Dokumenty związane
	14. Załączniki

