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KARTA KATALOGOWA 

Moduł Kontroli Zajętości Toru 

MKZT2-2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Producent 

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o. 

ul. Ludwikowo 1; PL-85-502 BYDGOSZCZ 

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5610  Sekretariat, Zarząd Spółki 

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5605  Dział Handlowy 

 

 

Wersja Sporządził Data Typ 

1.2 A. Mazurkiewicz 20.07.2017 MZT2 
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Przeznaczenie 

 

Moduł Kontroli Zajętości Toru MKZT2-2 przeznaczony jest do detekcji obecności składów pociągowych 

przejeżdżających lub stojących przy peronie, na obserwowanym torze i przekazania tej informacji do Centralnego Systemu 

Dynamicznej Informacji Podróżnych (CSDIP). Do detekcji pojazdów wykorzystywane są czujniki laserowe pracujące 

w paśmie widzialnym, całkowicie bezpieczne dla oka ludzkiego. Moduły instalowane są na peronach, na wolnostojących 

i elektrycznych słupach, na konstrukcjach tablic peronowych, na wiatach lub dedykowanych konstrukcjach. Urządzenia są 

przystosowane do  nieprzerwanej  pracy  w  ekstremalnych warunkach  atmosferycznych  tj.  oblodzenie,  śnieg,  kurz,  

deszcz,  silny  wiatr,  silne nasłonecznienie. 

 

Dane techniczne 

 

Typ czujnika     laserowy (red 655nm) z regulacją czułości 

Klasa lasera klasa 1 wg DIN EN 60825-1:2008-5 (full eye safety) 

Ilość wiązek laserowych 2 (dwa niezależne, redundantne czujniki) 

Max odległość działania do 5m 

Regulacja kąta wiązek w poziomie 15° 

Regulacja kąta wiązek w pionie od 0
o
 do 40

o
 w dół od poziomu 

Napięcie zasilające 19V do  40V DC 

Pobór mocy (max.) 20 W 

Wymiary (szer./wys./dł.) 232x193x440 mm  (bez ramienia do mocowania) 

Ciężar modułu 6 kg 

Zakres temperatur pracy -35
o
C do +50

o
C 

Stopień ochrony mechanicznej IK 09 (wg PN-EN 60208) 

Stopień szczelności obudowy IP-65 (wg PN-EN 60529) 

Sterownik dedykowany, ze sprzętowym i programowym watchdogiem 

oraz programowym filtrem niepożądanych sygnałów 

Interfejs zewnętrzny Fast Ethernet 10/100Mbps 

Obsługiwane protokoły TCP/IP; UDP; SNMP V1, V2 i V3; NTP 

 

 
Zgodność z normami 

 

Moduł MKZT2-2 projektowano i produkowano kierując się kryteriami zawartymi w: 

● normie PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska, emisji hałasu, ciepła 

oraz zakłóceń elektromagnetycznych; 

● normie PN-EN 50121-4:2015 w zakresie odporności EMC; 

● normie PN-EN 60950 dotyczącej bezpieczeństwa. 

W procesie produkcji kierowano się ponadto normą PN-EN 50125-3 tak, by urządzenie odporne było na wibracje 

w zakresie częstotliwości od 5 do 2000 Hz i przyspieszenia 2,3 m/s
2
 we wszystkich trzech kierunkach oraz wibracje 

o częstotliwości  3-40 Hz i amplitudzie 0,2 mm, oraz 40-100Hz o amplitudzie 0,03 mm. 

Obudowa modułu i jej wewnętrzne konstrukcje wsporcze malowane są proszkowo, zgodnie z normami PN-EN 12206-

1:2005, PN-EN 13438:2013-10, PN-EN 12944-7:2001, PN-EN 12944-8:2001. 
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Budowa i działanie modułu 
 

Obudowa modułu wykonana jest z blachy nierdzewnej, malowanej farbą proszkową na kolor RAL 7011. Moduł może 

być montowany na różnych elementach zewnętrznej architektury peronu, (na budynkach, wiatach peronowych, słupach 

oświetlenia lub monitoringu, jak również na własnych dedykowanych konstrukcjach słupowych), przy pomocy specjalnie 

przygotowanych zawiesi. 

Zawiesia modułu MKZT2-2 stanowią oddzielne wyroby, projektowane indywidualnie do konkretnego obiektu i należy 

je zamawiać niezależnie, po uzgodnieniu fizycznej lokalizacji modułów na obiekcie i szczegółowego sposobu 

ich zawieszenia. 

Obudowa modułu jest szczelna i uniemożliwia osobom postronnym dostęp do wnętrza. Wewnątrz obudowy, 

na wysuwanej płycie, zamontowane są elementy układu elektrycznego i elektronicznego. 

Moduły wyposażone są w dedykowany sterownik produkcji KZŁ sp. z. o.o. realizujący m. innymi specjalny algorytm 

filtracji zakłóceń. Posiada także interfejs sieciowy Fast Eth (10/100Mbps) obsługujący różne protokoły, w tym TCP/IP 

i SNMP V1, V2 i V3, w zakresie przesyłania podstawowych parametrów o aktualnym trybie pracy i stanie modułu (stany 

czujników: temperatury i wilgotności wewnętrznej, otwarcia obudowy). 

MKZT2 przystosowane są do współpracy z Centralnym Systemem CSDIP i obsługują udostępniony przez PKP PLK  

protokół komunikacyjny do wymiany danych pomiędzy elementami tego systemu. Możliwe są modyfikacje 

oprogramowania modułu, pozwalające na współpracę z innymi systemami. 

 

 
Szkic obudowy modułu MKZT2 z wymiarami i otworami do mocowania 

 

Eksploatacja 

 

Moduł MKZT2-2 zaprojektowany jest do użytkowania w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. 

Usuwanie wszelkich awarii i serwis modułu należy realizować wyłącznie przez ekipy serwisowe producenta lub inne osoby 

posiadające autoryzację producenta na serwis i naprawy tego typu urządzeń. 

W okresie gwarancyjnym wymagane są okresowe przeglądy modułu, które winny być przeprowadzone nie rzadziej niż 

jeden raz na 9 miesięcy.  

Producent zaleca ponadto wykonywanie konserwacji i czyszczenia realizowane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

Zakres czynności konserwacyjnych i realizowanych podczas przeglądów, sprecyzowany jest w DTR MKZT2-2.  

 

~KONIEC~ 


