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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 5/2013 – S,Z 
 

Router DOR 

   

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č.j. 9517/2013-OAE  ze dne  1.3.2013 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP AŽD 573, 2.vydání 
T 80 404 Technický popis a návod pro údržbu, revize 1 

   Odkazy:  

   Výrobce: 

AŽD Praha, s. r. o. 
Žirovnická 2/3146 
106 17 Praha 10 

 Dodavatel: 

AŽD Praha, s. r. o. 
Žirovnická 2/3146 
106 17 Praha 10 

 Zpracoval: Ing. Arnošt Dudek   972 244 485 

 
1. Všeobecně 
Router (směrovač) se používá pro směrování a filtrování dat v datových sítích s protokoly Ethernet a IPv4 výhradně 
v systémech dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení.   
 

2. Popis zařízení 
Routery DOR mají čtyři rozhraní Ethernet s konektory RJ-45, rozhraní X.21 s konektorem D-SUB15 a rozhraní 
USB.  
Pro provádění změn nastavení a zobrazení místní diagnostiky jsou routery DOR vybaveny klávesnicí s deseti tlačítky 
a indikačními prvky pro zobrazení stavu.  
Funkční vlastnosti routeru jsou dány konfigurací jeho programového vybavení. Router podporuje komunikační 
protokoly IPX, TCP/IP, UDP/IP. IP protokol je podporován ve verzi IPv4. Router podporuje dynamický směrovací 
protokol OSPF.  
Konfigurační soubor lze načíst ze zařízení nebo nahrát do zařízení přes rozhraní USB 2.0. Bez nastavení konfigurace 
a filtrů router nepropouští žádná data. 
 
Kompletní sortiment: 
 
Číslo výkresu Název Popis 
804049001 Router DOR-100 Router DOR v provedení k montáži do skříně AŽD 900 mm a standardních 

19“ skříní 
804049002 Router DOR-110 Router DOR v provedení k montáži na DIN lištu 
 
Volitelné komponenty: 
 
Číslo výkresu Název Popis 
804045080 Kabel 

jednosměrný pro 
router DOR 

Jednosměrný datový kabel k propojení dvou routerů DOR ve funkci 
jednosměrného datového oddělení. 

804045081 Kabel 15-15 Datový kabel k propojení routeru DOR s komunikačním zařízením na 
rozhraní X.21, konektorem CANON 15 pinů. 

804045082 Kabel 15-25 Datový kabel k propojení routeru DOR s komunikačním zařízením na 
rozhraní X.21, konektorem CANON 25 pinů. 

804045100 Držák symetrický Díl pro upevnění routeru DOR-100 do skříně 19“. 
804045101 Držák asymetrický Díl pro upevnění routeru DOR-100 do skříně 19“. 
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3. Hlavní technické parametry 
 
3.1 Vnější rozměry (DOR-100): 
a) výška skříně: 44,85 mm 
b) šířka skříně: 305,2 mm 
c) hloubka skříně: 188,3 mm 
 
Vnější rozměry (DOR-110): 
a) výška skříně: 130,6 mm 
b) šířka skříně: 190,4 mm 
c) hloubka skříně: 67 mm 
 
3.2 Napájecí napětí 
DOR-100: 230V~, ±10% 
DOR-110: 24V=, rozsah napájecího napětí 19,2 V až 34 V  
 
3.3 Prostředí: 
Routery DOR jsou určeny pro umístění do prostředí klimatické třídy T1 uvnitř buněk bez regulace teploty podle 
ČSN EN 50125-3, teplotní rozsah -5 °C až +55 °C, absolutní vlhkost 0,55 g/m2 až 2,5 g/m2. 
Routery DOR nejsou určeny k instalaci do vzdálenosti menší než 3 m od osy nejbližší koleje ve smyslu EN 50125-3. 
Stupeň krytí IP 30 pro DOR-100, IP 32 pro DOR-110. 
 

4. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 
 
4.1 Dodávání 
Routery DOR  se dodávají kompletně smontované a vyzkoušené spolu s „Osvědčením o jakosti a kompletnosti 
výrobku“ a s Technickým popisem T 80 404, který obsahuje technický popis a návod pro montáž, servis a údržbu.  
Objednávky dokumentace vyřizuje: 
AŽD Praha s.r.o. 
RSP-Technický úsek  
Žirovnická 2/3146  
106 17 Praha 10 
 
4.2 Objednávání 
Objednávky výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje: 
AŽD Praha s.r.o. 
Zásobovací a odbytový závod 
Železniční 1/84 
779 00 Olomouc 

 
* * * * * 


