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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 39/2013 – Z 

 

Pozitivní signál PZS  

s výkonovými svítivými diodami   

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

č.j. 47 181/2013- O14  ze dne 25. 11. 2013 

   Sjednaná dokumentace:  

  TP SaZ 12/2009  Technické podmínky pro pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými 

 diodami 

 T SaZ 12/2009  Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu 

 výrobků pro pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami  

 T SaZ 04/2005 2. vydání Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a 

 údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01a SMN01.1 

   Odkazy:  ZL 30/2003-SZ, ZL 16/2005-SZ, ZL 14/2006-SZ 

Výrobce a dodavatel: 

První SaZ Plzeň, a. s. 

Wenzigova 8 

301 00 PLZEŇ 

http://www.prvni-saz.cz/  

 Zpracoval: Ing. Martin Musil  musilm@szdc.cz       972 244 567 

 

1. Všeobecně 
 

Výrobek nahrazuje žárovku pozitivního signálu typu SIG 1820 (12 V, 20/20 W) ve výstražnících typu AŽD 71 

a AŽD97 bez fotometrického dohledu. Využívá několikanásobně delší doby životnosti LED oproti životnosti 

žárovky SIG 1820 při zachování stávajících parametrů bílého světla výstražníku.  Další výhodou je snížení 

příkonu pozitivní signalizace (typicky až čtyřnásobně) v porovnání s doposud používanými žárovkami.  

 

2. Popis zařízení 
 

Obvod pozitivního signálu s výkonovými svítivými diodami je složen z následujících částí výrobku : 

- z náhrady žárovky (dále také NŽ) tvořené 4 ks výkonových svítivých diod v sériovém zapojení na 

speciálním segmentu umístěném na měděném žebrovaném chladiči, který je zapevněný do patice shodné 

s původní žárovkou SIG 1820 OSRAM, 

- z impulzního zdroje konstantního proudu (impulzní proudový měnič + zdroj klíčovacích impulzů, dále 

také IZKP) na desce plošného spoje určeného k napájení až 4 ks náhrad žárovek v sériovém zapojení, 

- z kapacitního dekodéru (dále také KDK) s vyhodnocovacím relé (typ NMŠ 2-4000 B), který dohlíží 

klíčovaný výstup impulzního zdroje konstantního proudu. Kapacitní dekodér doplňuje zapojení 

impulzního konstantního proudu na desce plošného spoje. 

 

Použití a konstrukční provedení: 

Impulzní zdroj konstantního proudu a kapacitní dekodér (dále IZKP+KDK) je zabudován na stávající desce 

plošného spoje výrobku SMN01.1 (stejnosměrný měnič napětí – ZL č. 16/2005-SZ). Upravený výrobek SMN01.1, 

má nově ještě 1 ks osmidílného rozebíratelného konektoru a indikační svítivou diodu (modrá). Jedná se 

o samostatné obvody, které nejsou spojené s činností výrobku SMN01.1. Výrobek SMN01.1 s doplněným 

zapojením obvodů IZKP+KDK plní veškeré funkce výrobku SMN01.1 a umožňuje realizovat zapojení náhrady 

bílého světla pozitivní signalizace s výkonovými svítivými diodami.  
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3. Základní technické parametry 

Impulzní zdroj konstantního proudu (IZKP): 

Napájecí napětí 18 V DC až 36 V DC 

Jmenovité napájecí napětí 24 V DC 

Velikost výstupního napětí  kmitavé 25 V DC až 55 V DC 

Velikost výstupního proudu pro pozitivní signál 210 mA (± 10 mA) 

Kmitočet výstupního proudu 40 cyklů za minutu (± 5 %) 

Poměr impulz/mezera 50 % doby 1 cyklu 

Izolační odpor vstupu a výstupu proti kostře  větší než 2 MΩ 

Elektrická pevnost mezi vstupem/výstupem a kostrou 500 V AC, 50 Hz/l min. 

Ochrana krytem podle ČSN EN 60529  IP 20 

Náhrada žárovky (NŽ): 

 

4 ks výkonových svítivých diod typ LuXeon Rebel Cool White 

Životnost  cca 50 000 h 

Optické parametry výstražníku s náhradou žárovky bílého světla 4 ks výkonových LED splňují podmínky normy 

ČSN 34 2650 ed.2, ČSN 36 5601-1 a ČSN EN 12368 (viz Výzkumná zpráva č. 07/08-KAE/DE ZČU v Plzni). 

Kapacitní dekodér (KDK) s vyhodnocovacím relé: 

 

Napětí na vstupu do KDK  kmitavé 25 V DC až 55 V DC 

Vyhodnocovací relé (P) kategorie N dle TNŽ 36 5530 typ NMŠ 2-4000 B 

Spolehlivostní parametry a další technické parametry kompletních obvodů náhrady bílé žárovky pozitivní 

signalizace: 

Životnost výrobků mimo výkonové LED  min. 25 let 

Předpokládaná střední doba mezi poruchami  5 let 

Odpor smyčky v přívodních kabelech ke každému výstražníku  max. 3 Ω 

Spolehlivostní parametry splňují podmínky norem ČSN 34 2600 ed. 2, ČSN EN 50129 (SIL 4), ČSN EN 50121-4 

a ostatních norem týkajících se výrobku a odpovídají požadavkům nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. 

4. Odběratelsko - dodavatelské vztahy 
Výrobky obvodu pozitivní signalizace se svítivými výkonovými diodami (IZKP+KDK a NŽ) se objednávají 

u výrobce a dodavatele: První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň.  

Na objednávce pro konkrétní aplikaci se doporučuje specifikovat typ PZS a počet výstražníků, a to zejména pro 

případy, kdy se jedná o realizaci PZS typu PZZ-K nebo  PZS typu AŽD 71 s elektronickým doplňkem SMN01.1 

v zapojení dle dokumentu uváděném v ZL 16/2005-SZ. Dodavatel pro tyto případy navrhne optimální řešení.  

Realizaci náhrady žárovky je nutné provést kompletně se SMN01.1 s doplněným IZKP+KDK a zapojením 

výrobku NŽ pro pozitivní signál podle počtu výstražníků. Dodavatel na objednávku také zajistí doplnění 

stávajícího výrobku SMN01.1 o zapojení IZKP+KDK.  

 

* * * * * 


