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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 25/2013 – Z 
 

Systém elektronického automatického 
bloku ABE-1 

 
  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č.j. 35724/2013-OAE  ze dne 21.8.2013 

   Sjednaná dokumentace:      
Technické podmínky TP AŽD 419, 3. vydání, datum 24.7.2013 
Technický popis T 80 200, revize 3, datum 15.7.2013 
Návod pro údržbu U 80 200, revize 2, datum 15.7.2013 
Předpis pro vyzkoušení a aktivaci zab. zař. A 80 200, revize 2, datum 15.7.2013 
Technický popis T 80 289, revize 1, datum 15.07.2013 
 

 

   Odkazy:  ZL 11/2005, ZL 23/2003 

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 

 
Systém elektronického automatického bloku ABE-1 (dále jen ABE-1) je určen pro řízení jízdy vlaků na trati. 
Zajišťuje funkce traťového souhlasu, návaznosti na staniční zabezpečovací zařízení a ovládání oddílových návěstidel 
automatického bloku, včetně povelů pro přenos kódu liniového vlakového zabezpečovače typu LS. Systém ABE-1 je 
traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620.  

Systém ABE-1 byl v základní verzi schválen zaváděcím listem ZL 23/2003-SZ a doplněn změnou schválenou ZL 
11/2005-SZ.  

Trvá omezení pro použití mezilehlých objektů mezi stavědlovými ústřednami uvedené v ZL 11/2005-SZ a to přesto, 
že v textu 3. vydání TP AŽD 419 a související obchodně technické dokumentaci je uvedena možnost zřizovat 
mezilehlé objekty ve větších vzdálenostech jak 15,2 km. Toto omezení bude zrušeno po vyhodnocení ověřovacího 
provozu. 

3. vydání TP a změna obchodně-technické dokumentace rozšiřuje ABE-1 o jednotku ODD-2, moduly ZDI-2, ZD-2, 
ZDU-2, ZX-2 a ZXU-2.  

Pro jednotku ODD-2 (oddělovací deska diagnostiky) je zpracován samostatný technický popis T 80 289, který je 
dodáván ve dvou výtiscích s výrobkem. Jednotka ODD-2 je určena pro připojení LDS-3 verze HW 3.0 a vyšší. 
Vyrábí je ve dvou variantách, a to ODD-2A pro diagnostiku 2 kolejí a připojení systému dálkového přenosu Penet, 
nebo ODD-2B pro jednu kolej bez připojení Penetu. 

V systému ABE-1 byly doplněny tyto moduly zadního systémového panelu: 
ZDI-2 v sedmi variantách pro jednotky CENJ-1, KOMJ-1, KOMJ-2, EDOR-1B a ODD-2; 
ZD-2, ZDU-2 pro jednotky EDOS, EDOK nebo EDON; 
ZX-2 ve dvou variantách a ZXU-2 pro expanzi systémové komunikační sběrnice vně jednoho panelu ABE-1. 
Popis modulů je uveden v Technickém popisu T 80 200, příloha 9. 
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