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A a közutak
és villamospályák találkozásainál működő
forgalomirányító lámpák vezérlését irányítja,
a sínek alatt elhelyezett hurkokdetektorok
vagy a villamospálya felsővezetékein elhe-
lyezett lazavezetékek segítségével. A keresz-
teződések előtt telepítetett érzékelők a villa-
mosok biztosított térközéhez való megérke-
zésekor, jelet adnak az elektronikus vezérlés-
nek, amely a villogó sárgából, két másod-
perc teli sárga után, tilosra állítja a lámpákat.
A piros lámpákkal együtt működnek a vissza-
jelző fehér lámpák (esetleges piroslámpa ki-
égés esetén, ezt a fehér kioltásával jelzi a
villamosvezetőnek a vezérlés). A villamos
továbbhaladása –térköz elhagyása– után
egy másik érzékelőről beérkező jel, visszaál-
lítja a lámpákat az eredeti állapotukba, villogó sárgába. A

a térközből. A készüléket egy egyto-
kos mikroszámítógép vezérli. A processzor belső memóriájába égetett gépikó-
dú program segítségével.
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vezérlés képes több
(akár 256) villamos be- és kiszámlálására

Blokkséma hurokkdetektorral

A szegedi Kálvária sgt. - Textilgyári
úti fedezőjelző helyszínrajz vázlata

A mikroprocesszoros panel kapcsolási
rajza
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Fedezőjelző elektronika bekötési ábra

A az összes
elképzelhető variációjú villamospálya
biztosítására képes, a komolyabb ke-
reszteződésekben, a

.
Az egyes panelek egymással

, minimális (dip switch)
beállítás után, tetszés szerint cserélhetőek.

A berendezés k
. A karbantartás

a rendszeres mérésekből,
szükség szerinti egységek cseré-
jéből áll. A meghibásodott egysé-
geket a Proconer javítja.

A berendezés információ raktá-
rozásra képes, távelérés szükségessége
esetén bővíthető GSM modullal.

fedezőjelző elektronika

panelek össze-
láncolásával bővíthető

kom-
patibilisek

arbantartási igé-
nye minimális

Mérés a fedezőjelzőnél

A rendszer műkö-
déséhez ~230V,
továbbá a sínföld
és a megrendelő
részéről való
környezet kiépí-
tés szükséges.

További tájákozta-
tásért keresse
cégünket!
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A
A és jogelődei, társcégei,
1992 óta működnek hódmezővásárhelyi központtal.

A cég megalakulásakor főleg mikroprocesszoros vezérlések
tervezésével és kivitelezésével foglalkozott.
Az vezérléstechnikai fejlesztéseinek egyik legfontosabb
eredménye, a -nek
készített
elektronika.

Proconer Informatika Kft.

Szegedi Közlekedési Kft.
mikroprocesszoros vezérlésű fedezőjelző

A készülék a

lámpák vezérlését működteti,
megfelelő bejövőjel érzékelők
segítségével.

A ,
a környezeti hatásokra való
érzeketlenségével,

,
kompatibilitásával (minden keresz-
teződés típust egy elektronika
kezel), 20 éve állja a versenyt
a legmodernebb külföldi
konkurenciáival szemben is.
Az

a mai napig az
egyik legjobb az országban.

közutak és villamospályák
találkozásainál működő
forgalomirányító

vezérlés egyszerűségével

minimális karbantartási igényével

ár/teljesítmény
hatékonysága

Információ


