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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 11/2015 – Z 

 

Elektronický ventilový kolejový obvod 

EVKO 
  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 

č.j. 6470/2015-O14 ze dne 25.2.2015 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP AŽD 547, 2. vydání  

Pokyny pro projektování P 70 375, revize 1 

Technický popis T 70 375, 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: Milan Karban   972 244 475 

 

1. Všeobecně 

Elektronický ventilový kolejový obvod EVKO slouží k bezpečné identifikaci volnosti kolejového úseku 

analogovou metodou. Zařízení EVKO je navrženo jako náhrada klasického ventilového kolejového obvodu 

u dosud provozovaných Samočinných výstražných světelných přejezdových zařízení typu VÚD z roku 1966, ale 

je využíváno pro nová zařízení typu PZZ-EA v aplikaci ZA974 na tratích s nezávislou trakcí. Výstup hlášení pro 

volno a obsazení se realizuje prostřednictvím bezpotenciálových reléových kontaktů. 

 

Omezení použití na tratích ve správě SŽDC: 

a) Provozovat lze pouze signální kmitočty 75 Hz a 275 Hz. 

b) Nelze provozovat částečně ohraničené provedení kolejového obvodu (EVKO musí být na obou koncích 

zcela ohraničeno izolovanými styky). 

c) Nelze použít zapojení s výstupním rozhraním v provedení elektronická vazba nebo datová komunikační 

linka RS-422 nebo RS-485. 

 

2. Popis zařízení 

Zařízení EVKO slouží k identifikaci volnosti dvou kolejových úseků. Je zařazeno do kategorie paralelních 

kolejových obvodů, kdy výstroj napájecího konce je paralelně spojená s výstrojí přijímačového konce 

prostřednictvím elektrického kolejového úseku. Standardně se jedná o redundantní systém typu 2 ze 2 se 

složenou bezpečností při poruše. 

Zařízení EVKO vykonává tyto hlavní funkce 

 automatické nastavení parametrů bez zásahu obsluhy 

 nepřetržité sledování parametrů kolejového obvodu 

 bezpečné vyhodnocení volnosti kolejového úseku 

 bezpečná kontrola činnosti vnitřních obvodů 

 bezpečné předávání informací o volnosti kolejových úseků nadřazenému zařízení 

 detekce poruchy izolovaných styků 

 vedení archivu událostí a poruch. 

 

Výkonová část generuje do kolejového obvodu střídavé napětí o volitelné frekvenci 75 Hz, 125 Hz nebo 275 Hz.  

Vyhodnocovací část snímá a zpracovává napětí a proud, který teče do kolejového obvodu. Pro ohraničení 

vyhodnocovaného kolejového úseku je na jeho konci umístěn stojánek ventilu DCL SV, který zajišťuje modulaci 

proudu tekoucího do kolejového obvodu v době, kdy není kolejový obvod obsazen vozidlem. Na základě 
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velikosti měřeného napětí a tvaru průběhu proudu rozhoduje řídící počítač, zda kolejový obvod je volný nebo 

obsazený. Bezpečnou informaci o stavu kolejového obvodu může zařízení EVKO předávat na výstupní rozhraní 

podle konfigurace, buď pomocí kontaktů výstupních relé kategorie N (NMŠ 1–2000B) nebo pomocí elektronické 

vazba, pro kterou se zatím vztahuje omezení pro použití. 

 

3. Technické údaje 

Technické parametry 

Hmotnost zařízení do 5 kg bez stojánků kolejového transformátoru ST. 

Zásuvné jednotky mají formát 160 mm x 100 mm (tzv. zásuvné jednotky formátu malá eurokarta). 

Pracovní podmínky prostředí s teplotami od -25 C do +70 C podle třídy T1 v ČSN EN 50125-3. 

Elektrické parametry 

 Jmenovité stejnosměrné napájecí napětí: 24 V 

 Rozsah stejnosměrného napájecího napětí: 19,2  36 V 

 Pracovní frekvence zařízení EVKO je v kmitočtu: 75 Hz, 125 Hz, 275 Hz  

(tvar signálu obdélník, střída 1:1) 

 Vlastní příkon zařízení EVKO: max. 50 W 

 Povolené trvalé napětí na vstupu DCL: max. 4 V 

Funkční parametry 

Garantovaný dosah přímého kolejového obvodu nebo rozvětveného kolejového obvodu se sériově řazenými větvemi 

pro všechny pracovní frekvence je 800 m.  

Dosah kolejového obvodu na nových nebo obnovených železničních svršcích je větší. V závislosti na pracovní 

frekvenci je  

 1400 m pro pracovní frekvenci 75Hz 

 900 m pro pracovní frekvenci 275 Hz. 

 

4. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

Zařízení EVKO se dodává v sestavách podle TP AŽD 547, 2.vydání.  

Se zařízením se dodává osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a 2 ks výtisků technického popisu T 70 375 

obsahujícího také návod pro montáž a údržbu. Na každou železniční stanici (či jinou ucelenou oblast) vybavenou 

zařízením EVKO se dodává testovací jednotka napájení JNT č. v 703755600 a také SW DIAG_EVKO (freeware). 

 

Objednávky obchodně-technické dokumentace vyřizuje: 

AŽD Praha s.r.o., Ředitelství společnosti – Technický úsek, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 

Objednávky výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje: 

AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový závod, Železniční 1/84, 779 00 Olomouc.  

 

* * * * * 


