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História a vývoj spoločnosti

Dobré ponechať, nové vytvárať:
Tradičná a inovatívna cesta za úspechom 

Od začiatku udržiava 

Scheidt & Bachmann 

vysoký štandard 

spoľahlivého partnera 

pre svojich zákazníkov 

založený na kontinuite  

a vízii do budúcnosti.

Značková spoločnosť

• Založená v roku 1872 

• Počet zamestnancov: > 2 000

• Zo strojárenskej firmy sa 
vypracovala na poskytovateľa 
globálnych systémov

• Celosvetová jednotka na trhu, 
ktorej systémový dizajn zaručuje 
budúcnosť

• Nepretržitá investícia do 
inovatívnych výrobných 
technológií a do 
vysokokvalifikovaných 
zamestnancov
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Spoločnosť Scheidt & Bachmann, Mönchengladbach, 

bola založená v roku 1872 a odvtedy sa rozvíja  

a zaraďuje k významným celosvetovým hráčom na 

trhu. Základ celosvetového úspechu rodinnej firmy 

spočíva na inovatívnej vízii a prístupe k zákazníkom.

Posúvame sa o krok vpred

V spoločnosti Scheidt & Bachmann patrí k tradícii dôsledné 

a dlhodobé plánovanie rozvoja podnikania. Ako strojáren-

ská firma od samého začiatku cielene investovala do neustá-

lych školení svojich zamestnancov a do vysoko vyvinutej 

úrovne výrobnej technológie. V 30. rokoch spoločnosť roz-

šírila výrobu železničných priecestí, stavadiel a železničných 

zabezpečovacích systémov o výstavbu čerpacích staníc. 

Od roku 1960 vyvíjame a dodávame prístupové riadiace 

systémy pre viacpodlažné parkoviská, kúpaliská a centrá 

voľného času. Na základe svojho zamerania na automati-

zované systémy vybudovala spoločnosť koncom 70. rokov 

štvrtý obchodný sektor.

Systematický nárast inovatívnych postupov umožnil 

 Scheidt &  Bachmann neustály rozvoj, čím sa vo vybra-

ných oblastiach stala svetovým lídrom. Výsledkom sú 

systémové riešenia, ktoré spĺňajú nielen dnešné, glo-

bálne využiteľné, ale takisto budúce, práve sa vynárajúce 

štandardy. Dôvodom je precízna systémová architektúra 

Scheidt &  Bachmann, v ktorej do seba jednotlivé detaily 

navzájom zapadajú.

Spoločne dosiahnuť najlepší cieľ 

Pôvodná strojárenská firma sa zásluhou priekopníckeho 

ducha a následného vylepšovania svojich produktov zme-

nila na medzinárodného dodávateľa komplexných IT systé-

mov. Úspech získala nielen zásluhou technickej vyspelosti  

a kvality, ale aj vysokokvalifikovaných zamestnancov. 

 Výsledok – firmu vedie už piata generácia potomkov jej 

zakladateľa a mnoho zamestnancov sa podieľa na chode 

spoločnosti niekoľko generácií.
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Čo sa týka inovatívnych systémových riešení pre mobilný 

život, Scheidt & Bachmann sa zaraďuje medzi celosvetové 

jednotky na trhu. Sme hrdí, že podporujeme dopravné 

systémy na celom svete a naše produkty každodenne udr-

žiavajú v pohybe milióny ľudí. 

Vždy zameriavame svoju pozornosť na konkrétneho 

zákazníka a jeho požiadavky na komplexné, všestranné a 

predovšetkým individuálne riešenia. 

S týmto cieľom vyvíjame, vyrábame a distribuujeme systé-

mové komponenty, ktoré spĺňajú lokálne infraštruktúrne 

požiadavky, garantujúce dlhodobú spokojnosť zákazníka. 

Naš obchodný sektor železničných zabezpečovacích 

systémov poskytuje komplexné železničné riešenia so 

štandardizovanou hardvérovou konfiguráciou a servisnou 

koncepciou, štandardizovaným prevádzkovým riadením, 

centrálnym ovládaním a monitoringom pre bezproblémovú 

a užívateľsky zrozumiteľnú prevádzku. 

Vzhľadom na celoplošnú distribúciu a servisnú sieť vytvo-

renú z pobočiek a zastupiteľských kancelárií máme vždy 

blízko k zákazníkom na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Zloženie a štruktúra spoločnosti

Dokonalosť z vášne:
Celosvetové poznatky priamo k Vám

USA (P)

• Burlington

• Houston

• Baltimore

• San Francisco 

• Mexiko

Egypt

Maghreb (P)

GhanaČile
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Scheidt & Bachmann tvoria štyri – 

do značnej miery nezávislé – obchodné sektory:

P = Pobočka 

Belgicko (P)

Bielorusko

Bulharsko 

Česká republika 

Chorvátsko

Čierna Hora

Dánsko 

Estónsko 

Fínsko (P)

Francúzsko (P)

Grécko

Holandsko (P)

Írsko 

Island 

Izrael (P)

Litva 

Lotyšsko 

Maďarsko (P)

Nemecko (P)

Nórsko 

Poľsko (P)

Portugalsko (P)

Rakúsko (P)

Rumunsko 

Rusko (P)

Slovenská republika (P)

Slovinsko 

Španielsko (P)

Srbsko

Švajčiarsko (P)

Švédsko 

Taliansko (P)

Turecko (P)

Ukrajina

Veľká Británia (P)

Čína 

Hongkong

Indonézia

Kórea 

Malajzia

Taiwan

Thajsko 

India

Jordánsko

Katar

Kazachstan 

Kuvajt 

Libanon

Spojené arabské 

emiráty (Dubaj)

Austrália (P)

Nový Zéland

Systémy pre parkoviská a 
centrá voľného času

Systémy pre železničnú
zabezpečovaciu techniku

Systémy vybavenia 
cestujúcich

Systémy pre 
čerpacie stanice
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Zabezpečenie plynulej premávky predstavuje mimo-

riadnu výzvu predovšetkým na križovatkách, pretože 

nároky na bezpečnosť a dostupnosť technického 

zariadenia sú veľmi vysoké.

Zariadenia zabezpečujúce železničné priecestia sú súčasťou 

železničnej techniky zodpovedajúcou za spoľahlivé zabez-

pečenie križovatiek cestnej a železničnej dopravy. 

Postupným vývojom priecestných zabezpečovacích zaria-

dení bol uvedením počítačom riadeného zabezpečovacieho 

zariadenia BUES 2000 s elektronickými komponentami ako 

napríklad:

• Výstražníky, (žlté/červené svetelné signály, blikajúce 

svetelné signály a dvojito blikajúce svetlá,…)

• Priecestníky 

• Čítače osí

• Detekcia vlakov pomocou snímačov

• Pohony závor

zadefinovaný nový štandard na trhu priecestných zabez-

pečovacích zariadení. Na celom svete je nainštalovaných 

vyše 3000 zariadení BUES 2000, čo potvrdzuje flexibilitu a 

odborné znalosti spoločnosti Scheidt & Bachmann v oblasti 

zabezpečenia železničných priecestí.

Zosieťovanie 

Vďaka dôslednému nasadeniu počítačovo ovládaných 

stavebných prvkov v rámci riadiaceho jadra je možné pro-

stredníctvom moderných a inteligentných komunikačných 

ciest prenášať tiež diagnostické  a riadiace informácie.

Konkrétne riadiace úlohy sa navyše prenášajú ku konkrét-

nemu prevádzkovému prvku, čo umožňuje nasadenie inte-

ligentnej prevádzkovej úrovne, v ktorej je možné spracovať 

a preniesť oveľa viac informácií, ako by dokázal klasický 

systém. Prostredníctvom verejných, súkromných alebo káb-

lom viazaných komunikačných spojení možno centralizovať 

a počítačom podporiť úlohy týkajúce sa údržby a diagnos-

tiky. Navyše možno bez akýchkoľvek problémov nadviazať 

sériové spojenie s cieľom umožniť inteligentné pripojenie k 

Železničné zabezpečovacie systémy S&B:
Inteligentné systémové riešenia 

GSM 
Rádiové siete 

ISDN 
Pevné vedenie

Centrála

Konvenčná telefónna sieť 

Sériová dátová zbernica
ku stavadlu

Zbernica CAN pre riadenie
poľa inteligentných prvkov  

Zbernica CAN 

BUES 2000
s CADS

Inteligentná prevádzková úroveň

Bunková úroveň

Úroveň hlavného 
riadenia

susedným riadiacim zariadeniam (napr. priecestiam alebo 

stavadlám). Bez akýchkoľvek problémov umožňuje tiež 

modernú výmenu informácií s vozidlom, pretože všetky 

údaje možno inteligentne zadávať a vysielať pomocou 

telegramov. Preto je množstvo informácií v podstate neob-

medzené.
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Sortiment produktov S&B: 
Vhodné riešenie pre každé

železničné priecestie 

Produkty S&B pre riadenie

Pre všetky procesy prebiehajúce na priecestí typu 

BUES 2000, vrátane spoľahlivého záznamu, spracovania, 

vyhodnotenia a prenosu informácií, ako aj podrobných 

informácií pre diagnostické rozhranie, sú použité výhradne 

elektronické komponenty. Pre splnenie súčasných nárokov 

na priecestia bola osvedčená modularita predchádzajú-

ceho typu priecestia EBÜT 80 odpovedajúco zdokonalená, 

pričom sa jednotlivé stavebné prvky stali softvérovo konfi-

gurovateľnými. Špecifické funkcie požadované zákazníkmi 

sú pri BUES 2000 parametrizované a realizované výlučne 

prostredníctvom softvéru. Vďaka tomu sú hardvérové 

moduly pre všetky monitorovacie a aplikačné varianty, ako 

aj pre všetky trhy a zákazníkov identické, čím sa zjednodu-

šuje skladovanie, starostlivosť o daný typ priecestia,

 poskytovanie záručnej doby pre jednotlivé prvky a šetrí čas 

pri servisných prácach. Parametrizácia a konfigurácia sa pri 

BUES 2000 môže zásluhou počítačom riadeného systémo-

vého jadra vykonávať prostredníctvom osobných počítačov. 

Pomocou špeciálneho projekčného softvérového nástroja, 

Projektmanažéra, je užívateľ postavený do pozície, v ktorej 

dokáže bezpečnostný systém sám konfigurovať a otestovať 

bez nutných znalostí o spracovaní elektronických údajov. 

Po zadaní údajov o priecestí užívateľom vyberie Projektma-

nažér príslušné údaje z tabuľky obsahujúcej všetky možné 

parametre pre rôzne formy priecestia a umožní prenos 

týchto údajov do BUES 2000.

Produkty S&B pre centrálnu riadiacu úroveň 

Koncepcie diagnostiky a údržby technických systémov sa 

stávajú čoraz dôležitejšími. Hneď po príchode prenosných 

počítačov začala S&B vyvíjať koncepciu diagnózy a údržby 

relé systémov elektronickej generácie železničného prie-

cestia EBÜT 80 pod názvom IDIS (Intelligent Diagnosis and 

Information System). Dnešná zdokonalená a  rozšírená

 verzia je dostupná ako diagnostický relé systém IDIS 

plus. Táto koncepcia mohla byť byť rozšírená a vybavená 

o výrazne väčšie množstvo informácií prostredníctvom 

zavedenej počítačovej techniky v rámci riadenia, čo sa 

odráža na koncepcii diagnostiky a údržby pre systémy 

BUES 2000 pod názvom CADS (Computer Assisted 

 Evaluation and Dia gnosis System).

Produkty S&B pre inteligentnú prevádzkovú úroveň

Zavedením snímačov vozidla Scheidt & Bachmann (FSSB) 

boli prvý raz v železničných zabezpečovacích systémoch 

nasadené elektronické prevádzkové prvky. Tejto cesty sa 

firma Scheidt & Bachmann dôsledne držala a viedla k

vývoju inteligentnej prevádzkovej úrovne, ktorá zastáva 

okrem čisto ovládacej funkcie aj funkciu vyhodnocovaciu a 

monitorovaciu.

9



Údržba a servisná koncepcia železničných priecestí:
Spojenia, ktoré šetria náklady 

Sieťovanie rôznych dopravných systémov tvorí dnes 

veľmi dôležitú, do budúcnosti orientovanú úlohu. 

Ani riadenie priecestia dnes nie je len izolovaná 

úloha vyhradená pre určitú lokalitu, ako to bolo 

napríklad pri zabezpečovacích systémoch s počet-

nými mechanickými komponentmi.

Dnešné spôsoby myslenia otvorenej komunikácie v oblasti 

železničného zabezpečenia úzko súvisia s výrazne centrali-

zovaným dispečingom, riadením a údržbou, ako aj s decen-

tralizovaným rozostavením a vyžadujú nové inteligentné 

systémové komponenty. Tieto umožňujú v prvom rade 

prípravu a spracovanie systémových informácií pre pre-

nos, záznam a vyhodnotenie na príslušných centrálach. Z 

toho vyplývajúce  úlohy môžu byť zaznamenané prípadne 

koordinované na miestach, kde sa nachádzajú príslušní 

zodpovední pracovníci a špecialisti. Údržbový a servisný 

koncept firmy S&B vás  podporí pri všetkých služobných 

úkonoch týkajúcich sa systémov železničného priecestia, 

pričom si zakladáme na osvedčených štandardoch, otvore-

ných systémoch a moderných technológiach. Na výmenu 

údajov medzi priecestiami a centrálnym servisným miestom 

možno použiť rôzne prenosové médiá.

Záznam a vyhodnotenie údajov

Integráciou diagnostického systému, spojeného cez 

jednosmerné rozhranie so systémovým jadrom priecestia 

BUES 2000, možno lokálne zaznamenávať a vyhodnocovať 

údaje. Tie sa v diagnostickom softvéri môžu zobrazovať 

buď vo forme textu, alebo graficky, pričom pre ich vyhod-

notenie sú k dispozícii rôzne softvérové nástroje. Okrem 

udalostných, poruchových a chybových údajov sú k dispo-

zícii aj štatistické údaje pre optimálnu údržbu a servis.

Udalostne orientovaná výmena údajov

Ak je pre výmenu údajov dostupná verejná sieť (telefónna 

sieť, sieť GSM), možno použiť bežný, komerčne dostupný 

modem. Pri chybe alebo poruche sa vytvorí spojenie s 

centrálnym servisným miestom a začnú sa prenášať údaje. 

Popri tomto udalostne orientovanom dátovom prenose 

je tiež možné získať aktuálne informácie kedykoľvek bez 

ohľadu na lokalitu. Pre tento účel sú relevantné informácie v 

diagnostickom počítači cez integrovanú funkciu webového 

servera generované ako stránky HTML a môžu byť zobra-

zené pomocou obyčajného, komerčne dostupného interne-

tového prehliadača. Prostredníctvom SMS alebo emailu je k 

dispozícii aj funkcia alarmu. 

Diagnose

Programm

Diagnose

Programm

Programová

diagnostik
a 

Diagnostic
ký

program

Centrála Servisná služba

BUES 2000EBÜT 80
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Výmena údajov cez pevné vedenie 

Pre centralizované zaznamenávanie údajov možno použiť 

pevné vedenie linku alebo sieťové varianty. Vtedy sa ku 

diagnostickému počítaču pridáva modem pre pevné siete 

pre medené alebo optické káblové pripojenia alebo sieťová 

karta pre LAN spojenia. Všetky takto pripojené priecestia sú 

z diagnostickej centrály zodpovedajúcim softvérom cyklicky 

kontrolované. V prípade chyby alebo poruchy sa v nasledu-

júcom cykle spustí podrobný dátový prenos. Počas bezpo-

ruchovej prevádzky sa prenášajú zmeny stavov priecestia.

Monitorovacia centrála

Všetky priecestia priradené k monitorovacej centrále môžu 

byť rôzne softvérovo aj technicky kontrolované podľa 

 spôsobu prenosu ich údajov. 

Údaje nevychádzajú v kódovanej forme, ale v podobe zro-

zumiteľného textu alebo v grafickej forme. Pri výslednom 

hodnotení sa nevyžadujú špeciálne znalosti a je dosiahnutá 

nezávislosť pripojených typov zariadení. Aj v tejto oblasti 

sa používajú výlučne bežné, komerčne dostupné hardvé-

rové komponenty, ktoré sa skladajú z osobného počítača a 

príslušných modemov. Softvérom diagnostickej centrály je 

užívateľská Windows aplikácia, optimalizovaná pre servisné 

a prevádzkové požiadavky. Takto je napríklad umožnená aj 

funkcia alarmu prostredníctvom SMS alebo emailu.

Hotline servis

Okrem slovnej telefonickej podpory údržbových a ser-

visných pracovníkov je možné v rámci zosieťovanej 

štruktúry vykonávať diaľkovú diagnostiku cez počíta-

čom podporovanü výmenu údajov priamo cez firmu 

Scheidt &  Bachmann.

Diagnose

Programm

Diagnose

Programm

Programová

diagnostik
a 

Diagnostic
ký

program

Požiadavka

BUES 2000

Mobilné  
zariadenie

EBÜT 80
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BUES 2000:
Používajte zajtrajšie technológie už dnes

Monitorovacie varianty

• Fü diaľkové monitorovanie 

• Aut automatický režim bez monitorovania 

• Hp monitorovanie cez stavadlo 

• ÜS monitorovanie s priecestníkom pre rušňovodiča

• ÜSOE ohlásené monitorovanie cez optimálnu časovú 

aktiváciu

• Vk kontrola dostupnosti

• Bed monitorovanie operátorom 

Samozrejme sú tieto monitorovacie princípy kombinova-

teľné (napr. Hp-Fü, Hp-ÜS).

Aplikačné varianty

• LZ Svetelný signál žltý/červený 

• Bli Blikajúci svetelný signál 

• Dbli Dvojito blikajúci svetelný signál 

• H Polovičná závora

• HH Úplné uzavretie s 2 polovičnými závorami

• V Celá závora

• F Závora na chodníku

• V(A) K dispozícii závora ovládaná výhybkárom 

• V(AS) K dispozícii závora ovládaná samoobslužným 

zariadením 

Varianty výstavby 

Všetky aktívne prvky priecestia sú plne elektro nicky ovládané 

a monitorované. Zásluhou kompatibility nových a starých 

systémových prvkov možno BUES 2000 použiť nielen ako 

celkom nový systém, ale aj systém v kombinácii s už existu-

júcimi inštaláciami priecestia. V základnej výbave sú možné 

nasledujúce varianty výstavby:

• 32 svetelných signálov (žltý/červený s hlavným a vedľaj-

ším vláknom)

• 64 blikajúcich svetiel (červené s hlavným a vedľajším 

vláknom)

• 32 pohonov závory

• 8 zvukových systémov pre chodcov 

• 2 koľaje (s koľajovými senzormi, signalizáciou, manuálne 

spínacími tlačidlami)

• Rozhranie ku stavadlu 

• Radarový skener GFR (radarový snímací systém pre auto-

matické zistenie, kedy je priecestie voľné)

• Realizácia špecifických spínacích prípadov, napríklad 

deaktivácia zapnutého miesta, dočasná aktivácia zapnu-

tého miesta atď.)

• Ľubovoľné časové ovládanie závor: (H, HH, V) a svetel-

ných signálov (LZ, vLZ, Bli, Dbli), zvukových systémov pre 

 chodcov a závislostí od možností prechodov cez priecestie

• Riadenie špeciálnych svetelných programov, napríklad 

rozhranie dopravného svetelného systému

• …

BUES 2000 je prvým riadiacim systémom železnič-

ných priecestí tvoreným z výlučne elektronických 

komponentov. Multipočítačovým systémom dispo-

nujúcim všeobecnou bezpečnostnou štruktúrou 2 z 2 

so zdvojením informácií a inteligentnou systémovou 

zbernicou (CAN) je vytvorená bezpečnostná štruk-

túra umožňujúca riadenie všetkých procesov ako 

napríklad bezpečné zaznamenávanie, spracúvanie, 

vyhodnocovanie a výstup informácií a po prvý raz 

je k dispozícii aj detailné diagnostické rozhranie za 

účelom údržby a servisu. Modulárna výstavba sys-

tému umožňuje rýchle prispôsobenie priecestia na 

akýkoľvek monitorovací alebo aplikačný variant, ako 

aj na špecifické funkcie požadované zákazníkom. 
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Technický dizajn 

Systémové jadro BUES 2000 je logicky rozdelené na 3 

úrovne:

• Spravovacia úroveň 

• Riadiaca úroveň 

• Prevádzková úroveň

V rámci úrovní s relevantnými zabezpečovacími úlohami 

(riadiaca a prevádzková úroveň) boli, podobne ako pri type 

EBÜT80, úlohy rozdelené do rôznych modulov. 

Rozlišuje sa 

• Centrálny modul 

Koordinácia a riadenie procesov priecestia, ako aj jeho 

relevantných funkcií, ako napríklad rozhranie ku stavadlu

• Svetelný/závorový modul 

Riadenie a monitorovanie svetelných signálov (LZ, vLZ, 

Bli), svetelných programov (BÜSTRA), akustického sig-

nálu pre chodcov, závor a GFR 

• Koľajový modul 

Príjem a odosielanie všetkých koľajových a s nimi súvisia-

cich informácií. Podľa konfigurácie priecestia je možné 

zásadne meniť počet modulov. Každý modul predsta-

vuje principiálne zdvojenú počítačovú jednotku, ktorej 

aktívne prvky sú pripojené cez inteligentnú prevádzkovú 

úroveň a bezpečne navzájom komunikujú cez zbernicu 

CAN.

Dátový prenos cez CAN 

Komunikácia v rámci modulov a medzi jednotlivými úrov-

ňami sa realizuje cez zbernicu CAN. CAN (Controller Area 

Network) je sériový dátový prenosový systém s vlastnou 

inteligenciou. Tento systém obsahuje celú sadu rôznych 

opatrení na identifikáciu chyby, ako napríklad:

• kontrola bitovej chyby

• 15 bitová CRC kontrola bloku 

• kontrola formátu...

S cieľom zvýšiť bezpečnosť bol do systému 2 z 2 zavedený 

polling. Ide o postup zavedený v systémoch s viacnásob-

ným prístupom s cieľom periodického hlásenia sa jednotli-

vých účastníkov a so súčasným prenosom informácií. 
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BUES 2000:
Moderná servisná koncepcia 
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Každé zariadenie typu BUES 2000 obsahuje diag-

nostický modul, ktorý na jednej strane neovplyvňuje 

systém a na druhej strane je cez rozhranie napojený 

na zabezpečené systémové jadro.

Pri diagnostike sú odpočúvané telegramy zo systé-

movej CAN zbernice a môžu byť voliteľne zobrazo-

vané pomocou grafického alebo textového rozhrania. 

Sériová dátová zbernica

Sériová dátová zbernica

Diagnostická centrála

Dispečerské centrum Diagnostický počítač
Diagnostický program pracujúci pod systémom Windows 

je nainštalovaný na miestnom PC. Ten odkóduje a uloží 

získané telegramy  BUES 2000. Pomocou riadiacich funkcií 

príslušných údajov sú chyby a nedostatky pripravené a 

zároveň uložené pre pracovníkov servisu a údržby. Táto 

diagnostika je identická s tou, ktorá sa používa v stavadlo-

vom systéme ZSB 2000.

Grafické rozhranie diagnostiky 
Grafické rozhranie diagnostického systému prináša v jedinom 

prehľadnom obraze topologický prehľad stavov funkcií, modulov 

a prevádzkových prvkov príslušného zariadenia. Okrem zobrazo-

vania stavových zmien, ako napríklad otváranie a zatváranie závor 

alebo obsadenie bodov pre vlakovú identifikáciu sú v reálnom 

čase jednoznačne vizualizované aj chybné prvky. Okrem toho 

sú príslušné telegramové údaje v podobe nešifrovaného textu a 

vybavené časovou pečiatkou ukladané v dynamickej vyrovnávacej 

pamäti. Takto v textovej podobe možno zobraziť posledných 

1000 udalostí. Cez programovú ponuku možno uložené dáta 

zobraziť a vyhodnotiť. Pre vyhodnotenie údajov je dispozícii tiež 

online pomocník alebo špeciálne programové nástroje.

Grafické rozhranie diagnostickej centrály

Modem pevnej linky 
Modemom pre pevné vedenie možno prepojiť s diagnos-

tickou centrálou všetky priecestia. Údaje uložené v miestnej 

diagnostike môžu byť takto prenášané do diagnostickej 

centrály.
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Systémové prvky:
Modulárna štruktúra

Riadiaca úroveň elektronického priecestia 

BUES 2000 predstavuje jeho bezpečnú centrálu pre 

spracovanie údajov. Zvyčajne sa skladá z 3 modu-

lov (centrálneho, svetelno/závorového  a koľajo-

vého modulu), pričom každý obsahuje zdvojený 

 počítačový systém. 

Okrem toho sa v riadiacej úrovni nachádza servisná 

klávesnica  a zdvojené pamäte pre program a zaria-

denie. Na riadiacej úrovni sa spracúvajú výlučne 

dátové informácie bez prúdového riadenia. Aktivácia 

energie prebieha lokálne na prestavujúcom sa prvku. 

Service  0339942

Diagnostická centrála

iba na čítanie

Systémová zbernica A (CAN)

Systémová zbernica B (CAN)

Modulová zbernica 
 (CAN)
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Svetelná/závorová  Modulová zbernica (CAN)

Skriňa riadiacej 

úrovne

Modulový procesor
Pre bezpečnosť relevantné riadiace a monitoro-

vacie funkcie sú v každom module realizované 

modulovým procesorom. Popritom sú prevero-

vané zdvojené jednotky prevádzkovej úrovne a 

poskytované potrebné údaje pre diagnostickú 

úroveň. Táto procesorová jednotka je identická 

s tou, ktorá je nasadzovaná v stavadlovom 

systéme ZSB 2000. 

ZPAS 
Integrovaná centrálna pamäť pre program a 

konfiguráciu zariadenia (ZPAS) obsahuje okrem 

typovo overeného softvéru projekčné dáta 

zahŕňajúce....

Servisná klávesnica 
Servisná klávesnica umožňuje prostredníctvom 

4-riadkového displeja a klávesnice požiadať o 

informácie a aktivovať rôzne systémové reakcie. 

Cez sériové rozhranie možno navyše načítať 

projekčné dáta. Táto jednotka je identická so 

servisnou klávesnicou stavadlového systému 

ZSB 2000.

Jednotka In/Out 
(elektricky riadené kanály)

Jednotka I/O obsahuje 16 vstupov a 8 výstupov 

a môže byť modulovo nezávisle nasadená tam, 

kde je nutná obsluha zariadení s takým rozhra-

ním (stavadlo, manuálne ovládané tlačidlá).

Svetelná jednotka 
(elektricky riadené priecestníky)

umožňuje riadiť 4 svetelné body (hlavné a ved-

ľajšie vlákno). Táto jednotka riadi predovšetkým 

priecestníky na priecestiach.

Jednotka SST
(elektrické ovládanie závor)

poskytuje možnosť ovládať 2 pohony závor 

pomocou rotora a magnetického poľa.
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Počet systémových prvkov v závislosti od projektu 

Prevádzková úroveň predstavuje bezpečnú pracovnú 

úroveň priecestia BUES 2000. Pozostáva vždy zo 

zdvojených bezpečných mikropočítačových systé-

mov, ktoré sú určené k riadeniu a monitorovaniu 

definovaných funkcií a nachádza sa spravidla priamo 

na prevádzkovom zariadení a teda nie v rozvodni. 

Vďaka tomu možno priecestie BUES 2000 nainštalo-

vať aj vo veľmi malých priestoroch (približne 2,5 m2) 

bez potreby špeciálnej klimatizácie.

Service  0339942

Diagnostická úroveň

Riadiaca úroveň

Prevádzková úroveň

Track/line processor 
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Svetelná/závorová  Modulová zbernica (CAN)

Centrálna modulová zbernica (CAN)

Jednotka LST
(elektrické riadenie svetiel)

Umožňuje riadiť 4 svetelné body (hlavné a ved-

ľajšie vlákno), pričom je odlíšené riadenie žltých 

a červených svetiel.

Jednotka CAN 10/200 
(riadenie závor pomocou CAN telegramov)

Táto jednotka umožňuje telegramovo oriento-

vanú komunikáciu BUES 2000 s prevádzkovými 

prvkami (napr. s pohonom závor HSM 10E). Pre 

tento účel je privedená zbernica CAN, cez ktorú 

je realizovaná komunikácia v rámci BUES 2000, 

priamo na riadiaci počítač ovládaného prevádz-

kového prvku bez potreby realizácie nejakej 

špeciálnej riadiacej logiky v systéme BUES 2000. 

Na premostenie veľkých vzdialeností sa používa 

znižovanie prenosového výkonu z 200 na 10 

kBaud.

Jednotka CIL
(riadenie svetelnej signalizácie pomocou CAN 

telegramov)

Jednotka CIL (CAN Interface Licht) umožňuje 

telegramovo orientovanú komunikáciu BUES 

2000 s inteligentnými prevádzkovými prvkami 

pre ovládanie výstražníkov. Pre tento účel je 

privedená CAN zbernica priamo na riadiaci 

počítač konkrétneho výstražníka bez potreby 

špeciálnej riadiacej logiky vo vnútri BUES 2000. 

Jednotka CIL je koncipovaná tak, že je možná 

jej prestavba z klasického ovládania svetiel na 

telegramovo riadený riadený LED variant bez 

potreby zmien v projekcii a v software.

Skriňa prevádzk-

ovej úrovne

Jednotka CIF
(riadenie traťových prvkov pomocou CAN 

telegramov)

Jednotka CIF (CAN Inteface) umožňuje telegra-

movo orientovanú komunikáciu BUES 2000 cez 

CAN zbernicu s inteligentnými prevádzkovými 

prvkami (napr. snímač náprav, signály, ručne 

ovládané tlačidlá). Pre premostenie veľkých vzdia-

leností je prenosový výkon internej CAN zbernice 

na zbernici prvkov (EBUS) znížený z 200 kBaud na 

10 kBaud.
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Výstražný signalizačný systém SSB 200:
Inteligentne riešená signalizácia 

Tieto systémy sú navrhnuté modulovo, 

a teda ich možno dodávať v jednofa-

rebnej alebo dvojfarebnej verzii. Pri 

požiadavke možno okrem čisto fareb-

ného signálu pridať farebné tabule 

so symbolmi (napr. so smerujúcimi 

šípkami) alebo akustické výstražné 

zariadenia. 

Signalizačný systém SSB200L - 

LED verzia

Vďaka preneseniu riadiacich úloh 

priamo na prevádzkový prvok, umož-

ňuje BUES 2000 nasadenie počítačovo 

riadenej LED signalizácie s vlastnou 

inteligenciou, ktorá komunikuje s 

BUES 2000 pomocou dátových tele-

gramov cez CAN zbernicu (Controller 

Area-Network). Konštručná stavba 

signalizačného zariadenia predpokladá 

ovládanie viacerých LED reťazí bez 

reflektora, pričom LEDky jednej reťaze 

môžu byť distribuovane zoradené nad 

celou plochou optiky. Vďaka tomu je 

osvetlenie signálu pri výpadku jednej 

reťaze ovplyvnené len zanedbateľne. 

Výhodou LED signalizácie oproti pôvod-

nej žiarovkovej spočíva vo výrazne 

dlhšej životnosti, v redukcii nákladov na 

údržbu, v jednoduchšom konštrukčnom 

riešení, vo zvýšení uhla vyžarovaného 

svetla a vyššej svetelnej účinnosti.

Vybavenie

Modulárny dizajn s nasledujúcimi sys-

témovými časťami, pričom každú časť 

možno nahradiť priamo na mieste:

• Plastový kryt odolný proti UV žiareniu

• 200 mm panel LED (červená/žltá)

• Riadiaca elektronika (jednotka ovlá-

dania svetiel) 

• Inteligentná riadiaca logika s pou-

žitím zabezpečovacieho mikropro-

cesorového riadenia vo formáte 

Eurokarty a integrovaného rozhra-

nia CAN pre červený/žltý svetelný 

signál 

S cieľom poskytnúť účastníkom premávky informá-

cie na základe platných predpisov a podľa situácie 

na železničnom úrovňovom priecestí sa používa 

množstvo svetelných a iných signálov. Účastníci 

cestnej premávky môžu byť napríklad upozornení 

na  príchod vlaku pomocou svetelného signálu 

s  červenou/žltou optikou. Pre tento účel bol vyvinutý 

signalizačný systém SSB200 (žiarovková verzia), prí-

padne systém SSB200L (LED verzia).

Jednotka ovládania svetiel

Svetelné zabezpečovacie zariadenie LED 

• 200 mm svetelný bod, ktorý sa 

skladá zo 64 LED žiaroviek so 

samostatnými šošovkami. Sú 

usporiadané v 8 reťazcoch s 8 LED 

žiarovkami, všetky sú monitorované 

a aktivované 

Ďalšie charakteristiky

• Monitorovanie porúch vďaka kon-

trole LED reťazcov prostredníctvom 

softvérových systémov

• Núdzové riadenie pri prerušenej 

komunikácii 

• Kontrola CRC, RAM test a CPU 

test zabezpečujú bezpečný chod 

softvéru

• Automatické načítanie a regulácia 

vstupného napätia 

• Automatická kalibrácia po výpadku 

prúdu
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Ako doplnok v prípade požiadavky bývajú ku sve-

telnej výstrahe nasadzované tiež akustické hlásiče, 

aby upozorňovali účastníkov cestnej premávky 

(predovšetkým chodcov a cyklistov) na blížiaci sa 

vlak. Aby bolo možné zabezpečiť správnu hlasitosť 

vzhľadom na podmienky okolia priecestia v závislosti 

od dennej doby, vyvinula firma Scheidt & Bachmann 

dynamické akustické výstražné zariadenie (AWD SB). 

Toto digitálne akustické zariadenie pre priecestia 

predstavuje zjednotenie neustáleho inovatívneho 

vývoja a udržovania dostupnosti náhradných dielov 

pre existujúce zariadenia.

Zreteľný, akusticky počuteľný signál za 

všetkých podmienok, vrátane hluč-

ného prostredia, je dôležitý. Hladina 

zvuku by však nemala obťažovať okolie 

priecestia (napr. obyvateľov v nočnom 

čase). Pre splnenie tejto úlohy môžu 

byť návestidlá, realizované v podobe 

reproduktorov, využité ku sprostred-

kovaniu hladiny hluku panujúcom 

na železničnom priecestí (voliteľný 

režim). Priemerné namerané hodnoty 

v určitom časovom intervale slúžia ako 

referenčná hodnota k nasledujúcej 

aktivácii nastavenia hlasitosti.

Reproduktor je odolný voči vplyvom 

 prostredia a vandalizmu Počítačová a výkonná časť akustickej jednotky

Digitálna akustika železničného priecestia AWD SB:
Inteligentná akustická signalizácia

Pomocou dvoch mikroovládačov, 

ktoré monitorujú vysielaný signál ako 

aj seba navzájom, možno vysielať 

rôzne zvukové signály v závislosti od 

štátu a oblasti použitia. Informácie 

ku generovaniu rôznych tónov sú 

načítavané z audio súborov formátu 

wav. Tieto súbory možno pohodlne 

cez USB rozhranie aktivovať i nahrá-

vať do internej pamäte akustického 

zariadenia. Keďže sú mnohé súčasti 

akustického zariadenia realizované 

zdvojene, tónová výstraha funguje na 

oboch reproduktoroch aj po výpadku 

niektorých súčiastok (napr. pri poru-

che mikroovládača alebo zosilňovača).

Ďalšie vlastnosti:

• Kompatibilný so zostavami používa-

nými pri EBÜT80 a BUES 2000

• 4 návestidlá pre jedno akustické 

zariadenie 

• Každé akustické návestidlo s 

vlastným zvukom a oneskorením 

signalizácie 

• K dispozícii je 256 rôznych zvukov 

• Reprodukcia zvukových súborov  

(vo formáte WAV)

• USB rozhranie 

• Samostatné zistenie poruchy  

• Ďalší  výstup pre poruchy cez samo-

statný kanál

• Rozhranie zbernice CAN
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Priecestníky:
Inteligentne riešená signalizácia pomocou LED technológie  

Priecestníky

Aj pri priecestníkoch určených pre 

rušňovodiča je dôležité jasné rozoznanie 

práve svietiacej optiky v akýchkoľvek 

podmienkach. Vďaka rôznym konštrukč-

ným opatreniam je dosiahnutá vysoká 

svetelná účinnosť a dobrá rozozna-

teľnosť pri rôznych inštalovaných 

variantoch aj na väčšie vzdialenosti. 

Výstražníky je možné vybaviť pasívnymi 

reflexnými žltými sklami alebo aktívnymi 

žltými svietiacimi bodmi. Ovládanie 

svetelných LED bodov pomocou prúdu 

alebo cez CAN zbernicu je garantované 

prostredníctvom zabezpečného počí-

tača. Vďaka tomu budú zobrazené len 

prípustné návestné pojmy. 

Varianty vybavenia

• Priecestník s rozdelením farieb pre 

stoj a choď 

Bezpečná riadiaca 
úroveň 

BUES 2000

Signálna jednotka

Modulová zbernica (CAN)

Pri priecestiach vybavených priecestníkmi je nutné 

rušňovodičovi náležito signalizovať stav priecestia. 

Podľa požiadaviek zákazníka sú inštalované príslušné 

priecestníky, prípadne príslušné opakovacie náves-

tidla. 

• Priecestník (farba choď )

• Priecestník (návestidlo pre želez-

ničné priecestie) 

• Kombinované návestidlo

…  

vybavené s:

• 200mm LED návestidlom (bielym 

alebo žltým) 

• dostupné s/bez aktívnych 136mm 

LED poznávacích svetliel (žltých) 

• Riadenie svetelných bodov môže 

byť realizované cez CAN zbernicu. 

Monitoring výpadkov je zabezpe-

čený prostredníctvom softvérovo-

-technickej kontroly ovládania 

svetelných bodov.

• Riadenie pomocou elektrických prú-

dov. Monitoring výpadkov je zabez-

pečený prostredníctvom bezpečnej 

riadiacej elektroniky (SIGNAL-BG) 

Ďalšie charakteristiky

• Optický systém pre rovnomerné 

osvetlenie plochy,

• široko žiarivá, super nízko fantómová 

optika podľa EN 12368, 

• Tienidlá signálov:

• Kovový kryt (KS 200 hranatý)

• Plastový kryt odolný voči ultrafialo-

vému žiareniu 
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Pohon závory HSM 10E:
Inteligentne riešené zabezpečenie 

Vybavenie

• Modulárna štruktúra so systémo-

vými prvkami, ktoré možno nahradiť 

priamo na mieste: kryt, stĺpik pre 

závoru, pohonná jednotka a elektro-

nické riadenie (jednotka HSE)

• Hydraulická bezhadicová pohonná 

jednotka je ekologický, kompaktný 

spôsob konštrukcie a celkovo nevyža-

duje servis (bez údržby)

• Inteligentné mikroprocesorové 

logické riadenie vo formáte Eurokarty 

s integrovaným rozhraním CAN, 

ako aj LCD displejom pre výstup 

programu a zobrazenie chybových 

kódov 

• Trojfázový asynchrónny motor ako 

pohon hydraulického čerpadla 

• Využitie meniča kmitočtu ku vygene-

rovaniu frekvenčne variabilného toči-

vého magnetického poľa pomocou 

napätia z batérie. 

• Nepretržité a bezkontaktné rozpo-

znávanie pozície ramena závory cez 

indukčný snímač v piestnej tyči 

• Ovládanie ventilov hydrauliky pomo-

cou rotačného posúvača riadeného 

krokoým motorom 

Bezpečná 
riadiaca úroveň 

BUES 2000

Jednotka 
CAN10/200

Modulová zbernica (CAN)

SBUS (CAN)

 
Jednotka HSE

Nasadením BUES 2000 ako moderného, plne elek-

tronického zabezpečovacieho zariadenia bol umož-

nený presun riadiacich úloh priamo na prevádzkový 

prvok. Využitím tejto možnosti pracuje HSM 10E 

(hydraulický pohon závor s modulárnou konštruk-

ciou s dĺžkou závory do 10 metrov; elektronicky 

riadený) s vlastnou inteligenciou a komunikuje s 

BUES 2000 cez dátové telegramy po CAN zbernici 

(Controller Area Network). Vďaka tomu je podstatne 

zvýšené množstvo vymeniteľných informácií a tým aj 

umožnené odovzdávanie diagnostických údajov.

Ďalšie charakteristiky

• Výber rôznych časovacích programov 

pohonného modulu automaticky 

softvérovo alebo cez klávesnicu

• Softvérovotechnické riadenie otáčok 

pre pomalé spustenie a zodvihnutie 

ramena závory a optimalizácia sprá-

vania sa nábehového prúdu

• Kompaktná a vysoko spoľahlivá 

hydraulika zabraňuje chybnému 

zatváraniu, na čom sa podieľa vratký 

dizajn a pružný padací systém 

• Funkcia záložného zatvorenia závory 

integrovaná vo ventile rotačného 

posúvača nahrádza donedávna nasa-

dzované prídržné magnety a býva 

softvérovo kontrolovaná pri každom 

otváraní závory 

• Chybné aktivačné postupy sú 

vylúčené prostredníctvom vstupnej 

softvérovej kontroly Otvorené/Uzav-

reté v opačnom smere

• CRC kontrola, RAM test a CPU test 

zaisťujú bezpečný chod softvéru

• Automatické načítanie a regulácia 

vstupného napätia 

• Automatická kalibrácia po výpadku 

prúdu

• Obmedzené zaťaženie hydraulic-

kého systému prostredníctvom 

prepúšťacieho ventilu v čerpadle; 

dodatočný elektronický monito-

ring preťaženia prúdu pri behu 

asynchrónneho motora 21



DIGITRANS II – Usmerňovač na nabíjanie akumulátora:
Efektívne napájanie  

Vybavenie:

• 1 000 až 1 400 W napájanie na nabíjanie akumulátora 

pre sekundárne napätia 18 V, 24 V, 30 V, 36 V alebo 60 V.

• Spôsob činnosti na princípe primárne synchronizova-

ného sieťového zdroja s reguláciou aktívneho účinníka 

(135 kHz spínacia frekvencia).  Výsledkom je veľmi 

kompaktný typ s nízkou hmotnosťou a vysokou úrovňou 

účinnosti (väčšinou 90%).

• K regulovaniu krivky nabíjania v závislosti od teploty 

dochádza prostredníctvom mikroovládača, ktorý cez 

analógovo-digitálny prevodník načítava a spracováva 

hodnoty napätia, prúdu a teploty. 

• Hodnoty napätia, prúdu a teploty, ako aj pokyny pre 

obsluhu na zadávanie pravidelných parametrov, sa 

zobrazujú na alfanumerickom LCD displeji (4x20 zna-

kov) s bielym podsvietením.

Kvalitné napájanie úrovňových priecestí má priamy vplyv 

na ich funkcieschopnosť. Nasadením modernej technoló-

gie bolo možné výrazne znížiť výkon napájacieho zdroja. 

Záložné napájanie dokáže pokryť spotrebu všetkých 

prvkov z jedného akumulátora. Pre základné napájanie a 

údržbu akumulátora je nasadený príslušný usmerňovač 

nabíjania batérie. Prostredníctvom Digitrans II pokra-

čuje  Scheidt &  Bachmann v tradícii moderného, vyso-

kofunkčného usmerňovača na nabíjanie akumulátora. 

Kompaktnosť, nízka hmotnosť, vysoká úroveň účinnosti a 

opatrenia na úsporu energie patria k vlastnostiam tohto 

inovatívneho produktu.

• Prívody sú urobené pomocou desiatkovej sústavy kláves-

nice s filmom. Ovládače so šípkou slúžia na jednoduch-

šie ovládanie ponuky. 

• Plne kompatibilný s Digitrans I

 

Ďalšie vlastnosti:

• Regulovateľná maximálna hranica prúdu

• Regulovateľný čas nabíjania pre plynovanie napätia

• Zobrazenie napätia akumulátora aj v prípade výpadku 

prúdu 

• Počítadlo výpadkov siete

• Zobrazenie teploty

• Výstup  pre poruchy prostredníctvom relé

• Možnosť kaskádovania viacerých DIGITRANS II v prípade 

potreby zvýšenia výkonu (režim Multi-Slave) 

• Korekcia aktívneho účinníka vo vstupnom obvode 

• Ďalšie dva relé výstupy ako externé rozhranie, napr. moni-

torovanie napätia (monitorovanie diaľkového nabíjania)

• Externý konektor zbernice CAN (okrem iného diagnostika)

• Dodatočné prevedenie typu 30 V/24 A

• Zariadenie triedy 1kW bez aktívnych ventilátorov
Krivka nabíjania

Usmerňovač na nabíjanie akumulátora Digitrans II

Eingaben werden über eine Dezimal-Folientastatur 

vorgenommen.

Zur vereinfachten Bedienung in den Menüs

dienen Pfeiltasten.
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Tento moderný lokalizačný systém je 

založený na konštrukčnom princípe 

„jednoduchého snímača a inteligent-

ného vyhodnotenia“ a kombinuje 

výhody jednoduchého indukčného 

snímača s možnosťami mikroproceso-

rovej technológie. Indukčné slučky v 

koľajisku a mikropočítač pre spracú-

vanie informácií tvoria základné prvky 

systému. 

Vybavenie

• Indukčné slučky vo forme „8“  

(2 x 5 medzipodvalových medzier)

• Jednotka dvojitého oscilátora 

 (DOZ BG) pre ovládanie a úpravu 

signálu z 2 indukčných slučiek 

• Hliníkový kryt pre jednotku dvoji-

tého oscilátora je odolný voči vply-

vom počasia a chráni proti dažďu 

• Kryt na pripevnenie snímača vozidiel 

ku koľajnici nie je potrebné demonto-

vať pri strojnom podbíjaní

• Spojovacie svorky z nehrdzavejúcej 

ocele pre rôzne typy koľají 

Ďalšie charakteristiky

• Galvanické oddelenie koľajnica - 

slučka 

• Elektrodynamické oddelenie od 

koľajnice cez protismerné vinutie 

oboch polovíc slučky

• Na slučku nevplývajú nijaké koľa-

jové prúdy, pretože indukované 

prúdy v oboch poloviciach slučky 

majú rovnakú hodnotu, sú však 

navzájom fázovo posunuté o 180° 

• Odizolovaný traťový zvršok, 

drevené a betónové podvaly sú 

potrebné len v bezprostrednej 

blízkosti slučky 

• Pre interakciu nie sú potrebné 

žiadne skratovacie mostíky ani koľaj-

nicové izolované styky 

• Nezávislosť od vedľajších skratov 

náprav, pretože železná hmota 

vozidla má tlmiaci efekt

• Žiadny vplyv magnetických alebo 

elektromagnetických bŕzd cez špe-

ciálny kábel

Snímač vozidla FSSB 60/80: 
Nič mu neunikne

Vyhodnotenie

• Využitie na zapnutie a vypnutie želez-

ničných priecestí 

• Pripojenie k: 

... systémom EBÜT 80 (EGL-BG) 

... systémom EBÜT vB (EGL-BG) 

... systémom BUES 2000 
(IN/OUT-BG)

• Všeobecné použitie 

• Pripojenie k:  

... signálu obsadenia železničného 

priecestia (MDC-BG) 

... signálu blížiaceho sa vlaku 
(MDC-BG)

B2

B1

I2

I2

I1

B2 B1
I‘2

I1 I1

I‘2

B2
B1

I2 I2

I1 I1

Prúd cez koľajnice
Magnetické pole z prúdu na koľajniciach
Indukčný prúd na slučke

Prúd cez slučku
B magnetické pole slučky

B2

B1

I2

I2

I1

1 

2 

3 

1 

2 

3 
639/60 kHz 
26,66 
639/80 kHz 
13,33 
639/60 kHz 
0 

60 kHz

pasívny

60 kHz

Budič Budič

Delič kmitočtov 1/639

13.33 msec

Výkonový
budič
I = konštanta

Optočlen

Prípojná linka

Vyhodnocovanie
v mikroprocesore

pasívny

80 kHz

pasívny

Pre bezpečné a včasné sprostredkovanie informá-

cií pre všetkých účastníkov premávky je potrebná 

bezpečná lokalizácia koľajových vozidiel. Pre tento 

účel je k dispozícii osvedčený a bezúdržbový snímač 

vozidiel od firmy Scheidt & Bachmann (FSSB) 60/80, 

ktorý umožňuje smerovo závislú lokalizáciu aj pri 

vysokých rýchlostiach.
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Čítač osí AZSB 300:
Inteligentné snímače trate

Systém snímačov osí Scheidt & Bachmann (AZSB 300) pre 

zapínanie a vypínanie priecestí pozostáva hardvérovo vždy 

z viacerých: 

• čítačov osí AS (Achszählsensor)

• vyhodnocovacích jednotiek čítačov osí ASA-BG 

(Achs-Sensor-Auswerte-BG)

Vybavenie

• Čítač osí AS ako dvojitá indukčná slučka 

• Nárazuvzdorný a vodeodolný zvarený plastový kryt 

plastový kryt 

• Univerzálny montážny systém na pripojenie ku koľajnici, 

svorkový kryt s rozvádzačom, spájacia podložka, ASA-BG a 

káblový prívod

• ASA-BG (vyhodnocovacia jednotka čítačov osí) pre ovlá-

danie a vyhodnotenie signálov z čítačov osí a na komu-

nikáciu s riadiacou úrovňou BUES 2000 po  zbernici 

elementov (CAN)

Bezpečná riadiaca 
úroveň BUES 2000

Jednotka rozhra-
nia CAN (CIF-BG)

Modulová zbernica (CAN)

EBUS (CAN)

ASA-BG ASA-BG

Nasadením plne elektronického zabezpečovacieho 

systému železničných priecestí BUES 2000 bol 

umožnený prenos riadiacich úloh priamo na pre-

vádzkový prvok. Využitím tejto možnosti a stavajúc 

na skúsenostiach s čítačom osí Scheidt & Bachmann 

v stavadlovom systéme ZSB 2000, bolo spektrum 

využitia pre BUES 2000 nasadením rovnakého 

hardvéru rozšírené o variant čítača osí. Čítač osí pre 

BUES 2000 má vlastnú inteligenciu a komunikuje s 

BUES 2000 prostredníctvom dátových telegramov 

po CAN zbernici (Controller Area Network). Zapí-

nanie a vypínanie priecestia je integrálnou súčas-

ťou logiky BUES 2000, ktorá nie je realizovaná ako 

oddelená funkcia a hardvérová jednotka, ale ako 

„softvér”, ktorý riadi prevádzkové prvky BUES 2000. 

Počet nasadených čítačov osí závisí od typu zabezpe-

čenia priecestia. Pri systéme ÜS (s priecestníkom pre 

rušňovodiča) je pre zapnutie priecestia inštalované 

po jednom čítači osí. Pri zariadení typu Fü (diaľkový 

monitoring) je potrebné zabezpečenie príslušnej 

hardvérovej redudancie. Vypínanie priecestia pre-

bieha zakaždým cez jeden koľajový úsek vybavený 

dvomi čítačmi osí, pričom vďaka automatickému 

spôsobu monitorovania v spolupráci so spínacím 

senzorom v protismere je možné korigovať rozdiely 

v množstve napočítaných osí. Každý čítač osí je 

vyhodnocovaný bezpečeným počítačom (jednotkou 

ASA-BG), ktorá zaradom zachytenú os a jej smer 

posiela telegramom po zbernici elementov (EBUS) na 

riadiacu úroveň BUES 2000. Ku samotnému zapnutia 

a vypnutiu priecestia dochádza výlučne na riadiacej 

úrovni BUES 2000.
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Ďalšie charakteristiky

• Nepatrné pozdĺžne roztiahnutie 

koľaje 

• Bezúdržbový systém 

• Univerzálne upevnenie bez ohľadu 

na tvar koľajnice

• Po demontáži čítača osí (napr. kvôli 

prácam na trati) nie je potrebné 

nové nastavenie 

• Nezávislý od železničného zvršku a 

teda aj od podvalov 

• Jednoduchá inštalácia bez vŕtania 

do koľajnice 

• Nepretržité a inteligentné vyhodno-

covanie cez ASA-BG priamo na trati 

s automatickou rekalibráciou 

• Je tiež možné pripojiť viacero 

zapínacích bodov cez 4 drôty (2 x 

napájanie, 2 x zbernica CAN)

• Automatický diagnostický systém 

s automatickým hlásením poruchy 

• Priamo na zapínací bod možno 

pripojiť manuálne spínacie tlačidlá 

(UT) 

Čítač osí v koľaji 
Čítač osí sa skladá z 2 malých indukčných 

slučiek, ktoré sú integrované v kompaktnom 

na koľajnicu pripevniteľnom kryte. Na základe 

jej pozdĺžnej rozťažnosti je vyhodnocovaná 

citlivosť slučiek na nápravy. Čítač osí je identický 

s tým, ktorý je nasadzovaný v stavadlovom 

systéme ZSB 2000. 

Vyhodnocovacia jednotka čítača osí ASA
Jednotka ASA vyhodnocuje čítač osí a prenáša 

cez pripojenú CAN zbernicu každú zachytenú 

os spolu s príslušným smerom. Počítanie osí 

prebieha v riadiacej úrovni BUES 2000. Táto 

jednotka je identická s tou, ktorá je nasadzovaná 

v stavadlovom systéme ZSB 2000.

Čítač osí s univerzálnym 
upevňovacím systémom 
Čítač osí sa skladá z nárazuvzdorného a 

vodeodolného  pozváraného plastového krytu 

s univerzálnym upevňovacím systémom pre 

prisvorkovanie ku koľajnici. 
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Dodávateľ systémov Scheidt & Bachmann

Systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku

Synergické výhody pre našich zákazníkov:
Naše systémy pre mobilný svet 



Systémy vybavenia cestujúcich 

Systémy pre čerpacie stanice



Systémy pre parkoviská

Systémy pre centrá voľného času 



Od vjazdu do parkovacieho domu, po železničné priecestie, 

od automatu na lístky po čerpací stojan - všade je prítomná 

technika firmy Scheidt & Bachmann. V našich systémoch 

dôsledne rozmýšľame nad tým, ako udržať ľudí deň čo deň 

v pohybe.

 

Vyvíjame, vytvárame, distribuujeme a udržiavame systémy 

pre parkoviská a centrá voľného času, ako aj systémy pre 

železničnú techniku, pre riadenie vybavenia cestujúcich a 

pre čerpacie stanice, všetko rozdelené na štyri pomerne 

nezávislé obchodné oblasti. 

Pritom zostávame verní našej filozofii: Systematicky zavádzame 

inovatívne metódy, aby sme boli neustále o krok vpred.

 Scheidt &  Bachmann

Systémy pre parkoviská a centrá 
voľného času

Systémy pre železničnú
zabezpečovaciu techniku

Systémy vybavenia 
cestujúcich

Systémy pre 
čerpacie stanice



Scheidt & Bachmann Österreich GmbH 
A-4030 Linz - Straubing Straße 4
Telefón +43 732 321177-0 
Fax  +43 732 321177-99 
office.linz@scheidt-bachmann.at 

Scheidt & Bachmann Polska Spolka z.o.o. 
ul. Wąska 15 - 62-030 Luboń - Poľsko 
Telefón +48 61 8306637 
Fax  +48 618633823 
sbp@scheidt-bachmann.pl

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 
Priemyselná 14 / P.O.Box B-143 - 012 32 Žilina - Slovensko 
Telefón +421 41 5060 111 
Fax  +421 41 5060 118 
sb@scheidt-bachmann.sk

Scheidt & Bachmann Israel Ltd. 
Air Port city / P.O.Box 204 - 70150 Ben Gurion - Izrael 
Telefón +972 3 9792365 
Fax  +972 3 9730330 
office@sbparking.co.il

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
Telefón +386 (1) 29 12 205
Fax  +386 (1) 29 13 280
sz.zgp@sz-zgp.si

Verkehrs- und Industrietechnik AG 
Industriestraße 11 - 5432 Neuenhof - Švajčiarsko 
Telefón +41 56 4163434 
Fax  +41 56 4163435 
info@vtag.ch

Dunántúli Távközlési és  
Biztosítóberendezési Épító´ Kft. 
Vasút u. 22 - 9700 Szombathely - Maďarsko 
Telefón +36 94 324-221/107 m 
  +36 94 512-553
Fax  +36 94 512-580
tbef@dtb.hu

 Scheidt &   Bachmann GmbH
Signalling Systems / Systeme für Signaltechnik
Breite Straße 132 - 41238 Mönchengladbach
Nemecko
Telefón +49 2166 266-628
Fax   +49 2166 266-475
www.scheidt-bachmann.de
signaltechnik@scheidt-bachmann.de
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