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Nowe systemy na lokomotywie 

Układ sterowania 
 sterownik główny – Selectron 
 system wzbudzenia generatorów SWG-01 
 2 zasilacze trakcyjne ZT900 
 falowniki FN25+5/540VDC  
 sterownik poślizgu STG-2B_SM42 
 Sterownik jazdy wielokrotnej WTB EKE 
 zabezpieczenia ziemnozwarciowe KCM161E2 
 
Układ hamulcowy 
 tablica hamulcowa BRT823-001 
 Sprężarka SL20-5 
 hamulec postojowy KN-9CHS-01 
 manipulatory hamulca zespolonego i awaryjnego 
 



Sterownik główny lokomotywy 

Na lokomotywie znajdują się następujące moduły: 
 PSM 831-TM 
 CPU 831-TG 
 AIT 731-TG/12B 
 DIT 732-TW 
 DDT 732-TG/05A (3 szt.) 



System wzbudzenia generatorów SWG-01 

 Wzbudzanie prądnicy głównej 
 Wzbudzanie prądnicy pomocniczej 
 Prostowanie napięcia prądnicy pomocniczej i zasilanie nim falownika sieci pomocniczej  
 
 



System wzbudzenia generatorów SWG-01 

Parametr Wartość 

Napięcie zasilania 3x400VAC +20%, -20% 

Napięcie pomocnicze  24VDC  +25% -30%  

Zakres prądu wyjściowego wzbudzenia 
głównego  

0 – 60A  

Zakres napięcia wyjściowego wzbudzenia 
głównego  

0 – 100V  

Zakres prądu wyjściowego wzbudzenia 
pomocniczego  

0 -10A  

Napięcie wyjściowe zasilania falowników i 
obwodu wzbudzenia  
głównego  

540 VDC +25%, -25%  

Komunikacja z systemem nadrzędnym  CAN  

Zakres temperatury pracy  +50ºC/-25ºC  

Chłodzenie  Wymuszone 500m³/h  

Masa  Ok. 70kg  

Wymiary (długość, wysokość, szerokość)  600 x 586x 261  



Zasilacz trakcyjny ZT900 

 Prostowanie napięcia przemiennego wytworzonego przez prądnicę główną 
 Zasilanie napięciem wyprostowanym silniki trakcyjne 
 Jeden zasilacz zasila dwa silniki 
 Pomiar napięcia i prądu wyprostowanego 



Zasilacz trakcyjny ZT900 



Zasilacz trakcyjny ZT900 

Parametr Wartość 

Napięcie zasilania  3x0÷600VAC, 20÷60Hz  

Napięcie wyjściowe 0÷900VDC  

Napięcie pomocnicze  24VDC  +25% -30% 

Sprawność 99,7%  

Zakres temperatury pracy  +50ºC/-25ºC  

Masa  59kg 

Wymiary (długość x wysokość x szerokość)  1480 x 461,5x 1200 



Falowniki trakcyjne FN25+5/540VDC  

Falowniki napięcia FN25+5/540VDC służą do 
zasilania sprężarki lokomotywy 
zasilania wentylatorów  silników  trakcyjnych 



Falowniki trakcyjne FN25+5/540VDC  

Zasilanie falowników 

 Znamionowe napięcie zasilania  540VDC  

 Tolerancja napięcia zasilania falownika  400÷750VDC  

Zasilanie elektroniki 

Znamionowa wartość napięcia  
zasilania  

24VDC  

 Tolerancja napięcia zasilania  16÷28VDC  

Pobór prądu zasilającego elektronikę ≤7A (7A dla wentylatora 
wysterowanego z 
maksymalną prędkością) 

Wymiary 

Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. X  
głęb.)  

330 x 596 x 942mm 

Masa 78,3 kg 



Falowniki trakcyjne FN25+5/540VDC  

Falownik sprężarki 

Znamionowa wartość napięcia wyjściowego 
falownika 

3x400VAC 

Znamionowa moc falownika 25kVA  

Częstotliwość znamionowa falownika 50Hz 

Zakres częstotliwości wyjściowej  
falownika 

5÷67Hz  

Zabezpieczenie zwarciowe falownika 155A 

Falownik chłodzenia silników trakcyjnych 

Znamionowa wartość napięcia wyjściowego 
falownika 

3x400VAC 

Znamionowa moc falownika 5kVA  

Częstotliwość znamionowa falownika 50Hz 

Zakres częstotliwości wyjściowej  
falownika 

5÷67Hz  

Zabezpieczenie zwarciowe falownika 32A 



Falowniki trakcyjne FN25+5/540VDC  



Sterownik poślizgu STG-2B_SM42 

Układ sterowania napędem uwzględnia korekcję momentu napędowego w przypadku 
poślizgu kół przy ruszaniu lokomotywy. 
Sterownik przeciwpoślizgu na podstawie sygnałów z czujników obrotów kontroluje 
różnice prędkości obrotowej wszystkich silników trakcyjnych. 



Sterownik poślizgu STG-2B_SM42 

Diody Kolor  Opis  

D1 żółty/czerwony Prędkość silnika 1/Poślizg  

D2 żółty/czerwony Prędkość silnika 2/Rezerwa  

D3 żółty/czerwony Prędkość silnika 3/Rezerwa  

D4 żółty/czerwony Prędkość silnika4/Rezerwa  

D5 żółty/czerwony Rezerwa 

D6 zielony/czerwony Zasilanie/Poślizg 



Sterownik jazdy wielokrotnej 

WTB (Wire Train Bus) - obowiązujący obecnie 
standard zapewniający szybką i niezawodną 
komunikację pomiędzy pojazdami. 
 
Moduł WTB wykonuje swoje funkcje zgodnie z  
normą IEC 61375-1 dla kolejowych sieci  
komunikacyjnych. 



Zabezpieczenia ziemnozwarciowe KCM161E2 

Monitoruje stan izolacji  
 obwodu głównego 
 obwodu pomocniczego 
 

W przypadku wykrycie niskiego stanu izolacji, sygnalizuje niski stan 
sterownikowi głównemu, który na tej podstawie wyłącza wzbudzenie 
odpowiedniej sieci 



Tablica hamulcowa 

Tablica realizuje przetwarzanie  sygnałów 
elektrycznych  o  wymaganym  hamowaniu na  
ciśnienie w układzie pneumatycznym. 
 
Urządzenie jest kombinacją zespołów 
pneumatycznych i elektropneumatycznych. 
Poszczególne zespoły są zamontowane na jednej 
wspólnej płycie. 



Sprężarka 

 typ: Knorr-Bremse SL20-5-115 

 wydajność: 2000 l/min 

 masa: 230 kg 

 wymiary1229x770x558 mm 

 Prędkość obrotowa: 2925 obr/min 

 Silnik elektryczny sprężarki: 

 napięcie zasilania: 3x400 V 

 moc silnika: 17,5 kW 

Sterowanie: 

 Załączenie sprężarki: 7,5 bar 

 Wyłączenie sprężarki: 9 bar 



Manipulator hamulca zespolonego 

Manipulator hamulca zespolonego 
zainstalowany jest na obydwu stanowiskach 
(pulpitach) maszynisty; maszynista 
wykorzystuje go do generowania sygnałów 
elektrycznych, które są wysyłane do 
elektronicznego sterownika hamulców.  
 
W sterowniku sygnały te przekształcane są na 
polecenia wysyłane do modułu sterowania 
ciśnieniem w przewodzie głównym. 
Manipulator hamulca zespolonego wyposażony 
jest w dźwignię obracającą się w płaszczyźnie 
pionowej.  
Urządzenie realizuje sterowanie zależne od 
pozycji dźwigni.  



Manipulator hamulca zespolonego 

Dźwignię manipulatora można ustawić w następujących 
pozycjach: 
 
 

Pozycja Działanie 

FS napełnianie przewodu głównego 

RP pozycja podczas biegu pociągu 

1A, 1B, 2...7 
pozycje hamowania służbowego 

stopniowego 

MB hamowanie pełne 

EB hamowanie awaryjne 



Manipulator hamulca awaryjnego 



Rozmieszczenie urządzeń w kabinie maszynisty 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

przyciemnienie 
lampek CA/SHP 

WSHP – wyłączenie 
układów SHP i czuwaka 

WRS – wyłączenie 
układu radiostopu 

WZ - pneumatyczne zasilanie 
tablicy odcięte SNP - napełnianie przewodu 

głównego pełnym przekrojem 

WHZ – układ sterowania hamulcem pociągu 
odcięty mechanicznie 



Wyświetlacz – widok ogólny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 



Wyświetlacz – panel górny 

1. Nieaktywny 
2. Nieaktywny 
3. Nieaktywny 
4. Kasowanie aktywnego błędu 
5. Nieaktywny 
6. Nieaktywny 
7. Jasność ekranu 
8.  Nieaktywny  
9. Przełączenie trybów: maszynisty/serwisowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Wyświetlacz – panel boczny 

10. Przełączanie trybu 

ręcznej/automatycznej regulacji natężenia 

oświetlenia wyświetlacza  

11. Zmiana jasności wyświetlacza „w górę” 

12. Zmiana jasności wyświetlacza „w dół” 

13. Nieaktywny 

14. Nieaktywny 

10 

11 

12 

13 

14 



Wyświetlacz – panel dolny – tryb maszynisty 

1. Panel główny 

2. Panel sterowania 

3. Obwód trakcyjny i sieć pomocnicza 

4. Silnik Diesla 

5. Hamulce i obwody powietrzne 

6. Błędy 

7. Falowniki 

8. Temperatury prądnic 

9. Nieaktywny 

0. Nieaktywny 



Wyświetlacz – panel dolny – tryb serwisowy 

1. Panel główny 

2. Wejścia cyfrowe 

3. Wyjścia cyfrowe 

4. Wejścia analogowe 

5. Przegląd wielkości analogowych 1 

6. Przegląd wielkości analogowych 2 

7. Komunikacja 

8. Nieaktywny 

9. Nieaktywny 

0. Tryb symulacji 



Wyświetlacz – panel dolny – porównanie 

Tryb maszynisty 

Tryb serwisowy 



Wyświetlacz – widok ogólny 



Wyświetlacz – panel główny 

Temperatura płynu 
chłodniczego silnika 
[C] 

Obroty silnika  
[obr/min] 

Moc trakcyjna  
[kW] 

Prądy poszczególnych 
silników trakcyjnych 
i prąd sumaryczny [A] 

Aktualne: 
data i czas 

Kierunek 
jazdy 

Aktualna 
prędkość 
[km/h] 

Ciśnienie 
oleju silnika 
[kPa] 

Ustawiona 
nastawnikiem 
wartość 
momentu [%] 

 

 

 



Wyświetlacz – panel główny 

Miejsce na dodatkowe 
informacje graficzne 



Wyświetlacz – panel główny 

Informacja 

graficzna 
Znaczenie 

Brak obciążenia (wyłączenie napędu lokomotywy) 

Jazda 

Brak powietrza w przewodzie głównym (brak „popełnienia”) 

Napełnianie przewodu głównego pełnym przekrojem 

Doziemienie obwodu trakcyjnego lub obwodu sieci 3400 V 

(tzn. zadziałanie przekaźnika ziemnozwarciowego RI1 lub RI2) 

Pożar 

Załączone bocznikowanie 

Ciśnienie w cylindrach hamulcowych 

Poślizg 



Wyświetlacz – panel główny 

Informacja 

graficzna 
Znaczenie 

Hamowanie awaryjne 

Niski poziom płynu chłodniczego 

Zwarcie lub przepięcie w obwodzie regulatora wzbudzenia lub 

prostowników trakcyjnych 

Obroty wentylatorów prostowników obwodu trakcyjnego w normie 

Obroty wentylatorów prostowników obwodu trakcyjnego > 125Hz 

Obroty wentylatorów prostowników obwodu trakcyjnego < 20Hz 

Wystąpienie błędu (awarii) wyłączającego napęd 

Wystąpienie błędu (awarii) powodującego ograniczenie wzbudzenia 



Wyświetlacz – panel sterowania 

Świecenie się zielonej „kontrolki” oraz podświetlenie odpowiadającego 
jej opisu parametru/wejścia oznacza, że to wejście/parametr jest 
aktywowane. 



Wyświetlacz – panel obwodu trakcyjnego 

• zielone podświetlenie oznacza „dobrze”, podpięte do niego są sygnały informacyjne/statusy 
• czerwone podświetlenie oznacza „źle”, podpięte do niego są sygnały błędów/alarmowe.  
• żółte podświetlenie oznacza, że dany proces/sygnał trwa i nie jest to ani „dobrze”, ani „źle”. 



Wyświetlacz – panel silnika Diesla 



Wyświetlacz – panel pneumatyki 



Wyświetlacz – panel błędów 



Wyświetlacz – panel błędów 



Wyświetlacz – panel falowników 



Wyświetlacz – panel temperatur prądnicy 



Błędy 



Błąd „czerwony” 



Błąd „czerwony” 



Błąd „żółty” 



Błąd „żółty” 



Wejścia cyfrowe 



Wyjścia cyfrowe 



Wejścia analogowe 



Przegląd wielkości analogowych 



Przegląd wielkości analogowych – cd. 



Komunikacja CAN 



Komunikacja CAN 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 



Nastawnik momentu/hamulca dodatkowego 

Zwiększenie stopnia hamowania 

Utrzymanie stopnia hamowania 

Luzowanie HD 

Wyłączenie napędu 

Zmniejszenie zadanego momentu 

Utrzymanie zadanego momentu 

Zwiększenie momentu 

USTAWIENIE MOMENTU 

HAMULEC DODATKOWY 



Manipulator hamulca zespolonego 

Dźwignię manipulatora można ustawić w następujących 
pozycjach: 
 
 

Pozycja Działanie 

FS napełnianie przewodu głównego 

RP pozycja podczas biegu pociągu 

1A, 1B, 2...7 
pozycje hamowania służbowego 

stopniowego 

MB hamowanie pełne 

EB hamowanie awaryjne 



Manipulator hamulca zespolonego 

Nastawienie „Jazda” (RP) 
Zespół elektronicznego sterownika hamulców, za pośrednictwem 
odpowiednich zaworów elektromagnetycznych i czujnika ciśnienia, 
reguluje ciśnienie i utrzymuje je na wartości nominalnej 5 bar. 
 
Luzowanie hamulca/napełnianie PG (FS) 
Po ustawieniu dźwigni nastawnika hamulca zespolonego na pozycję FS, 
sterowany przez sterownik hamulców BCU regulator ciśnienia nastawia 
ciśnienie na wartość nominalną (5 bar), a przekładnik KRV utrzymuje 
taką wartość ciśnienia. Otwarte jest połączenie dużym przekrojem 
pomiędzy przewodem głównym a zasilającym i zachodzi napełnianie z 
dużym przepływem powietrza. 
 
UWAGA: Przy nastawieniu dźwigni nastawnika na pozycję FS 
funkcjonalność hamulca jest ograniczona, dlatego natychmiast 
po osiągnięciu ciśnienia nominalnego dźwignię należy 
przywrócić do pozycji RP 



Manipulator hamulca zespolonego 

Hamowanie i luzowanie służbowe 

Realizowane poprzez ustawienie dźwigni nastawnika hamulca 

zespolonego na pozycję odpowiadającą wybranemu stopniowi 

hamowania lub luzowania (1A, 1B, 2...7, MB). 

Przez elektroniczny sterownik hamulców BCU oraz regulator ciśnienia 

tworzone jest ciśnienie odpowiadające wybranemu stopniowi 

hamowania lub luzowania. Ciśnienie to steruje przekładnikiem KRV, co 

sprawia, że przewód główny jest wypełniony powietrzem o ciśnieniu 

zgodnym z nastawionym stopniem hamowania. W ten sposób, 

sterowanie ciśnieniem w przewodzie głównym odbywa się w całym 

zakresie roboczym: od pierwszego stopnia do hamowania pełnego 

(hamowanie stopniowe) oraz od hamowania pełnego do ostatniego 

stopnia luzowania (luzowanie stopniowe). 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

1 –  hamulec załączony  
ps – próba szczelności 
p – popychacz 
0 – hamulec wyłączony 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

Próba szczelności 
Próba ta polega na sprawdzeniu, czy spadek ciśnienia w przewodzie głównym 
pociągu, wywołany nieszczelnościami układu hamulcowego pociągu nie jest szybszy 
od dopuszczalnego. 
Aby wykonać próbę szczelności, po wybraniu odpowiedniego stopnia 
hamowania należy przestawić przełącznik „nastawnik hamulca zespolonego” 
znajdujący się na pulpicie na pozycję „p”. W wyniku tego działania następuje zasilenie 
zaworu elektromagnetycznego odcinania przekładnika KRV od przewodu zasilającego, 
a w konsekwencji zostaje odcięty dopływ powietrza z przewodu zasilającego do 
przewodu głównego. 

UWAGA: Próba szczelności może być dokonana tylko wtedy, gdy na 
nastawniku hamulca zespolonego wybrany zostanie stopień 
hamowania co najmniej 2. 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

Luzowanie hamulca z napełnianiem uderzeniowym 
 
Możliwe jest przyspieszenie procesu napełniania przewodu głównego i skrócenie czasu 
odhamowania przez zapewnienie, w ograniczonym czasie, napełniania przewodu głównego 
ciśnieniem wyższym niż nominalne.  
Maszynista może to realizować naciskając przed przestawieniem dźwigni zadajnika hamulca 
w pozycję FS przycisk Napełnianie uderzeniowe, znajdujący się na pulpicie. Proces 
napełniania wysokim ciśnieniem jest sterowany przez elektroniczny sterownik hamulców i 
składa się z dwóch etapów:  
 napełnianie przewodu głównego z wysokim ciśnieniem (tj. wyższym niż 6 bar, w 

praktyce ciśnieniem panującym w przewodzie zasilającym) przez określony czas, 
uzależniony od początkowego ciśnienia w przewodzie głównym; następnie zachodzi 
obniżenie ciśnienia do 5,4 bar. Po osiągnięciu tego ciśnienia przycisk Napełnianie 
uderzeniowe, powinien zostać zwolniony, a dźwignia nastawnika hamulca zespolonego 
przestawiona w pozycję RP. 

 utrzymanie przez pewien czas w przewodzie głównym ciśnienia 5,4 bar, następnie 
powolne obniżanie ciśnienia z 5,4 do 5,0 bar – wykonywane automatycznie przez 
elektroniczny sterownik hamulców zgodnie z wymaganiami opisanymi w karcie UIC 541-
03. 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

Operacja wyrównania ciśnień (asymilacja) 

W celu usunięcia tzw. przeładowania hamulca, maszynista ma możliwość 

wyrównania ciśnień w zbiornikach sterujących i przewodu głównego pociągu. Jest 

to możliwe wtedy, gdy hamulec jest zwolniony tj. w ustawieniu RP.  

Dokonuje się to naciskając przycisk Napełnianie uderzeniowe i trzymając go w 

celu osiągnięcia przez ciśnienie w przewodzie głównym wartości 5,4 bar. Po tym 

należy zwolnić przycisk Napełnianie uderzeniowe. Elektroniczny sterownik 

hamulców steruje powolnym obniżaniem ciśnienia w przewodzie głównym do 

wartości nominalnej. 



Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów 
sterowniczych 

Luzowanie hamulca z napełnianiem uderzeniowym: 

1. Wcisnąć i trzymać Napełnianie uderzeniowe 

2. Ustawić nastawnik hamulca w poz. FS 

 

Wyrównanie ciśnień (asymilacja): 

1. Nastawnik hamulca w pozycji RP 

2. Wcisnąć Napełnianie uderzeniowe 



Rozmieszczenie elementów na tablicy nn 



Rozmieszczenie elementów na tablicy nn 



Uruchomienie lokomotywy 

1. Załączyć odłącznik główny znajdujący się w przedziale sprężarki 

2. Sprawdzić, czy załączone są zabezpieczenia znajdujące się w przedziale 

SN/nn. Jeśli nie, załączyć wszystkie wyłączniki samoczynne znajdujące się 

w przedziale SN/nn. 

 



Uruchomienie  
lokomotywy 

3. Przekręcić kluczyk stacyjki. 
Świecenie diody znajdującej się 
obok stacyjki oznacza, że 
załączony jest wyłącznik główny 

4. Załączyć wszystkie wyłączniki  

samoczynne na drzwiach tablicy  

elektrycznej oraz za drzwiami 

5. Przełącznik biegu jałowego  

ustawić na pozycję „1”  

(załączony bieg jałowy) 

3 

4 

5 



Uruchomienie lokomotywy 

6. Wybrać pulpit sterowniczy 1 lub 2: 

(a) na pulpicie, który ma być aktywny, ustawić NASTAWNIK UKŁADU HAMULCOWEGO (NUH) na 
pozycję „1”. Na pulpicie, który ma być nieaktywny, ustawić NUH na pozycję „0” 

(b) wcisnąć podświetlany przycisk „AKTYWACJA PULPITU” na pulpicie, który chcemy aktywować (na 

którym NUH jest na pozycji „1”). Podświetlenie przycisku oznacza załączenie pulpitu. 
7. Jeśli zaświecą się lampki sygnalizacyjne SHP/CA, nacisnąć przycisk kasowania SHP/CA 

6b 

6a 

NUH 



Uruchomienie lokomotywy 

8. Wcisnąć przycisk START znajdujący się w prawym górnym rogu na drzwiach 

szafy nn. 

 

Po uruchomieniu silnik osiągnie obroty biegu jałowego. Zapalenie się lampki 

„ładowanie baterii” oznacza prawidłowe ładowanie akumulatorów i zakończenie 

sekwencji uruchamiania silnika. 

UWAGA! 

Nie trzymać wciśniętego długo przycisku START w czasie rozruchu silnika. System 

automatycznie ustala właściwą dawkę paliwa niezbędną do rozruchu silnika. 

Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 20 sekund, należy nacisnąć przycisk STOP, 

następnie odczekać 2 minuty, by ostudził się rozrusznik i ponownie przystąpić do 

rozruchu silnika. Pozostawić silnik na obrotach biegu jałowego przez około 

3  minuty aż temperatura płynu chłodzącego zacznie wzrastać. 



Jazda 

 Jeśli jest zaciągnięty, zwolnić hamulec postojowy 
 Napełnić przewód główny/odluźnić hamulec 
 Przełącznikiem zmiany kierunku ustawić pożądany 

kierunek jazdy 
 Jeśli lokomotywa jest podhamowana hamulcem 

dodatkowym, odhamować lokomotywę 
 Ustawić żądany moment lokomotywy. Wartość procentowa 

momentu wyświetlana jest w prawym dolnym rogu panelu 
wyświetlacza diagnostycznego 



Jazda przy użyciu tempomatu 

Tempomat umożliwia jazdę lokomotywy ze stałą zadaną 
prędkością.  
Prędkości, które można zadać są następujące: 3, 5, 10, 15, 
20.…….90 km/h (prędkość od 5 km/h do 90 km/h można 
zadawać co 5 km/h).  
Tempomat załączany jest, przestawiając przełącznik 
Tempomat na pozycję „1”. Wówczas na środkowej części 
wyświetlacza diagnostycznego PIXY pojawia się napis 
TEMPOMAT, a w prawym dolnym rogu wyświetlacza w 
miejscu Nastawnik [%] wyświetla się Zadana prędkość 
[km/h]. Zadaną prędkość lokomotywy ustawia się przy 
pomocy nastawnika momentu. 



Jazda przy użyciu tempomatu 

Informacja o 
załączonym 
tempomacie  

Po załączeniu tempomatu 
napis Nastawnik [%] 
zamienia się na Zadana 
prędkość [km/h] 

Zadana prędkość 
[km/h]  



Sterowanie wielokrotne 

NUH/1 lub NUH/2 



Sterowanie wielokrotne 

przełącznik rodzaj 
jazdy (PRPL) 



Sterowanie wielokrotne 

Przygotowanie lokomotywy MASTER  (sterującej) 
 Aktywować pulpit 1 lub 2, jak dla pojedynczej 

lokomotywy 
 Przełącznik PRPL na drzwiach szafy niskiego napięcia 

ustawić na pozycję      (             położenie jak dla 
pojedynczej lokomotywy) 

 Ustawić przełącznik trybu jałowego w położenie 1 
(bieg jałowy) 

 Po prawidłowym skonfigurowaniu obydwu lokomotyw i 
ich połączeniu przewodem sterowania wielokrotnego, 
na wyświetlaczu diagnostycznym lokomotywy 
sterującej automatycznie pojawi się ekran 
wyświetlający wybrane parametry lokomotywy 
sterowanej. 



Sterowanie wielokrotne 

Przygotowanie lokomotywy SLAVE (sterowanej) 
 Nastawniki układu hamulcowego NUH/1 i NUH/2 przełączyć na 

pozycję 0. 
 Ustawić przełącznik rodzaju jazdy PRPL w położenie   
 Ustawić przełącznik biegu jałowego w położenie 1 (bieg jałowy) 
 Zwolnić hamulec postojowy 
 Po połączeniu obydwu lokomotyw przewodem sterowania 

wielokrotnego, jeden z podświetlanych przycisków Aktywacja 
pulpitu powinien zostać automatycznie podświetlony. 



Sterowanie wielokrotne 

Rozruch i jazda 
W kabinie lokomotywy sterującej: 
 Uruchomić silnik lokomotywy MASTER wciskając przycisk silnik 

spalinowy – start znajdujący się na drzwiach szafy nn w kabinie 
maszynisty 

 Uruchomić silnik lokomotywy SLAVE wciskając przycisk 
lokomotywa sterowana – start, znajdujący się na drzwiach szafy 
nn w kabinie maszynisty 

 Ustawić przełącznik bieg jałowy w położenie 0 (jazda) 
 Wyluzować hamulce lokomotyw za pomocą nastawników hamulca 

zespolonego oraz dodatkowego 
 Sprawdzić czy można sterować hamulcami zespolonym i 

dodatkowym obu lokomotyw 
 Zadać kierunek jazdy i zadawać obroty silnika nastawnikiem mocy 
 Na lokomotywie sterującej obserwować wskazania na stronie 

PANEL GŁÓWNY wyświetlacza diagnostycznego dla obydwu 
lokomotyw. Wskazania dla obydwu lokomotyw powinny być 
porównywalne. 



Sterowanie wielokrotne 



Dziękuję za uwagę 
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