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Zegar wtórny zewnętrzny 
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PRZEZNACZENIE / CECHY 

 

Zegar Wtórny Zewnętrzny dwustronny typu ZWZ5002/230 przeznaczony jest do montażu na przystankach 
i dworcach kolejowych (w halach, na peronach i w tunelach). Produkowany jest w oparciu o profesjonalny mechanizm 
zegarowy sterowany z dworcowej sieci zegarowej napędzanej translacją sieci zegarowej (tzw. zegarem matką).  
 

BUDOWA I DZIAŁANIE 

 
Elementy zegara zabudowane są w ramę wykonaną z profilów aluminiowych malowanych domyślnie farbą 

proszkową na kolor RAL 5022. Uwaga. Ewentualną zmianę koloru należy uzgodnić na etapie zamawiania urządzenia.  
Obie tarcze zegarowe ze wskazówkami, zabezpieczone są wytrzymałymi na uderzenia szybami poliwęglanowymi. 
Obudowa jest kroploszczelna i wytrzymała a jej konstrukcja zabezpiecza przed ingerencją osób trzecich i zapewnia 
odporność na akty wandalizmu. 

Kabel linii zegarowej i zasilający wprowadzone są do zegara poprzez szczelne dławnice znajdujące się w górnej 
części jednego z boków obudowy. 

Tarcza zegara jest podświetlana. Podświetlenie zegara należy podłączyć do sieci 230V/50Hz. 
Zegar może być mocowany do różnych elementów infrastruktury obiektu przy pomocy specjalnych zawiesi. 

Wykonywane są one na podstawie oddzielnego zamówienia, po dokładnym uzgodnieniu miejsca i sposobu zawieszenia 
zegara.  

Oba mechanizmy zegara sterowane są z sieci zegarowej impulsami o naprzemiennej polaryzacji powtarzanymi 
co minutę. Dzięki małemu poborowi prądu zegary ZWZ5002/230 mogą być stosowane na długich liniach zegarowych. 
Maksymalna ilość zegarów dołączonych do pojedynczej linii zegarowej zależy od wydajności prądowej translacji 
zegarowej (zegara matki), zastosowanej na danej linii. 

Do sterowania siecią zegarową producent zaleca stosowanie Translacji Zegarowej typ TSZ-1 lub innej, zachowującej 
wymagane parametry sieci czasu. Translacja wskazana przez producenta może pracować samodzielnie lub w sieci 
hierarchicznej typu "master/slave" z wykorzystaniem interfejsu RS232/485. Translacja synchronizowana jest drogą 
radiową ze wzorcem czasu działającym w systemie DCF (Frankfurt). 
 

DANE TECHNICZNE  

 
Typ zegara     wskazówkowy 

Podświetlenie  jarzeniowe 

Źródło czasu translacja sieci zegarowej (tzw. zegar matka) 

Niedokładność wskazań max.   – 1 min. (wynika z niestosowania wskazówki sekundowej) 

Niedokładność działania zależna od dokładności translacji zegarowej; 

przy synchronizacji z DCF < ±1 sek./dobę; bez synchronizacji z DCF < ±3 sek./dobę 

System zasilania jednofazowe w układzie TN-S lub TT 

Napięcie zasilające 230VAC (-15%/+10%) 50Hz ±1%  (wg PN-EN 60038:2012) 

Pobór mocy (max.) 32W  (podświetlenie) 

Wymiary  (wys. x szer. x głębokość) 655mm x 655mm x 185mm 

Ciężar zegara 17kg 

Zakres temperatur pracy -30
o
C do +45

o
C 

Stopień szczelności obudowy IP-54  (wg PN-EN 60529:2003) 

Stopień ochrony obudowy IK08 (zgodnie z PN-EN 50102:2001) 

Sterowanie impulsy zegarowe (z zegara matki) 

Cechy impulsów sterujących impulsy 24VDC o naprzemiennej polaryzacji co 1 minutę 

Czas trwania pojedynczego impulsu minimum 500ms 

Obciążenie sieci zegarowej 2 x 6mA (w czasie trwania impulsu zegarowego) 
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SZKIC OBUDOWY ZEGARA Z WYMIARAMI 

 

 
 

EKSPLOATACJA 

 
Zegar  ZWZ5002/230 zaprojektowany jest do użytkowania w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. 

Usuwanie wszelkich awarii i serwis zegara 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 zegara, 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 czynności realizowanych podczas przeglądów, sprecyzowany jest w dokumentacji 
DTR ZWZ5002/230.  
 
UWAGA: Do czyszczenia urządzenia nie stosować rozpuszczalników „NITRO”, acetonu i innych podobnych związków 
chemicznych. 

 
 

PRODUCENT: 

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. 

ul. Ludwikowo 1; PL-85-502 BYDGOSZCZ 

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

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

 
~KONIEC~ 


