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Innowacyjne rozwiInnowacyjne rozwi ąązania wprowadzane zania wprowadzane 

przez Z.A. KOMBUD S.A. przez Z.A. KOMBUD S.A. 

w systemach zabezpieczenia przejazdw systemach zabezpieczenia przejazd óóww



�� System System RHRRHR--AA dla przejazddla przejazdóów kat. A w kat. A 
-- nastawianych z miejsca i odlegnastawianych z miejsca i odległłoośści do 1500 mci do 1500 m

�� System System RHRRHR--TSRTSR dla przejazddla przejazdóów kat. A w kat. A 
-- nastawianych z odlegnastawianych z odległłoośści wici więększej nikszej niżż 1500 m1500 m

�� System System RASPRASP--4Ft4Ft dla przejazddla przejazdóów kat. B i Cw kat. B i C

Aktualna oferta Z.A. KOMBUD S.A.



System RHR - ASystem RHR - A

System skalowalny pod względem wyposażenia oraz  
funkcji; konfigurowany, w zależności od potrzeb, jako:

•Przejazd obsługiwany z miejsca 

•Przejazd obsługiwany z odległości  

•Przejazd wyposażony w tarcze ToP

•Przejazd uzależniony w urządzeniach stacyjnych



System RHR - A

Zalety:

- Prosta obsługa 

- Możliwość zabezpieczenia przejazdu w wersji minimalnej, 
a co za tym idzie atrakcyjnie cenowo

- Możliwość współpracy z rejestracją obrazu z przejazdu

- Możliwość zastosowania urządzenia diagnostycznego 
przekazującego informację o usterkach do służb utrzymania



System RHR - TSR

System przeznaczony do obsługi przejazdów oddalonych.

• Przekazywanie poleceń nastawczych i informacji z
przejazdu w postaci cyfrowej.

• Konfigurowany z telewizją cyfrową.

• Pozwala na przeniesienie obsługi na duże odległości 
Obraz przejazdu

Sterowanie, diagnostyka



Zalety :

-Prosta obsługa 

-Możliwość współpracy z urz. rejestracji obrazu 

-Możliwość zastosowania urządzenia diagnostycznego
przekazującego informację o usterkach do służb utrzymania

- Przekazywanie poleceń nastawczych odbywa się poprzez
łącze transmisji cyfrowej, co pozwala na wydłużenie
odległości pomiędzy nastawnikiem, a urządzeniami na
przejeździe

System RHR - TSR



System RASP -4Ft

System zabezpieczenia przejazdów kat. B, C;  
skalowany pod względem:

-ilości napędów rogatkowych
-ilości sygnalizatorów drogowych
-tarcz ostrzegawczych przejazdowych
-interfejsów z urządzeniami stacyjnymi



Zalety:

- Wysoka niezawodność.

- Możliwość współpracy z rejestracją obrazu z przejazdu

- Odporne na zakłócenia czujniki koła

- Niskie zużycie energii 

System RASP -4Ft



Inwestorska ocenaInwestorska ocena systemsystem óów w 

ŚŚwietne produkty ale chwietne produkty ale ch ęętnie tnie 

widzielibywidzieliby śśmy rmy r óównie dobre ale tawnie dobre ale ta ńńszesze



OdpowiedOdpowied źź ZAZA KOMBUDKOMBUD SASA

System zabezpieczenia przejazdSystem zabezpieczenia przejazd óów w 

SZPSZP--11



System zabezpieczenia przejazd ów 

SZP-1

• Jeden system dla wszystkich kategorii przejazdów 

•Szybka rekonfiguracja urządzeń

•Prosta zmiana kategorii przejazdu 



Schemat blokowy systemu                    
SZP-1



� Bezprzewodowa transmisja danych 

� Autonomiczne, niekonwencjonalne źródła energii dla 
zasilania aparatury systemu 

� Energooszczędne źródła światła  dla sygnalizatorów 

Nowe technologie w systemie
SZP-1



Przykładowa konfiguracja 
systemu zabezpieczenia 
przejazdu SZP-1



Urządzenie zdalnej kontroli 
SZP-1-UZK



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę……
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