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 Část 1: Systém HAVIS 
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1. Účel zařízení 
Důležitou součástí každé železniční stanice orientované na komplexní odbavování 

cestujících, je informační systém pro poskytování informací o osobní vlakové dopravě 
cestující veřejnosti. Vhodným řešením je vybavení prostor železniční stanice hlasovým a 
vizuálním informačním systémem. Tento systém je tvořen souborem technických a 
programových prostředků, které zajišťují automatizované generování zvukových hlášení 
pro cestující podle platného grafikonu vlakové dopravy a současně poskytují tyto 
informace ve vizuální formě na elektronických tabulích. Uvedený systém umožňuje 
automatický provoz, přičemž funkce operátora je minimalizována na kontrolu činnosti 
systému a modifikaci údajů v nestandardních situacích. V případě potřeby je možné 
systém provozovat i v poloautomatickém nebo manuálním režimu. 

Tyto směrnice mají sloužit projektantům a zodpovědným zástupcům příslušné 
železniční stanice při přípravě a projektování informačních systémů v prostorách 
dopravních terminálů jako jsou železniční stanice, apod. Mají pomoci optimalizovat návrh 
těchto systémů podle konkrétních potřeb příslušné železniční stanice, podle dostupných 
technologií a výrobků. 

 

2. Popis systému 
Dále popsaný informační systém HaVIS zahrnuje množství vizuálních prvků jako jsou 

elektronické informační panely různých technologií, monitory, displeje, projektory atd. Dále 
zahrnuje softwarové řešení systému včetně ovládacího pracoviště, databáze zvukových 
segmentů pro generaci automatického hlášení, grafikon, síťovou komunikaci s ostatními 
stanicemi, ovládání vizuálních prvků a mnoho dalších přídavných funkcí. Komplexnost 
dodávky, projekci, montáž a servis zajišťuje firma STARMON s.r.o. Choceň.  

Součásti informačního systému: 

• řídící jednotka 

• soubor programových prostředků informačního systému 

• informační panely 

• kontrolní monitory  

• audio systém (rozhlasová ústředna, reproduktory) 

• systém jednotného času 

• kabelové rozvody,  
- napájení systému 
- propojení komunikace mezi prvky systému 

7 



Nádražní 88,565 01 Choceň, CZECH REPUBLIC tel./fax: +420-465471415 
e-mail: starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz 

Copyright © 2006 Starmon s.r.o.  
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena bez výslovného svolení Starmon s.r.o. Choceň  

 

Typová provedení systému: 

• autonomní (pro jednu stanici) 

• síťový systém (pro více stanic) 

2.1 Autonomní systém pro jednu stanici 
Informační systém je řízen řídící jednotkou, která poskytuje přehled o zobrazovaných 

informacích v libovolné části systému. Řídící jednotku tvoří osobní počítač PC se 
zabudovanou zvukovou kartou a příposlechovým kontrolním reproboxem. S rozhlasovou 
ústřednou železniční stanice je propojený nízkofrekvenčním linkovým výstupem. Ke 
zvukové kartě řídící jednotky může být připojený i mikrofon k alternativnímu živému vstupu 
operátora do staničního rozhlasu. 

V řídící jednotce je nainstalované programové vybavení HAVIS 1.x pro řízení 
informačního systému. Řídící program generuje aktuální hlášení o vlakovém spoji 
s využitím alternativních segmentů hlášení ve formě digitálních dat, která jsou vytvořena 
ve více jazykových mutacích (čeština, angličtina a němčina). Aktuální hlášení o vlakovém 
spoji je připravované podle grafikonu vlakových spojů v závislosti na reálném čase. Kromě 
rozsáhlé banky zvukových segmentů a údajů o grafikonu vlakové dopravy jsou v řídící 
jednotce uložené i databáze s popisy vlaků, tras, řazení vlaků, banky stanic, názvy vlaků, 
skripty hlášení, textové reprezentace, atd. Řídící jednotka umožňuje i vyhlášení napřed 
připravených informačních, varovných a jiných obvyklých hlášení. Více o softwaru HAVIS 
viz. kapitola 5.  
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Obr. 1: Topologie autonomního systému.  

Informace o odjezdech a příjezdech vlaků je možné sledovat na kontrolních monitorech 
na dalších pracovištích železniční stanice, např. v informační kanceláři, ve výdejně 
jízdenek, apod. V rámci vizuálního systému je na informačních tabulích možné i 
zobrazování mimořádných aktuálních informací (Např. oznámení o změnách v dopravě, 
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upozornění na nebezpečí, varování cestujících, atd.). Takovéto zprávy, připravené 
operátorem, mohou být okamžitě odeslané do informačního systému. 

2.2 Centrální systém řízení informací 
Jádrem informačního systému vyvinutém pro aplikace velkého rozsahu je centrální 

ovládací pracoviště - centrum COP. Úkolem centrálního pracoviště je řízení a kontrola nad 
funkcí a správným chodem velkorozsahového informačního systému, který v sobě může 
zahrnovat až 100 železničních stanic a zastávek a dále se může modulárně rozšiřovat. 
Systém je koncipován jako plně automatický. Jádrem celého systému je řídící počítač a 
databázový server. Do systému je samozřejmě možné také vstoupit, v případě nějaké 
nestandardní nebo neočekávané situace, manuálně prostřednictvím operačního 
pracoviště. Každé operační pracoviště má podřízenou určitou dílčí geografickou oblast 
automatizovaného systému informování cestujících. Každá zastávka nebo stanice 
v systému je osazena jednou nebo větším počtem lokálních jednotek. Tato jednotka 
přijímá příkazy od řídícího počítače a spravuje databázi odjezdů a příjezdů vlaků pro 
danou stanici ve spolupráci s nadřazeným databázovým serverem.   

Takto koncipovaný systém informování cestujících předpokládá existenci nadřazených 
systémů poskytujících informace o poloze vlaku, centrální elektronický jízdní řád, apod. 

2.2.1. Komponenty centrálního pracoviště a jejich funkce 
Centrální počítač (CP) – je ústředním článkem celého automatického systému. 

Zajišťuje operace, které jsou klíčové pro správnou funkci systému jako je aktualizace 
databáze o jízdách a řazení vlaků z nadřazeného systému, provádí komunikaci 
s ostatními externími drážními systémy, provádí korekce jízdního řádu v hlavní databázi 
dle okamžitého stavu provozu vlaků nebo na základě ručních zásahů operátorů, ukládá 
tyto změny do historie jízdního řádu.  

Dále provádí distribuci takto získaných informací do celého systému HAVIS směrem 
k periferním zařízením prostřednictvím aktualizace jízdního řádu na lokálních jednotkách, 
distribuci konfigurací, slovníků textů a zvukových hlášení do lokálních jednotek. 

Monitorováním chybových hlášení, detekcí výjimečných stavů, jejich záznamem do 
historie v hlavní databázi a předáváním problémů k řešení odpovídající instanci systému 
(operační pracoviště, technický dohled, apod.) naplňuje centrální počítač kontrolní funkci a 
funkci dohledu. 

Dalšími funkcemi je monitorování práce operačních pracovišť, detekce konfliktů při 
aktualizaci jízdního řádu, generování zpoždění vlaků, komunikace se systémem 
technického dohledu (např. předávání alarmů) a dohled nad systémem distribuce 
jednotného času v systému. 

 
Typ počítače: HP Compaq dc7100 
Parametry počítače:Convertible minitower  
 Procesor: Intel® Pentium® 4 s HT technologií  
 Paměť: od 256 MB do 4 GB DDR Synch Dram  
 PC3200 (400-MHz) Non ECC  
 HD: 40, 80, 120 a 160 GB (7200 rpm)  
Operační systém: MS Windows XP 
 

 
Databázový server (DB Server) – plně vyhovuje normě SQL 92 a implementuje 

většinu vlastností  dle normy SQL 99. Disponuje „multigenerační architekturou“, která 
dovoluje serveru obsluhovat různé verze fyzického záznamu ve stejném čase, takže 
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každá transakce může mít svoji vlastní verzi záznamu, bez ohledu na ostatní transakce, 
tzn. čtení neblokuje zápis a naopak. To umožňuje operace typu OLTP stejně jako OLAP. 
Dvoufázový commit zajišťuje konzistenci dat při práci s více databázemi současně. 
Operační systémy: Linux, MS Windows, Mac OS X, HP-UX. Konektivita: Nativní 
komponenty pro C/C++ a Delphi, ODBC, JDBC, PHP driver, OLE DB driver, dbExpress, 
.NET data provider a přímé volání API funkcí. Server je také dostupný ve verzi 
„embedded“ – celý server tvoří jediná knihovna DLL/SO (!). 

Databázový server slouží výhradně pro ukládání dat celého systému HAVIS. 
Ukládaná data budou rozdělena do následujících oblastí: 

a) Jízdní řád – kumulovaná data jízdního řádu (jízdním řádem budeme nadále 
rozumět časový soubor spojů nutný pro fungování systému informování veřejnosti 
HAVIS) obdržená ze statických souborů jízdního řádu, spolu se všemi změnami 
získanými z externích systémů. V každém okamžiku je k dispozici jízdní řád pro 
kteroukoliv stanici patřící do systému HAVIS. 

b) Historie jízdního řádu – ukládá veškeré změny v jízdním řádu - vynucené 
externími systémy nebo ručním zásahem tak, aby bylo možno kdykoliv 
rekonstruovat jízdní řád pro libovolné místo systému HAVIS v libovolném čase. 
Historie je časově omezená (s možností konfigurace), aby nedocházelo 
k enormnímu nárůstu dat v databázi. 

c) Konfigurační parametry – úložiště konfiguračních parametrů pro všechny prvky 
celého systému HAVIS. 

d) Slovník textů – seznam předdefinovaných textů pro zobrazení na zobrazovacích 
prvcích (informačních tabulích, monitorech, …) v celém systému HAVIS. 

e) Slovník hlášení – seznam předdefinovaných zvukových hlášení používaných 
v celém systému HAVIS. 

f) Historie funkce systému – všechny vybrané události vzniklé v systému HAVIS, 
především chybová hlášení, abnormality ve funkci jednotlivých prvků systému 
(např. výpadek lokální jednotky), ruční zásahy operátorů, standardní akce typu 
importu souborů jízdního řádu, atd. 

Rozsah dat (velikost databáze) vyžaduje nadstandardní typ počítače (výpočetní 
výkon, velikost paměti, velikost, počet a konfiguraci disků). Z důvodu spolehlivosti a 
možnosti okamžitého přepnutí na zálohu je počítač zdvojen. Na záložním počítači je 
umístěna tzv. „shadow“ (write-only) databáze, která je schopna okamžitě přejít do režimu 
„ostré“ databáze. 

Každá lokální jednotka má uloženu kopii výseku (podmnožinu) hlavní databáze, 
odpovídající potřebám této jednotky. Podmnožina dat je neustále aktualizována 
centrálním počítačem na základě „intervence“ externích systémů nebo ručních zásahů 
operátora. Lokální jednotky budou naopak prostřednictvím centrálního počítače ukládat do 
historie v hlavní databázi zprávy o své činnosti. 

 
 

Typ počítače: HP ProLiant ML 570 
Parametry počítače: Procesor Intel Xeon MP až 2.8 GHz  
 Počet procesorů (max): 4  
 Chipset ServerWorks GC HE  
 Paměť: standardně: 1024MB, maximálně:32GB  
 HD: max. 2.055 TB 
Operační systém: Linux 
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DB server: Firebird 1.5 – výkonný, „lehký“, plnohodnotný SQL 
databázový server s minimálními nároky na HW, 
konfiguraci a údržbu. 

 
 

WEB Server – zajišťuje publikování informací informačního systému prostřednictvím 
internetu a mobilních služeb WAP. Jedná se o informace o předpokládaných příjezdech a 
odjezdech vlaků, o zpožděních, detailní informace o vlacích a jejich poloze, zobrazování 
informačních tabulí v jednotlivých stanicích. 

 
Typ počítače: HP Compaq dc7100 
Parametry počítače:Convertible minitower  
 Procesor: Intel® Pentium® 4 s HT technologií  
 Paměť: od 256 MB do 4 GB DDR Synch Dram  
 PC3200 (400-MHz) Non ECC  
 HD: 40, 80, 120 a 160 GB (7200 rpm)  
Operační systém: MS Windows XP 
 

Centrální hodinová ústředna (CH) – úkolem centrální hodinové ústředny je sjednotit 
řízení jednotného času v celém systému. Synchronizace času se děje prostřednictvím 
protokolu NTP/SNTP v síti, v jednotlivých stanicích pak pomocí protokolu DCF-FSK. Dále 
může probíhat synchronizace prostřednictvím sériového portu RS232 nebo RS 
422/RS485. Ústředna poskytuje pro udržující pracovníky informační servis v podobě 
zasílání e-mailů a SNMP, přístupnost pro prohlížení stavu ústředny, historie poplachů a 
provádění konfiguračních změn po síti. Ústředna přijímá přesný čas prostřednictvím 
periferního modulu GPS. Provádí distribuci přesného času do webové a WAP aplikací 
informačního systému. 

 
Typ počítače: HP Compaq dc7100 
Parametry počítače:Convertible minitower  
 Procesor: Intel® Pentium® 4 s HT technologií  
 Paměť: od 256 MB do 4 GB DDR Synch Dram  
 PC3200 (400-MHz) Non ECC  
 HD: 40, 80, 120 a 160 GB (7200 rpm)  
Operační systém: MS Windows XP 

 
Operační pracoviště (OPr) – úkolem operačního pracoviště je monitorování činnosti 

lokálních jednotek a to buď jednotlivě, ve volitelných skupinách nebo v celém systému 
HAVIS. Je to rozhraní mezi systémem a člověkem (operátorem), který může 
prostřednictvím tohoto počítače zasahovat do systému a sledovat jeho činnost.  

Operátor má možnost sledovat zobrazovací panely či monitory, zvuková hlášení, 
funkci hodinových centrál nebo přímo funkci lokální jednotky, provádět konfiguraci 
systému, interaktivní změny textů, které se posílají na panely a zobrazovací periferní 
jednotky, provádět změny na databázi automatických zvukových hlášení, dále ručně 
zasahovat do jízdního řádu, zadávat údaje o zpoždění a jiných změnách jízd vlaků.  
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Obr. 2: Topologie síťového systému – Centrální ovládací pracoviště 
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V případě poruch, alarmů a jiných anomálií může operátor prostřednictvím tohoto 
pracoviště reagovat na nastalou situaci, případně ji řešit. Přes mikrofon může provádět 
přímá hlasová hlášení. Veškeré změny provedené  na operačním pracovišti se ukládají do 
historie na hlavním serveru. Stejně se ukládá identifikace operátora nebo servisního 
technika, který provedl změnu po přihlášení se do systému prostřednictvím hesla. 
Operační pracoviště je schopno nahradit automatický provoz v rozsahu segmentu stanic, 
pro který je určen, tzn. že je možné zadávat veškeré údaje, které v normálním 
automatickém provozu poskytují nadřazené systémy, ručně. 

   
Typ počítače: HP Compaq dc7100 
Parametry počítače:Convertible minitower  
 Procesor: Intel® Pentium® 4 s HT technologií  
 Paměť: od 256 MB do 4 GB DDR Synch Dram  
 PC3200 (400-MHz) Non ECC  
 HD: 40, 80, 120 a 160 GB (7200 rpm)  
Operační systém: MS Windows XP 

 

2.2.2. Komponenty lokální jednotky a jejich funkce 
Decentralizačním prvkem v automatizovaném systému je lokální jednotka (LJ), která 

zajišťuje řídící činnosti pro danou stanici respektive zastávku. Tato jednotka obsahuje 
celou řadu komponentů (viz. Obr. 3:) jako je lokální řídící počítač, záložní jednodeskový 
počítač, komponenty pro záložní zajištění jednotného času, převodníky a další aktivní či 
pasivní prvky pro kabeláž, zesilovače pro automatické hlášení a hlukový mikrofon pro 
řízení hlasitosti hlášení v závislosti na okolním hluku v místě zastávky. 

Koncovými prvky napojenými na lokální jednotku jsou pak informační panely, kontrolní 
monitory, digitální projektory, reproduktory, podružné digitální či analogové hodiny. 
Přehled využívaných technologií pro vizuální informování cestujících jsou obsahem 2.části 
tohoto dokumentu. 

Lokální řídící počítač (LCP) – v jednotlivých stanicích a zastávkách zajišťuje 
generování vizuálních a akustických informací o jízdách vlaků. V počítači je uložena 
aktuální kopie segmentu databáze jízdního řádu odpovídající příslušné stanici či zastávce. 
Tento jízdní řád je neustále aktualizován centrální jednotkou na základě údajů z externích 
systémů nebo na základě ručních vstupů operátora a slouží jako řídící data pro 
automatickou funkci lokální jednotky. Je zde uložena historie lokálního jízdního řádu 
s možností okamžité rekonstrukce stavu jízdního řádu pro libovolný okamžik provozu (s 
nastavitelnou délkou historie), konfigurační parametry pro fungování lokální jednotky,  
slovník textů pro zobrazovače – všechny texty potřebné pro informování cestujících 
v konkrétní stanici, slovník zvukových hlášení – všechna zvuková hlášení potřebná pro 
informování cestujících v konkrétní stanici. Dále počítač obsahuje historii funkce lokální 
jednotky (každý záznam do ní), která je on-line předávána centrální jednotce a ta předává 
tyto informace také do hlavní databáze. Lokální jednotka pracuje buď automaticky, 
přičemž o své činnosti neustále informuje centrální počítač a odpovídající operační 
pracoviště nebo pracuje v manuálním režimu a to úplném nebo částečném, kdy operační 
pracoviště přebírá úplně nebo částečně řízení lokální jednotky; i v tomto případě na 
činnost dohlíží centrální počítač. LCP řídí přepínání režimu den/noc a nastavuje hlasitost 
hlášení dle úrovně vnějšího hluku. 

 Ve velkých stanicích je LCP zdvojen (horká záloha), v malých stanicích se záložní 
jednotkou v provedení jednodeskového počítače (viz. Záložní jednotka). 
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Typ počítače: SIMATIC Rack PC Industrial Lite 40 S 
Parametry počítače:provedení Rack 19“ 
 Procesor: Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz 

 Paměť: od 128 MB do 2 GB DDR333/266 SDRAM  
 HD: 60 GB, ATA 100; 2 x 60 GB, ATA 100 (volitelný); RAID1, 2 x 60 GB, 

ATA 100 (volitelný) 
Operační systém: MS Windows XP 

 
 

 

Obr. 3: Topologie síťového systému – Lokální jednotka 

Lokální hodinová ústředna (LH) – počítač je zdrojem přesného času pro veškerá 
zařízení napojená na informační systém ve stanici. LH je klientem sítě NTP/SNTP, po 
které je šířen synchronizovaný hodinový signál systému. Ve střední Evropě probíhá 
synchronizace prostřednictvím protokolu DCF-77. K LH je možné napojit i další zařízení 
přes rozhraní RS232 a RS485. Pro zajištění vysoké spolehlivosti je lokální jednotka 
doplněna o přijímač DCF-77, který zajistí přesný čas při výpadku CH nebo komunikační 
sítě. 

 
 
 

15 



Nádražní 88,565 01 Choceň, CZECH REPUBLIC tel./fax: +420-465471415 
e-mail: starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz 

Copyright © 2006 Starmon s.r.o.  
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena bez výslovného svolení Starmon s.r.o. Choceň  

 

 
Typ počítače: Jednodeskový osmibitový mikropočítač Ethernut 

2.1 řízený RISC mikrokontrolérem ATMEL 
Atmega128 

Parametry počítače: Disponuje 512kB SRAM, 512kB FLASH a 4 kB 
EEPROM, je vybavený 100 Mbit SMSC Ethernet 
kontrolérem, sériovými kanály RS232 a RS485 a 
osmikanálovým 10-ti bitovým ADC 

Operační systém: Nut/OS – jednoduchý realtimový operačním 
systémem s kooperativním multithreadingem, 
dynamickou správou paměti a podporou 
souborového systému. Nut/Net – TCP/IP 
nadstavba Nut/OS poskytující ARP, IP, UDP, 
ICMP a TCP protokol přes Ethernet a PPP. 
Disponuje automatickou konfigurací pomocí 
DHCP, nabízí HTTP API s přístupem 
k souborovému systému a CGI funkcím a TCP i 
UDP socket API pro další protokoly 

 
Záložní jednotka (ZJ) – záložní modul je určen pro aplikace s vyšší spolehlivostí do 

lokálních jednotek v malých stanicích a zastávkách. Modul je schopen v nouzových 
situacích  částečně zastoupit funkci LCP, který je mimo provoz. Prostřednictvím ZJ může 
operátor, který je systémem spraven o výpadku LCP, ze svého pracoviště řídit 
zobrazovací prvky a zvuková hlášení. Funkci lokální jednotky ve smyslu  řízení 
informování cestujících ve stanici  převezme operátorský počítač – použije k tomu data 
uložená v hlavní databázi, záložní jednotka bude řídit zobrazování textů a zvuková 
hlášení. (Texty pro zobrazovače a zvuková data se záložní jednotce doručí 
prostřednictvím datové sítě s protokolem TCP/IP). Technické parametry viz. výše. 

Zesilovač (ZE) – jedná se o výkonový zesilovač Z300W s korekcemi pro rozvody 
100Vef. Je vestavěn v ocelové skříňce šíře 19“ a výšky 3U a je určen k vestavbě do 
rozvaděče nebo položení na stůl. Zesilovač je vybaven zpožďovacím obvodem pro 
odstranění rázu v rozvodné síti. Zesilovač obsahuje tepelnou pojistku, která při teplotě 
75°C odpojí zátěž od zesilovače a po vychladnutí ji opět připojí. Zesilovač se vyrábí také 
jako koncový s označením Z300Ws pro zvýšení celkového výkonu. 

 
Napájení: 230V/50Hz, 500VA; L, N, PE 
Vstupy: 2x vstup 1,55Vef/10kΩ 
Výstup: nf sinusový výkon 250W/100V 
Kmitočtový rozsah: 60Hz÷12000Hz 
Korekce: 100Hz±10dB 
 10kHz±10dB 
Rozměry: 483 x 132 x 305mm (š x d x v)  

 
D/A digitálně analogový převodník – připojen k záložní jednotce slouží jako 

převodník dat (došlých do mikropočítače pomocí TCP/IP) na audio signál pro zesílení 
v zesilovači. 

2.3 Konfigurace lokálních jednotek 
Jako lokální jednotku lze použít několi typizovaných skříní, které jsou konfigurovány 

dle velikosti stanice a požadavku disponibility. Každá skříň obsahuje klimatizační 
jednotku, napájecí panel včetně zásuvek a jističů, panely pro připojení kabelů (optické 
patch panely), switch, panel rozhraní optika/metalika + umístění jednodeskového počítače 
a jiných deskových zařízení, lokální řídící počítač základní, lokální řídící počítač záložní, 
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zesilovač + ovládací panel základní, zesilovač + ovládací panel záložní, zálohované 
napájení.  

V Obr. 4: jsou vyobrazeny základní typizované konfigurace lokálních jednotek. 
Všechny tyto jednotky v plné sestavě vyhovují disponibilitě 99,8%. Jiné konfigurace jsou 
možné podle podmínek v dané stanici či projektu. 

1. typ UL1 – jednotka pro střední a velké železniční stanice, se zdvojeným 
zesilovačem a zdvojeným lokálním počítačem, 

2. typ UL2 – jednotka pro střední a velké železniční stanice, se stávající 
rozhlasovou ústřednou, lokální počítač je zdvojen, 

3. typ UL3 – jednotka pro stanici či zastávku s menším významem, se 
zesilovačem lokální počítač zálohován jednodeskovým počítačem, 

4. typ UL4 – jednotka pro stanici či zastávku s menším významem, bez zesilovačů 
(předpoklad stávající rozhlasové ústředny) lokální počítač zálohován 
jednodeskovým počítačem. 

 

Obr. 4: Typizované lokální jednotky(zleva UL1, UL2, UL3, UL4)  

!!!! UVEDENÉ KOMPONENTY JSOU POUZE VZOROVÉ. KONFIGURACI POČÍTAČŮ A 
OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PODROBNĚ SPECIFIKOVAT VE FÁZI 

PROJEKTU!!!! 

3. Způsoby zapojení datového vedení 
Můžeme volit mezi metalickými a optickými rozvody. Standardně jsou využívány 

metalické rozvody, v případě významných stanic, velkých vzdáleností nebo rozsáhlejších 
systémů pak pro dosažení vyšší spolehlivosti optické rozvody. 
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3.1 Metalické rozvody 
Provádějí se twistovaným stíněným kabelem LAM TWIN FTP 4x2x0,5 pro vnitřní 

rozvody a LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 pro venkovní rozvody. Obr. 5: ukazuje způsob 
zapojení informačního systému (dále jen IS) do smyčky s tím, že konce smyčky jsou 
osazeny zakončovacími odpory 120 Ω. Kabely LAM jsou vedeny odděleně od napájení 
dle (ČSN 33 2000-5-52) na povrchu v kabelových roštech nebo v pancéřových trubkách 
UNIVOLT (pevných či ohebných) nebo v instalačních lištách. Pod omítkou jsou kabely 
vedeny v instalačních ohebných PVC trubkách.  
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Obr. 5: Zapojení informačního systému metalickými kabely do smyčky 
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Pro odbočení kabelových tras jsou používány pancéřové elektroinstalační krabice 
UNIVOLT PKG100 nebo PKG200 s krytím IP54. V krabicích jsou na DIN lištách 
instalovány svorkovnice WAGO. Připojení datového kabelu k panelům je provedeno přes 
konektory AMPHENOL (podrobněji viz. kapitola 8.1.1). 

3.2 Optické rozvody 
Optické sítě mohou být provedeny několika způsoby a to v závislosti na požadované 

spolehlivosti systému (kapitola 4.4) v kontextu s dostupnými finančními prostředky, 
protože čím spolehlivější systém, tím vyšší nároky na technologii komponentů systému a 
tím samozřejmě i vyšší nároky na pořizovací náklady. 

Periferní zařízení přijímající data z řídícího počítače IS po optických kabelech jsou buď 
vybavena optometalickými převodníky přímo z výroby nebo je nutné umístit tento 
převodník poblíž zobrazovače do kabelové trasy. Vesměs platí, že optickými převodníky 
mohou být vybaveny pouze velkoplošné informační panely. Ostatní periferní zařízení je 
nutné doplnit převodníkem externím v pancéřové krabici umístěné v kabelové trase. 
Nicméně technologický vývoj jde neustále kupředu a některá tato zařízení mohou být 
v budoucnu doplněna o tyto převodníky už z výrobních závodů. 

 

Obr. 6: Řešení připojení panelu na optický kabel 

 

20 



Nádražní 88,565 01 Choceň, CZECH REPUBLIC tel./fax: +420-465471415 
e-mail: starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz 

Copyright © 2006 Starmon s.r.o.  
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena bez výslovného svolení Starmon s.r.o. Choceň  

 

ODJEZDY PŘÍJEZDY

 

Obr. 7: Zapojení optické sítě „drop and repeat“ 
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ODJEZDY PŘÍJEZDY

Detail A

 

Obr. 8: Zapojení optické sítě „self healing ring“ 

3.2.1. Standardní optické sítě 
Existují dva základní typy převodníků, které předurčují způsob zapojení systému ve 

stanici: 
1. IFS D1300 RS485 „point-to-point“ – pro jednoduché aplikace, kde je jedno 

periferní zařízení. Zajišťuje spojení mezi počítačem a tímto periferním zařízením. 
Pro větší stanice a zastávky je použit pro převod signálu z metaliky na optiku u 
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lokálního řídícího počítače (tedy uvnitř lokální jednotky LJ). Tento modem se 
využívá ve všech lokálních jednotkách jako koncový převodník. 

 

Obr. 9: Zapojení převodníku IFS D1300. 

2. IFS D2300 RS485 „drop-and-repeat“ – pro složitější aplikace, kde je na jedné 
lince „navěšeno“ více periferních zařízení. Převádí optický signál na metaliku 
v periferním zařízení a posílá optický signál k dalšímu perifernímu zařízení.  

 

Obr. 10: Zapojení převodníku IFS D2300. 

3.2.2. Optické sítě s vysokou spolehlivostí 
Takzvané „self-healing ring“ sítě jsou osazeny převodníkem IFS D19110SHR 

(D2300SHR). Tento typ zapojení je vhodný pro velké stanice nebo rozsáhlé systémy, kde 
je požadována vysoká disponibilita a spolehlivost. Zapojení „self healing ring“ zvyšuje 
spolehlivost dvěma způsoby; jednak zdvojením převodníku MASTER a jednak způsobem 
zapojení.  

V případě poruchy jednoho z MASTER převodníků („Primary MASTER“) by došlo, 
pokud by nebyl zdvojený, k výpadku celého systému. Takto převezme jeho funkci 
„Alternate MASTER“. Oba převodníky jsou umístěny v 19“ skříni lokální jednotky LJ. 
Druhým zabezpečením je ochrana v případě přerušení vedení mezi dvěma informačními 
panely resp. periferními zařízeními. Převodníky automaticky zajistí distribuci dat 
v opačném směru „prstenu“ (ringu).  
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Obr. 11: Zapojení převodníku IFS D19110SHR. 

4. Zvýšená spolehlivost systému 
V případě větších informačních systémů s centrálním řízením je na místě požadavek 

jeho vysoké spolehlivosti a to zejména na centrální úrovni, kde při výpadku nějakého 
komponentu by mohlo dojít k rozsáhlé poruše celého systému. Příklady konfigurace 
systému jako jsou uvedeny výše jsou koncipovány pro disponibilitu (spolehlivost) 99,8% - 
tedy velmi vysokou, téměř stoprocentní spolehlivost. Při návrhu informačních systémů lze 
využít několik způsobů zajištění vysoké spolehlivosti: 

• zdvojení – využívá se zejména u životně důležitých součástí (centrální 
počítač), 

• záloha napájení, 

• moderní technologie, 

• způsob zapojení, 

• garance spolehlivosti – výrobce garantuje spolehlivost parametrem MTBF – 
meantime between failure. 

Při realizaci takových systémů jsou limitujícím faktorem finanční prostředky a z tohoto 
důvodu lze některé zabezpečující prvky vypustit. 

4.1 Zdvojení - shadowing 
O zdvojení lze uvažovat u důležitých komponentů systému jako jsou centrální počítač, 

databázový server, počítač zajišťující jednotný čas, zesilovače, lokální počítače, apod. Při 
výpadku základního zařízení je přepnutí zajištěno automaticky nebo manuálně obsluhou.   
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4.2 Zálohování napájení 
Zálohování je možné provést jednotlivě nebo centrálně. K dispozici jsou různé formy 

záložních zdrojů. Zálohování jednotlivých životně důležitých komponentů informačního 
systému, jako jsou řídící počítače, se provádí záložními napájecími jednotkami UPS např. 
od firmy APC. Druhou možností zálohování napájení u lokálních systémů (autonomních) 
je také připojení informačního zařízení do zálohované sítě stanice. Zde bývá zálohování 
řešeno z druhé nezávislé napájecí sítě nebo diesel-agregátem. 

4.3 Moderní technologie 
Preferují se zařízení s dlouhou dobou životnosti, v materiálech výrobců je to parametr 

MTBF (meantime between failure) u zařízení opravitelných a MTTF (meantime to failure) 
u zařízení nebo součástí zařízení neopravitelných s tím, že oprava se řeší výměnou. V 
našem případě se tento parametr udává například u LED modulů. 

Další možností využití moderní inovativní technologie z hlediska spolehlivosti a 
provozuschopnosti je využití zařízení se zdvojenými životně důležitými součástmi. 
Příkladem může být digitální projektor Barco, ve kterém jsou vestavěny dvě lampy a při 
poruše jedné z nich dojde k automatickému přepnutí na druhou. Obsluha je automaticky 
vyrozuměna a zajistí tak výměnu vadné lampy. K výpadku informování cestujících 
nedojde. Podrobněji o projektorech viz. kapitola 7.1.5.   

4.4 Způsob zapojení 
Je několik možností provedení zapojení lokálního informačního systému. Je možné 

volit mezi metalickými nebo optickými rozvody, přičemž chceme-li zajistit vysokou 
spolehlivost, je lépe se orientovat na optické rozvody. Optické rozvody je možné provést 
ve dvou stupních spolehlivosti. Jako základní stupeň spolehlivosti v optických rozvodech 
můžeme považovat zapojení „point to point“ pro jednoduché případy (pouze jedno 
periferní zařízení - zastávky) nebo „drop and repeat“ pro složitější zapojení (malé a střední 
stanice). Jako třetí nejvyšší stupeň spolehlivosti můžeme využít způsob zapojení 
optických sítí nazývaný „self healing ring“. Porobnějí o jednotlivých variantách zapojení 
viz. kapitola 3. 

4.5 Střední doba poruchovosti – MTBF 
Hodnota MTBF byla zpracována na základě dostupných hodnot Střední doby do 

poruchy (MTBF) získaných od výrobců rozhodujících prvků systému. V případech, kdy 
tyto hodnoty nebyly dostupné, byly odvozeny ze záručních dob, eventuelně ze 
statistického zpracování záznamů o jakosti vedených u firmy STARMON s.r.o. 
Předpokládá se, že skutečné hodnoty MTBF budou ve skutečnosti vyšší. Je však třeba 
zdůraznit skutečnost, že vývoj spolehlivosti technických systémů v čase probíhá podle tzv. 
„vanové křivky“ znázorňující průběh intenzity  poruch (λ) v čase (viz. Obr. 12:).   

Intenzita poruch       tn
np
*

=λ        (1/hod) 

np – počet poruch 
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n – počet prvků 
t – doba provozu 

Střední doba do poruchy     λ
1

=MTBF  

      
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12: Vanová křivka 

Hodnota MTBF pro panely uvedená v tabulce byla odhadnuta na základě statistického 
rozboru záznamů o jakosti podle ČSN EN ISO 9001/2001 vedených u firmy STARMON 
s.r.o. Ve sledovaném souboru jsou různé typy informačních panelů firmy ELEN, Prešov, 
které používáme při instalacích informačních zařízení pro České dráhy a.s., současně 
byly sledovány stavby od roku 2000 s různou délkou provozu, tato délka byla zahrnuta do 
celkového výpočtu. Pro navrhovanou aplikaci předpokládáme použití nového typu panelu 
s moderní konstrukcí, která vychází z původního řešení. Jeho spolehlivost byla tedy 
odvozena ze zjištěných záznamů původních panelů s tím, že byl aplikován koeficient 
nejistoty pro novou konstrukci Kn. 

Výsledky statistických záznamů: 
Počet instalovaných systémů ..............................................................................23 ks 
Počet instalovaných panelů...............................................................................298 ks 
Celková doba provozu systémů .............................................................. 473 880 hod 
Celková doba provozu panelů .............................................................. 5 917 618 hod 
Počet poruch panelů (np)............................................................................. 25 poruch 
Intenzita poruch (λ).......................................................................... 4,225 * 10-6 1/hod 
Střední doba do poruchy (MTBF)............................................................ 236 705 hod 
Koeficient nejistoty (Kn) ...................................................................................... 0,845 
Deklarovaná stř. doba do poruchy (MTBF) .........................................200 000 hod 
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4.6  Příklad zajištění vysoké spolehlivosti 
Tento příklad odpovídá topologii systému dle Obr. 2:. Disponibilita systému 99,8% na 

centrální úrovni může být zajištěna následujícími opatřeními: 

Tab. 1: Způsoby zajištění disponibility systému HAVIS na řídící úrovni 

Část systému Způsob zvýšení disponibility 
Centrální počítač • shadowing – centrální počítač včetně monitoru je zdvojen 

• napájení počítače je zálohováno z UPS  
DB Server • shadowing – server je zdvojen.  

• při poruše montoru je možné použít rezervní, který je započítán v dodávce 
• napájení je zálohováno z UPS 

Jednotný čas • shadowing – počítač je zdvojen 
• při poruše montoru je možné použít rezervní, který je započítán v dodávce 
• napájení je zálohováno z UPS  
• při poruše CH je dodávka přesného času zajištěna pomocí deskového počítače 

LH umístěného ve skříni LJ  
Operační pracoviště • shadowing – každý počítač je zdvojen 

• napájení každého OPr je zálohováno z UPS 
• při poruše jednoho z OPr je možné použít jiné OPr tak, že soubor stanic 

ovládaný porouchaným OPr převede obsluha na jiné OPr 
 
Na úrovni jednotlivých stanic (lokálních jednotek) je zajištěna disponibilita s různou 

intenzitou. Způsobu zabezpečení odpovídá konfigurace skříně LJ (viz. kapitola 2.3) 

Tab. 2: Způsoby zajištění disponibility systému HAVIS nižších úrovních  

Část systému Způsob zvýšení disponibility 
Řídící počítač • shadowing – řídící počítač je zdvojen ve stanicích s požadovanou vysokou 

disponobilitou. Ve všech ostatních stanicích je CPL zálohován jednodeskovým 
počítačem (CPL Backup). 

• napájení je zálohováno z UPS 
Automatické hlášení • zesilovač je ve velkých stanicích zdvojen. Vstupy do obou zesilovačů jsou 

identické. Oba ZE obsluhují reproduktory střídavě v jedné linii. Při výpadku 
jednoho ZE je zajištěno hlášení z poloviny reproduktorů možnost ústního hlášení 
lokálně 

• možnost ústního hlášení centrálně 
• napájení je zálohováno z UPS 

Zapojení systému • optické rozvody i uvnitř budovy 
• zapojení SELF-HEALING RING pro stanice s vysokou disponibilitou   

 

5. Software 
Program pracuje pod operačním systémem platformy Windows. Ovládá se pomocí 

standardní myši a klávesnice. Celkově je ovládání uspořádáno tak, aby bylo intuitivní. 
Program obsahuje standardní ovládací prvky (tlačítka, rolovací menu a podobně). Fungují 
i klasické klávesové zkratky systému Windows. Znalost ovládání Windows je výhodné, 
není však podmínkou. Dále jsou popsány některé významné funkce programu. 
Podrobnější informace o funkcích programu lze nalézt v manuálu.   
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5.1 Základní funkce softwarové aplikace HAVIS 
• zahrnuje v sobě obsluhu informačních panelů odjezdových, příjezdových a panelů 

na jednotlivých nástupištích, 

 

Obr. 13: Okno hlášení 

• hlášení rozhlasu probíhá z přednastavené databáze slov a zvuků, které jsou 
uloženy v ovládacím počítači. Pro každý vlak, který ve stanici zastavuje, jsou 
definovaná hlášení, která plně pokrývají potřebu informovat cestují (příjezd, 
odjezd, zpoždění …), 

• databáze dále umožňuje hlášení, která jsou potřebné pro jiné než dopravní 
informace pro cestující („Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit, že ve 
všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření, děkujeme za 
pochopení“), 

 

Obr. 14: Základní okno aplikace HAVIS 

• editace mimořádných textů obsluhujícím pracovníkem, 

• možnost vstoupit do staničního rozhlasu pomocí mikrofonu, 

• seznam vlaků (grafikon) je synchronizován se systémovými hodinami, 

• s programem je možno pracovat i v době, kdy probíhá hlášení, 

• ovládání informačních panelů probíhá automaticky, 
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• obsluha může zadávat doplňkové informace, například o změně nástupiště nebo 
zpoždění, 

• v případě potřeby je možno přepnout do ručního ovládání panelů, 

• přepínání pro denní a noční provoz (hlasitost hlášení a jas informačních panelů), 

• zaznamenávání jednotlivých úkonů obsluhy a událostí, které nastanou  pro 
správce a servisní kontrolu, 

• simulace jednotlivých informačních panelů na monitoru, 
 

 

Obr. 15: Simulace nástupištního panelu 

• současný průběh 3 nezávislých hlášení (např. Choceň, Sruby, Vysoké Mýto), 

• přehrávač hlášení umí komunikovat s ústřednou ELSVO a TORNZ (může být i 
kombinace). Pro každou ústřednu je možné zřídit odposlech s nastavením 
hlasitosti, 

• možnost zprávy systému  vyplývající z přístupu na drážní intranet (jen povolené IP 
adresy) přes internet, 

• součástí informačního systému je FTP server, který kromě standardních funkcí 
zajišťuje i automatický update Havisu, 

• součástí systému je také WEB server, který obsahuje aktuální data o odjezdech a 
příjezdech. Mimo to má obsluha možnost prostřednictvím intranetu sledovat 
odjezdy a příjezdy vlaků ve všech stanicích, které mají tuto službu aktivní, 

• další součástí Havisu je SMTP poštovní klient, který zajišťuje posílání e-mailů do 
internetu i do intranetu, 

• přímo na monitoru lze sledovat on-line obraz z video kamer, které jsou umístěny 
libovolně v prostorech stanice. (dle velikosti sledovaného obrazu lze aktuálně 
sledovat obraz až ze 4 kamer současně). 

6. Systém jednotného času 
Zajištění jednotného času v celé stanici, potažmo v rozsáhlejší oblasti několika stanic 

lze několika způsoby s ohledem na požadavky spolehlivosti a financování. V tomto 
případě lze dosáhnout vysoké spolehlivosti efektivně i za velmi přijatelných nákladů a to s 
pomocí synchronizace času radiovým signálem DCF-77.  

Synchronizaci času s pomocí DCF-77 signálu lze řešit několika způsoby. Základním 
hlediskem rozhodnutí, jaký způsob synchronizace využít je zda potřebujeme 
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synchronizovat i podružné hodiny v rámci stávajících rozvodů ve stanici, tedy hodiny 
řízené polarizovanými impulsy. Dalším hlediskem je požadavek spolehlivosti. Podle toho 
můžeme synchronizaci provést třemi způsoby: 

• mateční hodiny – používáme několik zavedených typů na ČD. Na hodiny je 
možné napojit stávající rozvody podružných hodin, přijímač DCF-77, mají 
spínací reléové výstupy a další funkce (podrobněji viz. kapitola 6.1), 

• synchronizace přes datovou linku HAVIS, 

• centrální hodinová ústředna (hodinový server). 

6.1 Mateční hodiny 
V následujících kapitolách jsou základní informace o zařízeních. Podrobnější 

informace a technické parametry lze nalézt v samostatném dokumentu „Pokyny pro 
projektování“ k těmto hodinám. 

6.1.1. LCU – Mattig-Schauer 
Hlavní hodiny LCU jsou určeny pro řízení jednotného času pro menší počet 

podružných hodin. Vyznačují se vysokou spolehlivostí, snadnou montáží a velmi 
jednoduchou obsluhou. 

Hodiny umožňují řídit jednu nebo dvě linky podružných hodin s maximálním odběrem 
0,2 A. Hodiny obsahují výstupní spínací kontakty pro časově řízené ovládání jiných 
zařízení. Jsou schopny automaticky vypočítat den v týdnu, mají kalendář do roku 2050 a 
automaticky se mění letní čas na zimní a naopak. Program umožňuje nastavení doby 
trvání 24 voltových ovládacích impulsů (minutové, 1/2 minutové a sekundové). 

Hodiny se obsluhují pomocí fóliové klávesnice o dvou tlačítkách a pro zobrazování 
údajů slouží jednořádkový LCD displej s výškou písma 6 mm. V případě výpadku proudu 
jsou hodiny schopny vysílat impulsy na linku po dobu pěti let. Hodiny jsou řízeny vnitřním 
krystalem. V tomto případě mají přesnost <0,1s/den při 25°C, ale hodiny je možno také 
připojit na vnější synchronizaci k signálu DCF-77, kde je přesnost stoprocentní. 

 

Obr. 16: Hodiny LCU (výrobce MATTIG-SCHAUER) 

6.1.2. MPU - Mattig-Schauer 
Hlavní hodiny MPU jsou mnohem výkonnější v porovnání s hodinami LCU vzhledem 

k množství podružných hodin, které je možno řídit a množství přepínacích výstupů.  
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Kromě možnosti řízení většího množství podružných hodin se hodiny MPU používají 
navíc pro řízení bicích strojků věžních hodin. Hlavní hodiny MPU umožňují řízení až 6-ti 
linek podružných hodin (max. 1A/linku) a 8 přepínacích výstupů nebo 2 linek a 16-ti 
přepínacích výstupů. Toto je maximální konfigurace se standardním pouzdrem. 

Hodiny jsou schopny automaticky vypočítat den v týdnu, svátky a volné dny. Software 
obsahuje množství programů pro bicí strojky. Program pro zvonění si může uživatel 
vytvořit sám, stejně tak si může naprogramovat doplňkové svátky. Hodiny umožňují řídit 
denní programy v závislosti na ročních obdobích. Mají kalendář do roku 2050 a 
automaticky se mění letní čas na zimní a naopak.  Program umožňuje nastavení doby 
trvání 24 voltových ovládacích impulsů (minutové, 1/2 minutové a sekundové). 

 

Obr. 17: Hodiny MPU (výrobce MATTIG-SCHAUER Austria) 

6.1.3. MCC01 - ELEN 
Matiční hodiny MCC01 jsou určené na řízení ručičkových (analogových) hodin 

polarizovanými minutovými impulsy a na řízení elektronických digitálních hodin série NDC 
a NDCM linkou RS485 (výrobce hodin ELEN). 

Hodiny umožňují připojit na jednu linku podružné hodiny do maximálního odběru 
0,25A. Dále podružné hodiny řady NDC a NDCM řízené přes sériovou linku RS485. 
Hodiny je možné připojit k PC, na kterém je možné nastavovat parametry a provádět 
programování hodin. Automaticky umožňují změnu letního a zimního času, připojení 
snímače teploty. Nastavování hodiny lze provádět také prostřednictvmí ergonomické 
klávesnice a dvouřádkového displeje na těle hodin. Hodiny obsahují dva nezávislé spínací 
kanály programovatelné po minutových intervalech v denním a týdenním cyklu s reléovým 
výstupem (1 x přepínací kontakt). Doba zapnutí nastavitelná v 1-minutových krocích, doba 
vypnutí v 4-sekundových krocích. Údaje jsou zálohované v EEPROM. Je možné ovládat 
hodiny dálkovým IR ovladačem. Jsou uzpůsobeny pro montáž na svislou stěnu. 
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Obr. 18: Hodiny MCC01 (výrobce ELEN s.r.o. Prešov) 

6.2 Synchronizace datovou linkou HAVIS 
Tento způsob zajištění jednotného času je vhodné použít v případě, kdy dochází 

k vybavení stanice nově informačním systémem a není zde stávající rozvod podružných 
hodin založený na DCF-77. V případě, že ve stanici systém jednotného času řízený DCF-
77 již existuje, fakticky není problém synchronizovat hodiny nově osazené jako součást 
informačního systému datovou linkou (je také řízen DCF-77), ale z důvodu zajištění 
ucelenosti systému jednotného času je lépe osadit podružné hodiny řízené polarizovanými 
impulsy. Výjimkou jsou pak hodiny, které jsou zabudované v informačních panelech; ty 
jsou řízeny datovou linkou vždy. Podružné hodiny řízené datovou linkou HAVIS je pak 
výhodné osazovat v případech, kdy je poblíž vedena datová linka a dotažení linky 
polarizovaných impulsů do tohoto místa by bylo zbytečně nákladné nebo by vyžadovalo 
jiné nepříjemnosti jako lištování, sekání apod. Podružné hodiny řízené datovou linkou 
HAVIS vyrábí firma Elen s.r.o. 

 

 
 

Obr. 19: Ukázky podružných hodin NDC řízených datovou linkou HAVIS 

Podrobnější informace o hodinách lze nalézt v technických dokumentech a 
propagačních materiálech k hodinám (pro ČR zajišťuje STARMON s.r.o.)  

6.3 Centrální hodinová ústředna 
Centrální hodinovou ústřednu představuje PC vybavené potřebným SW. 

Synchronizace času se děje prostřednictvím protokolu NTP/SNTP v síti, v jednotlivých 
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stanicích pak pomocí protokolu DCF-FSK. Dále může probíhat synchronizace 
prostřednictvým sériového portu RS232 nebo RS 422/RS485. Ústředna poskytuje pro 
udržující pracovníky informační servis v podobě zasílání e-mailů a SNMP, přístupnost pro 
prohlížení stavu ústředny, historie poplachů a provádění konfiguračních změn po síti. 
Ústředna přijímá přesný čas prostřednictvím periferního modulu GPS. Provádí distribuci 
přesného času do webové a WAP aplikací informačního systému. 

6.4 Podružné hodiny 

6.4.1. Analogové ručkové hodiny 
Na trhu je v současné době široký výběr analogových hodin v různých provedeních 

číselníků, způsobu řízení, uchycení a tvaru. K dispozici jsou výrobky firem Mattig-Schauer, 
Elekon Vyškov (Mobatime), Elektročas, atd. Není účelem tohoto dokumentu popisovat 
všechny typy v různých provedeních, proto uvádíme alespoň ukázky některých z nich. 

 

Obr. 20: Ukázky analogových ručkových hodin 

6.4.2. Digitální hodiny 
Výrobou těchto typů se, podobně jako výrobou analogových hodin, zabývá velké 

množství firem jako například Elen, Mattig-Schauer, Elekon Vyškov (Mobatime), apod. 
Firma Elen vyrábí navíc různé typy digitálních hodin s možností řízení datovým signálem 
HAVIS. V sortimentu jsou v různém provedení designu i barev LED modulů. Firma Elen 
vyrábí také digitální i ručkové hodiny jako součást velkoplošných informačních panelů  

  

Obr. 21: Ukázky digitálních hodin 
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 Část 2: Zobrazovací prvky 
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7. Úvod 
Zobrazovací prvky pro účely elektronického informačního systému jsou 

programovatelná zařízení určená pro vizualizaci aktuálních informací o odjezdech a 
příjezdech vlaků pro cestující v železniční dopravě. Jsou umístěny v prostorách železniční 
stanice v místech, kde dochází ke shromažďování velkého počtu cestujících jako jsou 
odjezdové a příjezdové haly, čekárny, nástupiště, podchody apod. Z hlediska funkčního 
můžeme zobrazovací prvky dělit na: 

• velkoplošné zobrazovače (LED panely, EBI-LED panely, LCD panely, LCD-TFT 
displeje =>20“, CRT monitory =>20”, digitální projektory) 

• maloplošné - osobní terminály (LCD-TFT displeje <20“, CRT monitory <20“) 
Každý zobrazovací prvek splňuje z hlediska druhu a relevantnosti informace 

požadavky kladené na informační panely Přílohou č.2 Věstníku Českých drah č. 14/20001. 
Zobrazovače se dle tohoto předpisu dělí na: 

• odjezdové 

• příjezdové 

• nástupištní 

• podchodové 
U každého druhu informačního panelu je předpisem definováno, kterou informaci má 

poskytovat. Přehled je uveden níže v Tab. 1: 
Oboustranná tabule zobrazuje uvedené informace na obou stranách. 
Informace jsou tvořené textem jehož délka je omezená délkou zobrazovacího pole. 

Využívané jsou znaky velké a malé abecedy s diakritikou (tj. s háčky, čárkami apod.), 
číslice, interpunkční znaménka (čárky, tečky, ?, !) a jiné speciální znaky (závorky, 
hvězdička, paragraf, lomítko, apod.). Tabule umožňují zobrazování znaků různými typy 
písma (neproporcionální i  proporcionální, speciální znaky). 

Formát zobrazovacího pole, tj. jeho délka je udávána v počtu znaků proporcionálního 
obyčejného písma. Počet řádků a jejich formát závisí na konkrétním typu tabule a je 
uvedený v přílohách. 

Tab. 1: Informace zobrazované na jednotlivých druzích informačních panelů 
Druh informačního panelu 

Druh informace 
odjezdová příjezdová nástupištní podchodová 

Druh vlaku ano ano ano ano 

Číslo vlaku ano ano ano ano 

Cílová stanice ano ne ano ano 

Výchozí stanice ne ano ne ne 

                                            
1 Příloha č.2 Věstníku Českých drah č. 14/2000, Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání 

elektricky ovládaných železničních informačních zařízení, 1. novelizace 
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Směr cesty ano ano ano ne 

Pravidelný odjezd ano ne ano ano 

Pravidelný příjezd ne ano ne ne 

Nástupiště ano ano ne ano 

Kolej ano ano ano* ne 

Zpoždění ano ano ano ne 

Přesný čas ano ano ano ano 

Pramen: Přílohou č.2 Věstníku Českých drah č. 14/2000 

7.1 Technologie velkoplošných zobrazovačů 
V současné době se používají různé technologie pro zobrazování informací pro 

cestující ve veřejné dopravě. Na ČD je instalováno velké množství technologií, přičemž 
postupem doby se zcela upustilo od listových elektromechanických překlápěcích jednotek 
a přechází se na modernější technologie. Každá z těchto technologií má určité technické 
přednosti a nedostatky. Neméně důležitým aspektem je pak také cena těchto technologií. 
V následujících kapitolách je přehled využívaných technologií, které dodává pro ČD firma 
STARMON s.r.o. Výčet technologií zahrnuje veškeré dostupné možnosti, přičemž nejsou 
zde popsány technologie, které jsou nyní ve finální nebo konečné fázi vývoje na úrovni 
velkých nadnárodních podniků ale k praktické aplikaci zatím nedošlo. 

Porovnání tvorby znaků u jednotlivých technologií ukazuje Obr. 22: 

 

Obr. 22: Porovnání tvorby znaků u technologií velkoplošných panelů – LED-HDI, EMP, LED - SDI, 
LED-HDO, transrefl. LCD segm., transrefl.LCD maticové, LCD-TFT (vzájemné velikosti znaků 

podle tohoto obrázku jsou pouze přibližné) 

7.1.1. LED pro vnitřní použití v provedení SD a HD (značení panelů – SIP SDI, 
SIP HDI) 

Označení SD představuje zkratku anglického názvu „standard definition“, označení HD 
představuje zkratku anglického názvu „high definition“ (viz. Obr. 23:). Písmeno I pak 
představuje zkratku z anglického ,,indoor“ a znamená to, že panel je určen pro vnirřní 
použití. Znaky jsou tvořeny body, uspořádanými do pravidelné matice. Aktivováním 
příslušných bodů v matici se vytvoří znak. Jeden znak se vytváří v matici, jejíž rozměr 
(šířka x výška v bodech) závisí na použitém typu písma.  Oproti standardním panelům SD, 
kde řádek tvoří 10 řad diod o průměru 5 mm je řádek pro znaky u panelů HD tvořen 16 
řadami diod o průměru 3mm. To umožňuje  zobrazovat znaky v téměř grafické kvalitě. 
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Panely HD pak umožňují použití různého typu písma podle požadavků zákazníka včetně 
tučného, patkového, bezpatkového, případně semigrafické značky a loga EC, IC případně 
SC. Hustota LED diod umožňuje rovněž vypsání dvou řádků v jednom menším písmem. 
Ukázka různých druhů písem je v následující tabulce. 

Tab. 2: Ukázka písem na LED panelech HD 

Standardní písmo 
 

Standardní tučné písmo 
 

Standardní patkové, kurzíva 
 

Zvětšené písmo 
 

Zvětšené písmo patkové 
 

Zmenšené písmo 2 v 1 (2 řádky 
informací v 1 technologickém řádku)  
Speciální znaky 

 

 

 

 
 
Řídící obvody LED panelů umožňují sofistikované řízení jasu podle vnějších 

světelných podmínek. Kromě toho lze nastavit křivku řízení jasu, která nejlépe odpovídá 
podmínkám, ve kterých je panel instalován. Panely jsou vybaveny optickým filtrem 
PERSPEX, který zvyšuje kontrast zobrazení a má antireflexní vlastnosti. Na panelu lze 
zobrazovat plnohodnotný běžící text pro informování cestujících o mimořádnostech 
v dopravě, o nebezpečí úrazu, o aktuálních nabídkách stanice apod. 

 

 

Obr. 23: Porovnání vykreslení znaků LED panelů v provedení SD a LED panelů v provedení HD 
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7.1.2. Vysocesvítivé LED pro venkovní použití v provedení SD a HD (značení 
panelů SIP SDO, SIP HDO) 

Označení SD představuje zkratku anglického názvu „standard definition“, označení 
HD představuje zkratku anglického názvu „high definition“. Písmeno O pak představuje 
zkratku z anglického ,,outdoor“ a znamená to, že panel je určen pro venkovní použití.  

Tyto panely obsahují LED diody, které jsou speciálně navržené pro náročné aplikace 
včetně automobilové a železniční dopravy. V mnoha parametrech  vysoce překračují 
parametry standardních typů LED. 

Vysoký jas v exteriérech klade velké nároky na životnost zobrazovacích prvků, proto 
jsou panely HDO vyvinuty se zřetelem na způsob buzení LED modulů, což je významným 
činitelem určujícím jejich životnost. 

Vysoká hustota zobrazovací matice LED HD zabezpečuje kvalitní zobrazování 
alfanumerických  znaků včetně znaků národní abecedy, semigragrafických znaků 
a speciálních symbolů (např. logo operátora, atd...). Vysoký počet LED na zobrazovacích 
modulech zaručuje dosažení nadstandartně vysoké úrovně jasu a kontrastu zobrazovací 
plochy při současném nízkém výkonovém zatížení LED čipů. Tím se výrazně zvyšuje 
jejich životnost a spolehlivost i během provozu v prostředí s vysokou úrovní okolní teploty  

Implementace technologie LED driverů s programovatelnými proudovými zdroji a 
detekcí přerušených LED umožňuje sofistikované softwarové řízení jasu a výkonového 
zatížení LED.  

Použití vysoce účinných LED prvků, nová technologie jejich buzení a další technické 
inovace zobrazovacích modulů zajišťují celkově nízkou spotřebu a s tím spojené nízké 
provozní náklady informačního systému. 

7.1.3. Transreflexní LCD (značení panelů – LIP) 
Transreflexní LCD panely jsou vhodné především pro aplikace do interiérů jako jsou 

odjezdové, příjezdové nebo podchodové panely. Používají se velmi kvalitní LCD moduly 
od firmy AEG v různém provedení. Typy LCD modulů jsou uvedeny v Tab. 3:. 

Segmentové displeje se dodávají v provedení 38, 88, 111 segmentů. Umožňují 
zobrazovat základní sadu ASCII pouze pro velká písmena v provedení 38 segmentů až po 
kompletní sadu ASCII včetně standardních evropských znaků. Českou diakritiku lze v 
omezené grafické podobě na zobrazovačích 88 a 111 segmentů rovněž zobrazovat.  

Proporcionální displeje umožňují zobrazovat kompletní českou abecedu pro malá i 
velká písmena. Umožňují využívat proporcionálních znakových fontů, lze realizovat běžící 
text. Proporcionální displeje jsou rozumným kompromisem mezi čitelnosti a kvalitou znaků 
a požadavkem na modularitu, dynamičnost a flexibilitu textu.  

Maticové displeje se dodávají v provedení 16, 26 a 52 bodů na výšku matice. 
Umožňují zobrazovat plnou grafickou informaci. Matice jsou složeny z bodů o velikosti 
3,4x3,8mm. Maticový modul umožňuje, vzhledem ke své grafické povaze, vice možností 
výšky znaků: 

• 34mm – 6 řádků na modul 

• 42mm – 5 řádků na modul 

38 



Nádražní 88,565 01 Choceň, CZECH REPUBLIC tel./fax: +420-465471415 
e-mail: starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz 

Copyright © 2006 Starmon s.r.o.  
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena bez výslovného svolení Starmon s.r.o. Choceň  

 

• 50mm – 4 řádky na modul 

• 68mm – 3 řádky na modul 

• 99mm – 2 řádky na modul2 
Do jednoho panelu lze umístit několik řad grafických modulů. Nejčastěji jsou pro 

odjezdové panely využívány dvě řady modulů s 6 textovými řádky o výšce znaků 68mm. 
Jako vodítko pro návrh výšky znaků uvádíme tabulku s orientačními vzdálenostmi 

čitelnosti znaků (viz. Tab. 4:) 
Informační panely jsou osazeny zobrazovači LCD s proporčním členěním. Výška 

velkého písmena bez diakritiky je u odjezdových, příjezdových a podchodových panelů 56 
mm (číslice 68 mm), u nástupištních panelů je to o 80 mm (číslice 100 mm). Barva znaků 
je sytě žlutá na černém pozadí. U odjezdových a příjezdových panelů je barva znaků 
v pozici druh vlaku proměnná. Žlutá pro OS, červená pro SP, R, EX a modrá pro IC, EC, 
SC. Panely umožňují funkci běžícího textu. K prosvětlení zobrazovačů jsou použity 
světelné zdroje AURA light Long life s životností cca 60.000 hodin provozu. Tyto zářivky 
jsou speciálně vyvinuty pro zátěžové aplikace. Jejich životnost je oproti standardním 
zářivkám s životností 25000 hod. (3 roky) nadprůměrná. 

Data do panelů mohou být vedena optickým kabelem. Tím je zajištěno dokonalé 
galvanické oddělení panelu od dalších zařízení, vysoká rychlost a spolehlivost připojení. 

 

 

Obr. 24: Příklad zobrazení LCD panelů 

Panely mohou mít vestavěny digitální nebo analogové hodiny. Časový údaj je 
přenášen po stejné komunikační lince jako data. 

                                            
2 Výška znaků je uvedena včetně diakritiky 
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Tab. 3: Typy LCD modulů 

Segmentové moduly 
 
38 segmentů 
 
88 segmentů 
 
111 segmentů 

   

 
Proporcionální moduly 

 
Maticové moduly 

 
16 segmentů 
 
26 segmentů 

 

 
 
Informační panely nevyžadují údržbu. Pouze je třeba zajistit pravidelné čištění 

průhledných čelních ploch. Prosvětlovací světelné zdroje je třeba vyměnit v intervalu cca 3 
roky. Konstrukce je navržena tak, aby výměnu světelných zdrojů, případně servis panelů 
mohl provádět jeden pracovník. 

7.1.4. Překlápěcí prvky EBI-LED (značení panelů EMP) 
V tabulích typu EMP jsou použity zobrazovací moduly s nestopovanými EMB-prvky 

s průměrem terčíků 9 mm a vzájemnou osovou vzdáleností bodů 10 mm. Na zobrazování 
znaků jsou použity EMB-prvky žlutočerné barvy. Zobrazovací matice řádku je v tabulích 
EMP doplněna o jedenáctou linku ve spodní části řádku, která slouží na zvýraznění textu 
podtržením. EMB-prvky v této lince jsou v červenočerném provedení. Tímto způsobem 
jsou na tabulích EMP odlišovány osobní vlaky od rychlíků (toto rozlišení je na tabulích SIP 
realizované změnou barevného zobrazení celého textu). Čitelnost tabulí EMP je cca 30 m. 

 

Obr. 25: Příklad zobrazení EMP panelů 

Jedná se o technologii, která je založena na principu elektromagnetu. Jednotlivé 
moduly tvořící jeden řádek textu jsou tvořeny maticí „dotů“ neboli bodů o průměru jednoho 
centimetru. Pod tímto dotem jsou umístěny dvě cívky, do kterých se přivádí elektrický 
impuls, který pak způsobí otočení bodu kolem pevné osy do potřebné polohy (viz. Obr. 
26:). Dot je z jedné strany potažen reflexní fólií, zpravidla žluté barvy. Nelze měnit barvu 
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nápisů při provozu, je možné si zvolit pouze barvu reflexní fólie před vlastní výrobou 
modulů. Výsledný znak je tedy poskládán z jednotlivých bodů podobně jako u LED 
panelů. Velkou předností technologie jsou její nízké náklady na provoz, protože 
spotřebovávají elektrickou energii pouze při změně nápisu. Každý dot může být doplněn 
vestavěnou diodou (EBI-LED), která zajistí lepší viditelnost celkového nápisu v nočních 
hodinách. 

 

Obr. 26: Detail konstrukce prvků EBI-LED 

7.1.5. Projektory 
Jsou alternativou odjezdových informačních panelů pro zobrazování odjezdů nebo 

příjezdů. K dispozici musí být dostatečně velká stěna a stabilní světlené podmínky v místě 
projekce, proto je možné využít tuto formu zobrazení například v podchodech. Problémem 
je zajištění permanentního 24 hodinového provozu projektoru. Lampy v běžných 
projektorech mají relativně krátkou životnost (kolem 5000 hodin). Možností je použití 
projektorů Barco, které jsou vybaveny dvěma lampami s životností 6000 hodin, které se 
při poruše automaticky přepnou. Případnou poruchu primární lampy vestavěný počítač 
nahlásí do řídícího centra po síti. 

Projektor je zkonstruován pro intenzivní používání. Byly k němu přidány speciální 
precisační komponenty a filtry, aby se zajistila delší životnost všech jeho kritických 
komponentů. 

Tento projektor má dvě 120W lampy s životností každé lampy 6000 hodin. Při duálním  
provozu žárovek může fungovat min. 6000 hodin se světelným výkonem 2200 ANSI 
lumenů. Životnost lze zdvojnásobit na 12 000 hodin používáním každé lampy zvlášť,  
ovšem při snížení výkonu na 1100 ANSI lumenů.  Po skončení životnosti první lampy 
následuje automatické přepnutí na druhou lampu. 

Typová řada iQ Pro nabízí další kombinační vlastnosti, jako technicky vyspělá funkce 
v počítačové síti (v projektoru je integrován výkonný počítačový server). 

• iQ Pro je možné připojit k LAN. Přes LAN lze do projektoru poslat jakýkoliv druh 
souboru, nebo ho uložit na hard disk projektoru.  

• Pokroková technologie obrázek v obrázku (2 data / 1 video). 
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• Plynulé přepínání zdroje s přechodovými efekty. 

• Inovační provedení s duální žárovkou. 

• Logo v paměti.  

 

Obr. 27: Projektor Barco iQ Pro G210L 

7.2 Technologie maloplošných zobrazovačů 
Maloplošnými displeji jsou myšleny zobrazovače, se kterými se běžně setkáváme při 

práci s počítačem, tedy monitory a displeje s úhlopříčkou do 20“. Tyto zobrazovače pak 
slouží pro doplnění informačního systému jako odjezdové nebo příjezdové terminály pro 
menší prostory. Další možností jejich využití jsou pak osobní terminály pro zobrazení 
jízdních řádů, internetové kiosky, atd. Takové terminály se pak umísťují do  čekáren, 
pokladen, ČD center, hal, apod. 

7.2.1. Displeje LCD-TFT 
Jedná se o druh aktivních displejů, který se v současné době začíná velmi rozšiřovat a 

to nejen v počítačové technice, ale používá se i do mobilů, televizí a ruku v ruce se stále 
klesající cenou také jako velkoplošný zobrazovač informací pro veřejná místa jako jsou 
letiště, úřady, banky, apod. Jejich parametry se stále zlepšují a tím se rozšiřuje i jejich 
aplikovatelnost. Kontrast se zvyšuje, doba odezvy tranzistorů se zkracuje a jejich 
pozorovací úhel může dosahovat až 160°. Nevýhodou těchto displejů bývala 
technologická náročnost výroby a tím i cena. Ceny však v poslední době s rostoucím 
objemem výroby klesají. Tyto displeje vynikají perfektním výkonem, rozlišením, 
kontrastem 1000:1 a barevným rozsahem 16,7 mil barev. Samotný displej může být 
vybaven anti-reflexním sklem.Displeje jsou dodávány včetně masivního hliníkového 
klimatizačního boxu, který je vyroben pro použití do venkovních prostor s krytím IP54 a 
zároveň zajišťuje ochranu displeje proti mechanickému poškození. Předností tohoto 
displeje je funkce autobrightnes (automatické řízení jasu), která zajišťuje rovnoměrný 
kontrast za jakýchkoliv světelných podmínek. Velmi kvalitní je zobrazení barevného 
spektra, především černé barvy. Displej má životnost 30 000 hod. Displeje se vyrábějí 
v klasických velikostech do úhlopříčky 20“ a velkoplošné až do 50“. 

42 



Nádražní 88,565 01 Choceň, CZECH REPUBLIC tel./fax: +420-465471415 
e-mail: starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz 

Copyright © 2006 Starmon s.r.o.  
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena bez výslovného svolení Starmon s.r.o. Choceň  

 

 

Obr. 28: Displej JVC 40“ 

7.2.2. Monitory CRT 
Vhodným a velmi úsporným řešením poskytování informací o pohybu vlaků např. 

obsluhujícímu personálu ve stanici jsou klasické CRT monitory. Monitory se osvědčili také 
jako levnější náhrada informačních panelů v malých uzavřených prostorách stanice, kde 
by bylo použití velkoplošných displejů neefektivní. Takovými místy jsou např. čekárny, 
informační centra, odbavení zavazadel, apod. Využívají se různé velikosti monitorů, které 
jsou na trhu dostupné – od 15“ až po 32“. Nevýhodou monitorů je jejich hmotnost a 
rozměry. 

V poslední době se od používání CRT monitorů ve veřejných  informačních systémech 
upouští. 

 

Obr. 29: CRT monitor 28“, poměr stran 16:9 

8. Konstrukce panelů 

8.1 Panely LED a EBI-LED 
Zvýšená odolnost a technická spolehlivost informačních panelů je zabezpečená 

osvědčenou dvouplášťovou mechanickou konstrukcí rámů, která poskytuje kvalitní 
ochranu vmontované elektroniky, jednoduchý přístup při servisu a celkovou estetickou 
úroveň. Konstrukce rámů jednostranných i oboustranných panelů je znázorněna na 
následujícím obrázku. 
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• Vnější část tvoří rám (1) z hliníkových profilů s oblými rohy z plastu. Vnější 
hliníkový rám tvoří přídavné krytí s vysokou odolností proti korozi a 
zabezpečuje taktéž celkový estetický vzhled zařízení 

• Vnitřní ocelový rám (2) zabezpečuje kvalitní krytí a celkovou mechanickou 
tuhost konstrukce i při větších rozměrech tabule. Jednotlivé časti ocelového 
rámu jsou povrchově upravené zinkováním. 

• Zobrazovací plocha panelů je kryta speciálním optickým filtrem PERSPEX, 
který zvyšuje její kontrast a zabezpečuje antireflexní povrch. Sklo je zatěsněné 
samolepicím gumovým těsněním z EPDM (ethen propen rubber) materiálu (7). 
Panely, které jsou umístěné v prostorách se zvýšeným nebezpečím 
vandalizmu, mají zobrazovací plochu chráněnou 2-vrstvovým sklem, kde vnitřní 
ochranné sklo je z nárazuvzdorného polykarbonátu (4,8).  

• Rámeček na upevnění krycího skla (3), který je stejně, jako vnější hliníkový 
rám, vystavený přímému působení venkovního prostředí, je vyrobený 
z nerezové ocele. 

• Zadní stěna u jednostranných panelů je krytá hliníkovým plechem povrchově 
upraveným práškovou barvou. (5) 

• Pro zvýšení  odolnosti panelů proti vlhkosti je konstrukce rámu zatěsněná 
polyuretanovým tmelem DINITROL 410 UV (6) 

 

Obr. 30: Konstrukční řešení rámů jednostranného a oboustranného panelu 
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Obr. 31: Závěsy informační tabule 

Čelo panelu je zakryto antireflexním kouřovým sklem PERSPEX, které svými 
parametry zvyšuje kontrast a tím čitelnost informací zobrazovaných za sklem aktivními 
prvky LED. 

Čelní sklo je možné pro potřeby údržby vyklopit. Výklopná mechanika je řešena 
hydraulickými zvedáky, takže servisní pracovník nemusí při otevírání panelu vynakládat 
velké úsilí. 

8.1.1. Konektory 
Každá informační tabule má dva konektory (napájecí a datový), které jsou pevnou 

součástí tabule. Konektory na tabuli jsou umístěné na horní straně rámu v blízkosti 
jednoho ze závěsů. U konektorů se nachází vnější ochranná svorka. 

Síťový konektor: XP1 
typ: 4-pólová panelová zástrčka s kolíky AMPHENOL C16-1 T 3110 000 

 1  nulový vodič 

 2  fázový vodič 

 3 nezapojený 

 ochranný vodič 
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Protikus: 4-pólová kabelová zásuvka s dutinkami typu AMPHENOL C16-1 T 3109 101. 

 

Nosný rám informační tabule je galvanicky spojen s vnější ochrannou svorkou a 
s vývodem konektoru XP1. 

Datový konektor: XS2 
typ:  4-pólová panelová zásuvka s dutinkami AMPHENOL C16-1 T 3111 000 

1  nezapojený 

2  „A“ (data +) 

3 „B“ (data -) 

4  (   )  GND 

  

 
Protikus: 4-pólová kabelová zásuvka s kolíky typu AMPHENOL C16-1 T 3108 001 

(Poznámka: čtvrtý vývod GND není totožný s ochranným vodičem). 

 

Typ rozhraní: sériový asynchronní 

Rozhraní: RS485 

Přenosová rychlost: 1200 Bd 

Formát sériového přenosu: 1 start bit 

 7 datových bitů 

 1 parita párová (even) 

 1 stop bit 

Kód: ASCII 7-bitový 

 

8.1.2. Ochranná svorka 
závit: M6 
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max. hloubka zašroubování šroubu od povrchu: 12 mm 
doporučení: při nepoužití „zaslepit“ šroubem M6x10 

8.2 Panely LCD 
Informační panely jsou zhotoveny z hliníkových profilů. Profily jsou dvouplášťové a 

jsou vzájemně svařeny. Konstrukce je lakována práškovou vypalovací barvou s UV filtrem 
pro omezení stárnutí barvy.  

Čelní průhledné plochy jsou skleněné a jsou osazeny bezpečnostním sklem se 
sníženou odrazivostí. Skleněné panely se výrazně méně poškodí při čištění a zachovávají 
si dobré optické vlastnosti po řadu let.  

Panely jsou zcela uzavřeny a těsněny dvoubřitým těsněním, které si dlouhodobě 
zachovává stálé vlastnosti. K udržení optimální vnitřní plochy panelů, vystavených 
přímému slunci, je instalován chladící výměník s nuceným oběhem vzduchu. Protože jsou 
panely uzavřené, je instalováno zařízení k vyrovnávání atmosférického tlaku uvnitř 
panelů. 

Při údržbě se vyklápí čelní stěna, nesoucí zobrazovače na pantech vzhůru. Panely 
jsou vybaveny plynovými vzpěrami, které drží vyklopenou vzpěru v otevřené poloze. 
K zajištění čelní stěny v uzavřené poloze slouží zámky na běžný čtyřhran. 

V zájmu zachování jednotnosti je konstrukce pro uchycení panelů řešena obdobně 
jako na Obr. 30: 

9. Výška znaků a čitelnost 
Tab. 4: Čitelnost znaků v metrech 

Výška 
znaku 
[mm] 

Výrobce Příklad typu panelu 
Přibližná 
čitelnost 

[m] 
Možný počet řádků Technologie 

34 GEMA LIP OPM34 1.6x60 8 6,12,18 LCD 
40 JVC JVC GM-H40L1G 10 8 LCD-TFT 
42 GEMA LIP PDM42 1.2x36 11 5,10,15 LCD 
48 ELEN SIP 6x43pmicro 12 4,5,6 LED 
50 GEMA LIP OPM50 1.4x60 15 4,8,12 LCD 
56 GEMA LIP PD 56 1.2x26 17 2 LCD 
68 GEMA LIP OPM68 1.6x60 20 3,6,9 LCD 
76 ELEN SIP 6x60p RGC 22 4,5,6,8,10 LED 
80 GEMA LIP NP 80 2.2x32/26 25 2 LCD 
90 ELEN SIP 50/28p HDO 30 2,3,4,6,8 LED 
90 ELEN EMP 3x43pDSCQ 30 2,3,4,6,8 EBI-LED 
99 GEMA LIP NP 99 2.2x32/26 33 2 LCD 
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10. Základní typy panelů 
Značení Výrobce Technologie Stručný popis 
EMP 50/28p ELEN EBI-LED Nástupištní panel 
EMP n x 28 ELEN EBI-LED Nástupištní nebo podchodový panel 
EMP n x 43 ELEN EBI-LED Odjezdový, nebo nástupištní panel 
EMP n x 60 ELEN EBI-LED Odjezdový nebo příjezdový panel 
SIP 2 x 28* ELEN LED Podchodový panel 
SIP n x 43* ELEN LED Odjezdový nebo příjezdový panel 
SIP n x 43 micro* ELEN LED Odjezdový nebo příjezdový panel 
SIP n x 60* ELEN LED Odjezdový nebo příjezdový panel 
SIP 50/28p HDO ELEN LED Nástupištní panel 
LIP NP 80 n2x32/26 GEMA LCD Nástupištní panel 
LIP OP 56 1.5x60 GEMA LCD Odjezdový panel 
LIP PD 56 1.2x26 GEMA LCD Podchodový panel 
LIP PP 56 1.5x43 GEMA LCD Příjezdový panel 
JVC GM-H40L1G JVC LCD-TFT Odjezdový nebo příjezdový panel 

* Tyto panely je možné vyrobit ve verzích HD i HDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zpracoval: Ing. Ondřej Kovář a tým projekce sdělovací techniky firmy STARMON s.r.o. ve spolupráci  

s dodavatelskými firmami. 
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EMP 50/28p

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Šíøka bez hodin: 2000 mm
Šíøka s hodinami: 2350 mm
Výška: 575 mm
Hloubka: 151 mm
Hmotnost jednostranného panelu: 90 kg
Hmotnost oboustranného panelu: 120 kg
Poèet závìsù/rozteè: 2/1200 mm
Krytí: IP54
Max. Spotøeba jednostranného panelu: 45W
Max. Spotøeba oboustranného panelu: 90W

První øádek
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 18 3 MOs
Mezera 4 1
Cílová stanice 92 18 Brno
Mezera 5 1

Celkem 140 28
Pravidelný odjezd 21 5 12:34

Druhý øádek
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Odsazení 1 -
Smìr jízdy 92 18 Bratislava
Mezera 5 1

Celkem 112 22
Zpo� dìní 14 3 999

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 90mm
Poèet znakù v prvním øádku 28
Poèet znakù v druhém øádku 22
Poèet EMIP modulù (1.øádek): 5
Poèet EMIP modulù (2.øádek): 4

Informaèní panel s elektromagnetickými
bistabilními prvky a vestavìným LED
osvì t len ím je urèen pøedevš ím do
exteriérových aplikací v dopravì pro
informování cestuj ících o odjezdech
jednotlivých spojù z pøíslušných nástupních
hran.
Pou� ití pøeklopných prvkù zajiš� uje kvalitní
viditelnost informace pøi intenzivním okolním
osvìtlení a vestavìné LED osvìtlení u
jednotlivých zobrazovacích bodù pak v noèních
hodinách.EMP 50/28pQ

EMP 50/28pCQ
EMP 50/28pDSQ
EMP 50/28pDSCQ

EMP elektromagnetický informaèní panel
50 poèet obyèejných proporcionálních

znakù na celé tabuli
28 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v prvním øádku

LED osvìtlení
analogové hodiny, LED osvìtlení
oboustraný, LED osvìtlení
oboustraný, analogové hodiny, LED osvìtlení

p proporcionální písmo
DS oboustraný panel
C vestavìné analogové hodiny
Q panel s vestavìným LED osvìtlením

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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SIP n x 43micro

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù tabule: 4 5 6

Spoleèné parametry:

Hmotnost: 40kg 50 kg 60 kg
Výška: 630mm 720 mm 810 mm
Max. Spotøeba: 55W 60W 65W

Šíøka: 1160 mm
Hloubka: 110 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/685 mm
Krytí: Ip54

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 18 3 MOs

Cílová (výchozí) stanice 92 18 Brno

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 21 5 12:34

Nástupištì 5 1 9

Kolej 5 1 9

Zpo�dìní 14 3 999

Mezera 5 1

Mezera 5 1

Mezera 5 1

Mezera 4 1

Mezera 4 1

Celkem 178 max. 43

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 56mm

Tabule s LED diodami jsou vhodné do exteriéru I
interiéru. Pro optimální èitelnost je svítivost
LED diod automaticky regulována podle
aktuálních svìtelných podmínek.
Informaèní panel SIP n x 43micro je vzhledem
ke své velikosti vhodný do menších prostorù
jako jsou napø. èekárny nebo chodby s pou�itím
jako odjezdový, èi pøíjezdový panel.

SIP n x 43pR
SIP n x 43pRDS

SIP svìtelný informaèní panel
n poèet informaèních øádkù
43 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v informaèním øádku
p proporcionální písmo
R jednobarevná (RED) tabule

jednobarevný, jednostranný
jednobarebný, oboustranný

DS oboustraný panel
RG vícebarevná (RED, GREEN) tabule

HDI vysoké rozlišení, barevný, vnitøní pou�ití
HDO vysoké rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití
SDI standardní rozlišení, vnitøní pou�ití
SDO standardní rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
Mo�nosti provedení jednotlivých variant: SDI, SDO, HDI, HDO
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SIP n x 43

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Konstrukce
Poèet øádkù tabule: 2 3 4 5 6 8

Spoleèné parametry:

Hmotnost jednobarevné(R) tabule : 60kg 65kg 70 kg 80 kg 90 kg 120 kg
Hmotnost vícebarevné (RG) tabule: 80kg 85kg 90 kg 100 kg 110 kg 140 kg
Výška: 690 mm 820 mm 950 mm 1080 mm 1210 mm 1470 mm
Max. Spotøeba jednobarevné tabule: 32W 47W 63W 79W 95W 126W
Max. Spotøeba vícebarevné tabule: 70W 105W 140W 175W 210W 280W

Šíøka: 1773 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/900 mm
Krytí: Ip54

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 3 MOs

Èíslo vlaku 24 5 555 33

Cílová (výchozí) stanice 79 16 Brno

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Nástupištì 9 2 99

Kolej 13 2 11

Zpo�dìní 14 3 999

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 2 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Celkem 196 43 (min 35)

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 76mm

Tabule s LED diodami jsou vhodné do exteriéru I
interiéru. Pro optimální èitelnost je svítivost
LED diod automaticky regulována podle
aktuálních svìtelných podmínek.
Informaèní panel SIP n x 43 se pou�ívá jako
odjezdový a pøíjezdový panel v menších
stanicích nebo jako doplòkový odjezdový ve
velkých stanicích (napø. na nástupištì).

SIP n x 43pR
SIP n x 43pRDS
SIP n x 43pRG
SIP n x 43pRGDS

SIP svìtelný informaèní panel
n poèet informaèních øádkù
43 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v informaèním øádku
p proporcionální písmo
DS oboustraný panel

Jednobarevný, jednostranný
jednobarebný, oboustranný
vícebarevný, jednostranný
vícebarevný, oboustranný

R jednobarevná (RED) tabule
RG vícebarevná (RED, GREEN) tabule
HDI vysoké rozlišení, barevný, vnitøní pou�ití
HDO vysoké rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití
SDI standardní rozlišení, vnitøní pou�ití
SDO standardní rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití

Mo�nosti provedení jednotlivých variant: SDI, SDO, HDI, HDO

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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SIP 50/28p

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Hmotnost oboustranného panelu: cca 50kg
Výška: 660 mm
Šíøka: 2150 mm
Hloubka: 150 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/1200mm
Krytí: Ip54
Max. Spotøeba 130W

První øádek
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 18 3 MOs
Mezera 4 1
Cílová stanice 92 18 Brno
Mezera 5 1

Celkem 140 28
Pravidelný odjezd 21 5 12:34

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 90mm

Tabule s LED diodami jsou vhodné do interiérù I
exteriérù. Pro optimální èitelnost je svítivost
LED diod automaticky regulována podle
aktuálních svìtelných podmínek.
Informaèní panely, osazené zobrazovacími
moduly s maticovými LED prvky, typu SIP 50/28
jsou urèené pøedevším pro informování
cestujících o odjezdech na jednotlivých
nástupištích.

SIP 50/28pQ
SIP 50/28pCQ
SIP 50/28pDSQ
SIP 50/28pDSCQ

SIP svìtelný informaèní panel
50 poèet obyèejných proporcionálních

znakù na celé tabuli
28 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v prvním øádku
p proporcionální písmo
DS oboustraný panel

LED osvìtlení
analogové hodiny, LED osvìtlení
oboustraný, LED osvìtlení
oboustraný, analogové hodiny, LED osvìtlení

C vestavìné digitální hodiny
Q LED osvìtlení
R jednobarevná (RED) tabule
RG vícebarevná (RED, GREEN) tabule
HDI vysoké rozlišení, barevný, vnitøní pou�ití
HDO vysoké rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití
SDI standardní rozlišení, vnitøní pou�ití
SDO standardní rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití

Mo�nosti provedení jednotlivých variant: SDI, SDO, HDI, HDO

Druhý øádek
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Odsazení 1 -
Smìr jízdy 92 18 Bratislava
Mezera 5 1

Celkem 112 22
Zpo�dìní 14 3 999

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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SIP 2 x 28

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Parametry dle varianty tabule: SIP 2x28R SIP 2x28pRDS SIP 2x28pRG SIP 2x28pRGDS

Spoleèné parametry:

Hmotnost panelu: 50kg 60kg 60 kg 70 kg
Max. Spotøeba 27W 54W 60W 120W

Výška: 505 mm
Šíøka: 1640 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/900 mm
Krytí: Ip54

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 3 MOs

Cílová stanice 79 16 Brno

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Kolej 13 2 11

Mezera 4 1

Mezera 3 1

Mezera 4 1

Celkem 143 29 (min 28)

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 76mm

Tabule s LED diodami jsou vhodné do interiérù I
exteriérù. Pro optimální èitelnost je svítivost
LED diod automaticky regulována podle
aktuálních svìtelných podmínek.
Informaèní panely, osazené zobrazovacími
moduly s maticovými LED prvky, typu SIP 2 x 28
jsou urèené pøedevším pro informování
cestujících o odjezdech v podchodech pod
jednotlivými nastupiš�mi.

SIP 2 x 28pR
SIP 2 x 28pRDS
SIP 2 x 28pRG
SIP 2 x 28pRGDS

SIP svìtelný informaèní panel
2 poèet informaèních øádkù
28 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v informaèním øádku
p proporcionální písmo
DS oboustraný panel

jednobarevný, jednostranný
jednobarevný, oboustranný
vícebarevný, jednostranný
vícebarevný, oboustranný

RG vícebarevná (RED, GREEN) tabule
HDI vysoké rozlišení, barevný, vnitøní pou�ití
HDO vysoké rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití
SDI standardní rozlišení, vnitøní pou�ití
SDO

R jednobarevná (RED) tabule

standardní rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití

Mo�nosti provedení jednotlivých variant: SDI, SDO, HDI, HDO

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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LIP PPM68 1.nx48

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 3, 6 nebo 9
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 48
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výška znaku (èíslice): 68 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3
Hodiny 4 bílá 12:15

Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Technologie: LCD/ETN
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA
Krytí: Ip54

Panely LIP OPM68 1.nx48 jsou vhodné
pøedevším jako pøíjezdové panely urèené do
pøíjezdových hal nebo jiných prostorù. Pro
optimální èitelnost je svítivost LCD displayù
automaticky regulována podle aktuálních
svìtelných podmínek.

LIP OPM68 1.nx48
LIP OPM68 1.nx48/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
68 výška znaku 68mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (3, 6 nebo 9)
48 48 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP PPM50 1.nx48

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 4, 8 nebo 12
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 48
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výška znaku (èíslice): 50 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3
Hodiny 4 bílá 12:15

Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Technologie: LCD/ETN
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA
Krytí: Ip54

Panely LIP OPM50 1.nx48 jsou vhodné
pøedevším jako pøíjezdové panely urèené do
menších hal nebo jiných prostorù. Pro
optimální èitelnost je svítivost LCD displayù
automaticky regulována podle aktuálních
svìtelných podmínek.

LIP OPM50 1.nx48
LIP OPM50 1.nx48/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
50 výška znaku 50mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (4, 8 nebo 12)
48 48 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP PP 56 1.5x43

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a jejich barva

Poèet øádkù: 5
Poèet sloupcù matice v øádku: 170
Poèet znakù v øádku min. (nejširší znaky): 43
Technologie: LCD/ETN
Typ písma: Proporèní
Typ zobrazovaèe: GV21FN201
Provozní mód: transflexní, negativní, statický
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku, velké písmeno bez diakritiky: 56,2 mm
Výška znaku, plná plocha (lze pro èísla): 68 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Výchozí stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný pøíjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3

Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Èitelnost hodin: cca 72 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 350 VA

Výška: 1000 mm
Šíøka: 2000mm
Hloubka: 200mm
Krytí: Ip54

Konstrukce

Tabule LIP PP 56 1.5x43 jsou navr�eny jako
pøíjezdové, vhodné pøedevším do pøíjezdových
hal nebo jiných interiérù . Pro optimální èitelnost
je svítivost LCD displaye automaticky
regulována podle aktuálních svìtelných
podmínek.

LIP PP 56 1.5x43

LIP LCD informaèní panel
PP Pøíjezdový panel
56 výška znaku 56mm

,

1 jednostranný
5 5 øádkù
43 43 znakù na øádek

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP PD 56 1.2x26

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 2
Poèet sloupcù matice v øádku: 102
Poèet znakù v øádku min. (nejširší znaky): 26
Technologie: LCD/ETN
Typ písma: Proporèní
Typ zobrazovaèe: GV21FN201
Provozní mód: transflexní, negativní, statický
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku, velké písmeno bez diakritiky: 56,2 mm
Výška znaku, plná plocha (lze pro èísla): 68 mm
Barva znakù: � lutá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 � lutá MOsC
Cílová stanice 14 � lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 � lutá 12:34
Kolej 1 � lutá 1

Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Pozorovací úhel: 170
� ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 120 VA

Výška: 400 mm
Šíøka: 1300mm
Hloubka: 200mm
Krytí: Ip54

Konstrukce

Tabule LIP PD 56 1.2x26 je navr� ená pro
informování cestujících o odjezdech v
podchodech pod jednotlivými nástupiš� mi. Pro
optimální èitelnost je svítivost LCD displaye
automaticky regulována podle aktuálních
svìtelných podmínek.

LIP PD 56 1.2x26

LIP LCD informaèní panel
PD Podchodový panel
56 výška znaku 56mm

,

1 jednostranný
2 2 øádkù
26 26 znakù na øádek

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP OPM68 1.nx60

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 3, 6 nebo 9
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 60
Technologie:
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku (èíslice): 68 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

LCD/ETN

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Smìr jízdy 16 �lutá Svitavy
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3
Hodiny 4 bílá 12:15

Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA

Orientaèní rozmìr tabule (3 øádkový):1600x800x250mm
Rozmìr zobrazovací plochy (3øádkový): 1320x242mm
Krytí: Ip54

Konstrukce

Panely LIP OPM68 1.nx60 jsou navr�eny jako
odjezdové panely urèené pøedevším do
odjezdových hal nebo jiných vìtších prostorù.
Pro optimální èitelnost je svítivost LCD displayù
automaticky regulována podle aktuálních
svìtelných podmínek.

LIP OPM68 1.nx60
LIP OPM68 1.nx60/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
68 výška znaku 68mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (3, 6 nebo 9)
60 60 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP OPM50 1.nx48

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 4, 8 nebo 12
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 60
Technologie:
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku (èíslice): 50 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

LCD/ETN

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Smìr jízdy 16 �lutá Svitavy
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3
Hodiny 4 bílá 12:15

Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA

Orientaèní rozmìr tabule (4 øádkový):1600x800x250mm
Rozmìr zobrazovací plochy (4 øádkový): 1320x242mm
Krytí: Ip54

Konstrukce

Panely LIP OPM50 1.nx60 jsou vhodné jako
odjezdové nebo pøíjezdové panely urèené
pøedevším do menších hal nebo jiných
prostorù. Pro optimální èitelnost je svítivost
LCD displayù automaticky regulována podle
aktuálních svìtelných podmínek.

LIP OPM50 1.nx60
LIP OPM50 1.nx60/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
50 výška znaku 50mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (4, 8 nebo 12)
60 60 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP OPM42 1.nx36

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 5, 10 nebo 20
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 36
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výška znaku (èíslice): 42mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì/kolej 3 �lutá 4

Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Technologie: LCD/ETN
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 25 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA
Krytí: Ip54

Panely LIP OPM42 1.nx36 jsou vhodné do
èekáren nebo nìjakých menších prostorù jako
odjezdové èi pøíjezdové panely . Pro optimální
èitelnost je svítivost LCD displayù automaticky
regulována podle aktuálních svìtelných
podmínek.

LIP OPM42 1.nx36
LIP OPM42 1.nx36/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
42 výška znaku 42mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (5, 10 nebo 20)
36 36 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP OPM34 1.nx36

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 6, 12 nebo 18
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 36
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výška znaku (èíslice): 34 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì/kolej 3 �lutá 4

Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Technologie: LCD/ETN
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 25 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA
Krytí: Ip54

Panely LIP OPM34 1.nx36 jsou vhodné do
èekáren nebo nìjakých menších prostorù jako
odjezdové èi pøíjezdové panely . Pro optimální
èitelnost je svítivost LCD displayù automaticky
regulována podle aktuálních svìtelných
podmínek.

LIP OPM34 1.nx36
LIP OPM34 1.nx36/h

LIP LCD informaèní panel
OPM Odjezdový panel maticový
34 výška znaku 34mm

1 jednostranný
n poèet øádkù (6, 12 nebo 18)
36 36 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP OP 56 1.5x60

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 5
Poèet sloupcù matice v øádku: 238
Poèet znakù v øádku min. (nejširší znaky): 60
Technologie: LCD/ETN
Typ písma: Proporèní
Typ zobrazovaèe: GV21FN201
Typ zobrazovaèe hodin: GV36FN201
Provozní mód: transflexní, negativní, statický
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku, velké písmeno bez diakritiky: 56,2 mm
Výška znaku, plná plocha (lze pro èísla): 68 mm
Výška znaku hodin: 100 mm
Barva znakù: �lutá
Barva znaku, druh vlaku promìnná: �lutá, èervená, modrá

Formát øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá, èervená, modrá MOs
Èíslo vlaku 5 �lutá 4207
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Smìr jízdy 16 �lutá Svitavy
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34
Nástupištì 2 �lutá 4
Kolej 2 �lutá 1
Zpo�dìní 3 �lutá 3
Hodiny 4 bílá 12:15

Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 28 m
Èitelnost hodin: cca 50 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 450 VA

Výška: 1000 mm
Šíøka: 2600mm
Hloubka: 200mm
Krytí: Ip54

Konstrukce

Panely LIP OP 56 1.5x60 jsou navr�eny jako
odjezdové panely urèené pøedevším do
odjezdových hal nebo jiných interiérù. Pro
optimální èitelnost je svítivost LCD displayù
automaticky regulována podle aktuálních
svìtelných podmínek.

LIP OP 56 1.5x60
LIP OP 56 1.5x60h

LIP LCD informaèní panel
OP Odjezdový panel
56 výška znaku 56mm

1 jednostranný
5 5 øádkù
60 60 znakù na øádek
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP NPM84 n.2x32/28

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 5, 10 nebo 20
Poèet bodù matice v øádku: 384
Poèet znakù v øádku prùmìrnì: 36
Typ písma: proporèní
Provozní mód: transflexní, negativní, mux 1:4
Výška znaku: 84mm
Barva znakù: �lutá

Formát 1. øádku
Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá MOs
Cílová stanice 16 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34

Smìr 16 �lutá Svitavy
Zpo�dìní 4 �lutá 5

Formát 2. øádku

Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Technologie: LCD/ETN
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 25 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Max. pøíkon tabule: 290 VA
Krytí: Ip54

Panely jsou urèené na
nástupištì pro informování o odjezdech
jednotlivých spojù. . Pro optimální èitelnost je
svítivost LCD displayù automaticky regulována
podle aktuálních svìtelných podmínek.

LIP NPM84 n.2x32/28

LIP
LIP

N
N

PM84 n.2x32/28
PM84 n.2x32/28/h

LIP LCD informaèní panel
NPM Nástupištní panel maticový
84 výška znaku 84mm
n poèet stran (jednostranný 1 x oboustranný2)

2 poèet øádkù
32 poèet znakù v 1. Øádku
28 poèet znakù v 2. Øádku
h hodiny

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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LIP NP 80 n.2x33/26

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù: 2
Poèet sloupcù matice v øádku: 130/104
Poèet znakù v øádku min. (nejširší znaky): 33/26
Technologie: LCD/ETN
Typ písma: Proporèní
Typ zobrazovaèe: GV21FN201
Typ zobrazovaèe digitálních hodin: GV42FN201
Provozní mód: transflexní, negativní, statický
Výrobce zobrazovaèù: AEG MIS, SRN
Výška znaku, velké písmeno bez diakritiky: 80 mm

Formát øádku
1. øádek:

2. Øádek

Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Druh vlaku 3 �lutá Mos
Èíslo vlaku 5 �lutá 52013
Cílová stanice 14 �lutá Brno
Pravidelný odjezd 5 �lutá 12:34

Pole Poèet znakù Barva znakù Pøíklad
Smìr jízdy 16 �lutá Svitavy
Èíslo vlaku 3 �lutá 5

Výška znaku, plná plocha (lze pro èísla): 100 mm
Výška znaku digitálních hodin: 1454,5 mm
Barva znakù: �lutá
Provozní teplotní rozsah: -40 a� 60 C
Èitelnost: cca 40m
Èitelnost hodin: cca 72 m
Pozorovací úhel: 170
�ivotnost zobrazovaèù: více ne� 20 let provozu
Krytí: Ip54

Tabule LIP NP 80 n.2x33/26 jsou navr�ená pro
informování cestujících o odjezdech na
jednotlivých nástupištích.. Pro optimální
èitelnost je svítivost LCD displaye automaticky
regulována podle aktuálních svìtelných
podmínek.

LIP NP 80 1.2x33/26h
LIP NP 80 2.2x33/26h
LIP NP 80 1.2x33/26
LIP NP 80 2.2x33/26

LIP LCD informaèní panel
NP Nástupištní panel
80 výška znaku 80mm

jednostranný, s hodinami
oboustranný, s hodinami
jednostranný, bez hodin
oboustranný, bez hodin

1(2) jednostranný, (oboustranný)
2 2 øádkù
33 33 znakù v prvním øádku
26 26 znakù v druhém øádku

Parametry dle verze panelu

Konstrukce

Verze panelu: NP 80 1.2x33/26h NP 80 2.2x33/26h NP 80 1.2x33/26 NP 80 2.2x33/26h
Max. pøíkon tabule: 340 VA 340 VA 290 VA 290 VA

Výška: 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Šíøka: 2000 mm 2000 mm 1600 mm 1600 mm
Hloubka: 200 mm 220 mm 200 mm 220 mm

Výrobce

GEMA s.r.o. Praha
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JVC GM-H40L1G

Technické parametry

Šíøka 986 mm
Výška: 595 mm
Hloubka: 126 mm
Hmotnost: 27,2kg
Formát obrazu: 16:9
Velikost obrazovky (WxH): 885mm x 498mm
Poèet pixelù: Horizontal 1366 x vertical 768

Barvy displaye: 16,77 mliion
Vyøazovací úhel: Vertical: / Horizontal
Jas: 400cd/mm s automat. regulací

Napájecí napìtí: 230 VAC
Frekvence: 50/60 Hz
Spotøeba 1,5A

Napájení

170° 170°

Tento profesionální LCD display je urèen do
interiéru. Široký zorný úhel 170° èiní tento
monitor vhodným pro malé i velké místnosti. Je
zkonstruován tak, �e veškeré ventilaèní prvky
se nachází na boèních hranách, tak�e monitor
nevy�aduje vzduchovou mezeru mezi zadní
stranou a stìnou. Vìtrací møí�ky na stranách a
horní hranì monitoru umo�òují upevnit monitor
pøímo na zeï èi podhled, horizontálnì i
vertikálnì a nebo "zády k sobì". Znamená to,
�e 4 obrazovky mohou být umístìny navzájem
vedle sebe.

Základní vlastnosti

- Široký zorný úhel 170°
- ventilaèní prvky na boèních hranách, monitor nevy�aduje

vzduchovou mezeru mezi zadní stranou a stìnou.
- 4 obrazovky mohou být umístìny navzájem vedle sebe.
- kompatibilní s kompozit video, S-video, analog RGB a DVI-D ,

komponentní video, SD-SDI, HD-SDI nebo HDMI™.
- ‘Eco-sensor' nastavuje jas pro optimální vyzaøování
- vysokorychlostní pøepínání dvou vybraných vstupù bìhem

ménì ne� 1 secretary
- Digitální zoom umo�òuje jednoduše vytvoøit multiobrazový

systém.
- Zabudované tepelné èidlo automaticky nastaví otáèky

ventilátoru k ochlazení monitoru.
- je v souladu s VESA upevòovacími prvky.
- Vybaven bezpeènostním zámkem na upevòovacím rámu.
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ITS Opti-Line II

Technické parametry

ITS Optii-Line s dotykovou obrazovkou pøipraveno pro klávesnici

TFT displej: 15” 17” 15” 17”
Rozmìry terminálové skøínì (BxH1xT1 mm): 560x1500x510 560x1500x510 560x1500x580 560x1500x580
H2 cca (mm): 140 140 140 140
H3 cca (mm): 965 965 965 965
T2 cca (mm): 580 580 580 580

Informaèní terminálový systém ITS Opti-
Line ii je pøipraven 24 hodin dennì poskytovat
Vám nejnovìjší informace, zpracovávat Vaše
pøání , pø í jmat zprávy, rezervace a
objednávky.Smyluplné oblasti vyu�ití, jako
doprava, sport, umìní, zábava, správa,
prùmysl, obchod a hotely najdete na ka�dém
kroku.

Kreativní ztvárnìní skøínì OptilineII je vizí,
které se mù�ete dotknout.Ušlechtilá ocel a
hliník, jednoduchost a elegance, funkènost a
estetika - nadèasové atributy pro úspìšnou
komunikaci. Modulový systém vyhovující
všem po�adavkùm. Flexibilní mo�nost výbìru
typù klávesnic a PC systémù podle úèelu
pou�ití.

Materiál

Skøíòka displeje: Ocelový plech/plast, šedostøíbrný nátìr v odstínu RAL 9007
Trubky stojanu: Ušlechtilá ocel V2A, broušená
PC skøíò: ocelový plech, šedostøíbrný nátìr v odstínu RAL 9007
Pøedstavba pro klávesnici: hliník
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EMP n x 60

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Parametry dle poètu øádkù tabule: EMP 4x60 EMP 5x60 EMP 6x60 EMP 8x60

Spoleèné parametry:

Hmotnost jednostranného panelu: 125kg 156 kg 180 kg 250 kg
Hmotnost oboustranného panelu: 165 kg 206 kg 240 kg 330 kg
Výška: 1140 mm 1313 mm 1486 mm 1832 mm
Max. Spotøeba: 180W 225W 270W 360W

Šíøka: 3085 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 3/1100 mm
Krytí: IP54

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 3 MOs

Èíslo vlaku 24 5 555 33

Cílová stanice 79 16 Brno

Smìr jízdy 79 16 Bratislava

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Nástupištì 9 2 99

Kolej 13 2 11

Zpo� dìní 14 3 999

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 4 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Celkem 280 59

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 90mm
Poèet EMIP modulù na.øádek: 10

Informaèní panel s elektromagnetickými
bistabilními prvky EMP n x 60 je urèen
pøedevším do odjezdových hal, nebo vìtších
prostorù . Informuje cestující o nejbli� ších
odjezdech nebo pøíjezdech spojù. Mù� e být
rozšíøen I o digitální hodiny.
Pou� ití pøeklopných prvkù zajiš� uje kvalitní
viditelnost informace pøi intenzivním okolním
osvìtlení a vestavìné LED osvìtlení u
jednotlivých zobrazovacích bodù pak v noèních
hodinách.

EMP n x 60Q
EMP n x 60pCQ
EMP n x 60pDSQ
EMP n x 60pDSCQ

EMP elektromagnetický informaèní panel
n poèet informaèních øádkù (4,5,6,8)
60 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v øádku

LED osvìtlení
analogové hodiny, LED osvìtlení
oboustraný, LED osvìtlení
oboustraný, digitální hodiny, LED osvìtlení

p proporcionální písmo
DS oboustraný panel
C vestavìné digitální hodiny
Q panel s vestavìným LED osvìtlením

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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EMP n x 60
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EMP n x 43

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Parametry dle poètu øádkù tabule: EMP 2x43 EMP 3x43 EMP 4x43 EMP 5x43 EMP 6x43

Spoleèné parametry:

Hmotnost jednostranného panelu: 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg
Hmotnost oboustranného panelu: 75 kg 92 kg 110 kg 125 kg 142 kg
Výška: 794 mm 967 mm 1140 mm 1313 mm 1486 mm
Max. Spotøeba: 60W 90W 120W 150W 180W

Šíøka: 2220 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/900 mm
Krytí: IP54

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 4 MOs

Èíslo vlaku 24 5 555 33

Cílová stanice 79 16 Brno

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Nástupištì 9 2 99

Kolej 13 2 11

Zpo� dìní 14 3 999

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 5 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Celkem 196 43 (min 35)

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 90mm
Poèet EMIP modulù na.øádek: 7

Informaèní panel s elektromagnetickými
bistabilními prvky EMP n x 43 je urèen pro
informování cestujících o odjezdech nebo
pøíjezdech spojù. Pou� ívá se jako nástupištní
panel, v menších stanicích èasto jako spoleèný
panel pro všechny nástupištì.
Pou� ití pøeklopných prvkù zajiš� uje kvalitní
viditelnost informace pøi intenzivním okolním
osvìtlení a vestavìné LED osvìtlení u
jednotlivých zobrazovacích bodù pak v noèních
hodinách.

EMP n x 43p
EMP n x 43pQ
EMP n x 43pDS
EMP n x 43pDSQ

EMP elektromagnetický informaèní panel
n poèet informaèních øádkù (2,3,4,5,6)
43 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v prvním øádku

jednostranný, bez LED osvìtlení
jednostranný, LED osvìtlení
oboustraný, bez LED osvìtlení
oboustraný, LED osvìtlení

p proporcionální písmo
DS oboustraný panel
Q panel s vestavìným LED osvìtlením
,

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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EMP n x 28

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 3 MOs

Cílová stanice 79 16 Brno

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Kolej 13 2 11

Mezera 4 1

Mezera 3 1

Mezera 4 1

Celkem 143 29 (min 28)

Informaèní panel s elektromagnetickými
bistabilními prvky EMP n x 28 je urèen
pøedevším pro informování cestujících o
odjezdech spojù na nástupištích nebo v
podchodech .
Pou� ití pøeklopných prvkù zajiš� uje kvalitní
viditelnost informace pøi intenzivním okolním
osvìtlení a vestavìné LED osvìtlení u
jednotlivých zobrazovacích bodù pak v noèních
hodinách a pøi níkém okolním osvìtlení.

EMP n x 28p
EMP n x 28pQ
EMP n x 28pDS
EMP n x 28pDSQ

EMP elektromagnetický informaèní panel
n poèet informaèních øádkù
28 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v øádku

jednostranný panel bez LED osvìtlení
jednostranný panel, LED osvìtlení
oboustraný, bez LED osvìtlení
oboustraný, LED osvìtlení

p proporcionální písmo
DS oboustraný panel
Q panel s vestavìným LED osvìtlením
,

Parametry dle poètu øádkù tabule: EMP 2x28 EMP 4x28 EMP 6x28

Spoleèné parametry:

Hmotnost jednostranného panelu: 50 kg 70 kg 100 kg
Hmotnost oboustranného panelu: 60 kg 90 kg 130 kg
Výška: 794 mm 1140 mm 1486 mm
Max. Spotøeba: 50W 100W 150W

Šíøka: 2000 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/900 mm
Krytí: IP54

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 90mm
Poèet EMIP modulù na.øádek: 5

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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SIP n x 60

Varianty panelù

Technické parametry

Význam znaèení

Zobrazovací pole, poèty znakù a poèty bodù

Poèet øádkù tabule: 4 5 6 8 10

Spoleèné parametry:

Hmotnost jednostranné jednobarevné tabule: 140 kg 150 kg 160 kg 180 kg 200 kg
Hmotnost jednostranné vícebarevné tabule : 150 kg 160 kg 170 kg 190 kg 220 kg
Hmotnost oboustranné jednobarevné tabule: 190 kg 200 kg 210 kg 230 kg 250 kg
Hmotnost oboustranné vícebarevné tabule: 210 kg 220 kg 230 kg 250 kg 270 kg
Výška: 950 mm 1080 mm 1210 mm 1470 mm 1730 mm
Max. Spotøeba tabule: 180W 225W 270W 360W 450W

Šíøka: 2387 mm
Hloubka: 151 mm
Poèet závìsù/rozteè: 2/1500 mm

Formát øádku
Pole Poèet bodù Poèet znakù Pøíklad
Druh vlaku 15 3 MOs

Èíslo vlaku 24 5 555 33

Cílová (výchozí) stanice 79 16 Brno

Smìr jízdy 79 16 Bratislava

Pravidelný odjezd (Pøíjezd) 25 5 12:34

Nástupištì 9 2 11

Kolej 13 2 11

Zpo�dìní 14 3 30

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Mezera 4 1

Mezera 3 1

Mezera 3 1

Celkem 280 59

Napájení

Ostatní

Napájecí napìtí: 230 VAC
Tolerance: +6%,-10%
Frekvence: 50 Hz

Výška znaku 76mm

Informaèní panely osazené zobrazovacími
moduly s maticovými LED prvky typu SIP n x 60
jsou urèené pøedevším pro informování
cestujících o odjezdech nebo pøíjezdech v
odjezdových èi pøíjezdových halách.
Tabule s LED diodami jsou vhodné do prostoru s
ni�ší úrovní okolního osvìtlení a také
venkovních prostor. Pro optimální èitelnost je
svítivost LED diod automaticky regulována
podle aktuálních svìtelných podmínek.SIP n x 60pR

SIP n x 60pRDS
SIP n x 60pRG
SIP n x 60pRGDS

SIP svìtelný informaèní panel
n poèet informaèních øádkù
60 poèet obyèejných proporcionálních

znakù v informaèním øádku
P proporcionální písmo
DS oboustraný panel

jednobarevný, jednostranný
jednobarebný, oboustranný
vícebarevný, jednostranný
vícebarevný, oboustranný

R jednobarevná (RED) tabule
RG vícebarevná (RED, GREEN) tabule
HDI vysoké rozlišení, barevný, vnitøní pou�ití
HDO vysoké rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití
SDI standardní rozlišení, vnitøní pou�ití
SDO standardní rozlišení, monochromatický,venkovní pou�ití

Mo�nosti provedení jednotlivých variant: SDI, SDO, HDI, HDO

Výrobce

ELEN s.r.o. Prešov, Slovensko
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