MAS-01/7 típusú
fedezőjelzős sorompó
helyszínfüggő adatai
A tervezett sorompó a

számú vonalon az

AS

A vonal neve:

számú berendezés.

-

Legközelebbi település (megállóhely, állomás) :
Felügyeleti hely (visszajelentés állomásra, ... ) :

A tervek szerint:
1. A kezdőponti behatási pontja a saját berendezéshez tartozik-e?

Igen / Nem

2. A végponti behatási pontja a saját berendezéshez tartozik-e?

Igen / Nem

3. Szomszédaival olyan egymáshoz közel lévő sorompó-berendezések-e, melyeknél a
vasúti fedezőjelzők között jelzési kapcsolat van?
4. Van-e a kezdőponti fedező-jelzőnek előjelzője?
4.1 Ha igen, az milyen optika
5. Van-e a végponti fedező-jelzőnek előjelzője?
5.1 Ha igen, az milyen optika
6. Van-e a kezdőponti fedezőjelzőnek ismétlőjelzője?
6.1 Ha igen, az milyen optika
7. Van-e a végponti fedezőjelzőnek ismétlőjelzője?
7.1 Ha igen, az milyen optika

Igen / Nem
Igen / Nem
LED / izzó
Igen / Nem
LED / izzó
Igen / Nem
LED / izzó
Igen / Nem
LED / izzó

8. Milyen a fedezőjelző világítása ?
8.1 Csak LED-es

Igen

8.2 Izzószálas és LED-es

Igen

9. A közúti fénysorompónak csak „a” és „b” jelzője van?

Igen / Nem

9.1 A további közúti jelzők betűjelei:
10. Milyen a közúti sorompó fényjelzőinek a kivilágítása?
10.1 Vörös (piros) fény:

LED / izzó / IFF

10.2 Fehér fény:

LED / izzó / IFF

11. Van-e félcsapórudas sorompóhajtómű?
9.1 A hajtóművek betűjelei:

Igen / Nem

12. A sorompó-berendezésnek van-e visszajelentése egy felügyeleti helyre

Igen / Nem

13. A sorompó berendezés ellenmenet-kizáró biztosító berendezés egyik része-e?

Igen / Nem

14. Helyszíni kezelő felülettel rendelkezik-e (pl. nyíltvonali váltókiágazás miatt)?

Igen / Nem

15. Hálózati táplálás: -Helyi 230V 50Hz

Igen

-Vonali 500V 75Hz

Igen

-Egyéb:
16. Előjelzők táplálása: Vonali kábel KP-VP felé
Saját kábel KP-VP felé

...........mm átmérőjű kábel

Igen

..........mm átmérőjű kábel

Igen

Más kiépítés

17. A MAS szekrény helye az útátjáróhoz képest merre van?

Kezdőpont felé / Végpont felé

18. A szekrény Kp felől nézve a vasúti pálya melyik oldalán van?
19. A MAS szekrény eleje hová kerül:

bal / jobb
a vasúti pálya felé esik / átellenes oldalon van

20 A MAS szekrény elejéről nézve a távközlési szerelvény melyik oldalra kerül

bal / jobb / nincs

21. A távközlési szelvény típusa:
22. EGYÉB:

Visszaigazolást az alábbi névre, címre kérek:

( Telefon:

Fax:

)

Kelt ……………………év…………………….hó…… nap
aláírás

