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A httc digitalizált sínszenzor hálózata egyedülálló előnyö-

ket biztosít úgy is mint dinamikus vasúti kerékterhelés 

mérleg. 

A jelfeldolgozó modul diagnosztizál, regisztrálja és kiszűri 

a veszélyes járműveket. 

Lényeges eleme a folyamatos, megbízható információ szolgáltatás 

és a kerékhibák korai felismerése. Világszerte növekvő vasúti for-

galom megköveteli az alacsony karbantartási költségeket, a na-

gyobb biztonságot. 

Innovatív Megoldások                 

A Jövő... 



Operatív biztonság és                
költséghatékonyság 

 

Diagnosztizál, regisztrálja és kiszűri a 
veszélyes járművek közlekedését. 
Geometriai okok felderítése - infor-
máció és adatszolgáltatás, valós álla-
potok. 

 

Jelentősen csökkenti a műszaki álla-
potából eredő kár helyreállítási és a 
pályahálózat karbantartási költsége-
ket.          

Növeli a közlekedés biztonságát!  
 

A rendszer specifikus előnyei 

 

Mindegyik kerékre egy állapot diag-
nózis készül, ami a csúcserő és a di-
namikus erő RMS értékének kombi-
nációján alapszik. 

 

Szenzorok a singerincre szerelt, ala-
csony karbantartási költségek. 
Sindeformáció mérése digitalizálása 
feldolgozása a sínre szerelt modulok-
ban történik. 

 

Nagy teljesítményű processzorok 
közvetlenül a sínen, nagy számítási 
teljesítmény a terhelésfüggvények 
elosztott feldolgozására.  

 

A mérési pontosság független a sze-
relvény sebességétől. 

A kocsik kerekei ki vannak téve az egyenlőt-

len terhelésnek, súlyos elhasználódásnak 



Hatékony Rendszer  

Mért paraméterek 
 

 Termikus és mechanikai kölcsönhatások     

 Pályavizsgálat fix telepítés  

 Kerék terhelés  

 Tengely terhelés  

 Kocsi terhelés  

 Rakomány tömeg mérése, sebességmérés, 
sínhőmérséklet dinamikus előrejelzése 

Diagnosztikai funkciók utazó sebesség 
mellett 
 

 Túlterhelés azonosítása 

 Kerékhiba észlelése 

 Laposodás észlelése 

 Sokszögesedés észlelése  

 Körkörösségi eltérés észlelése 

 Terhelési asszimetria 



A rendszer a következő öt funkcio-

nális egységből áll 

1, A sínre hegesztett szenzorokból 

2, µP vezérelt A/d erősítő és jelfeldolgo-

zó mérőmodulból (a DMS-detektor a 

sínre szerelt vezérlő doboza alatt talál-

ható, a kis távolság miatt 100%-os a 

biztonság) 

3, Mérődobozból ami automatikusan fo-

gadja az információkat 

4, Elemző szoftverből mely a részletes 

jeleket elemzi és feldol-

gozza, gyorsan generál-

va megbízható pontos 

járműinformációkat, tar-

talmazva tengelyenként 

a terheléseket illetve a 

hibás értéket 

5, Diagnosztika felállítá-

sa, riasztás — valós idejű 

információ küldés, biz-

tonságos adatátvitellel 

Monitoringozza a tömeg és a 

terhelés elosztást 

A rendszere lehetővé teszi a 

gazdaságos üzemeltetést valós 

időben megbízható folyamatos 

felügyeletet biztosít. 
 

 

 

µP vezérelt A/D erősítő és jelfel-

dolgozó mérőmodul (2x16 de-

tektor a sínpáron) 
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 Folyamatos dinamikus tengely-

súly-mérés (digitális) 200 km/h             

sebességig 

 Hőmérsékleti tartomány:               

–40°C és +80°C  

 Mérési tartomány: 40 tonna ten-

gelyterhelés 

 A súlymérés pontossága: ±3%  

 Tengelyterhelés szimmetria-

ellenőrzés 3% pontossággal  

 
 

 Keréklaposodás detektálás 95% 

találati biztonsággal  

 Kerék karima növekedés és vé-

konyodás ellenőrzése (opció)  

 Sebességszámítás:                 

±1% pontosság 

 Automatikus kalibrálás, távszer-

viz koncepció 

 A berendezés biztonsága és hi-

bátlan működése 98%  

 SPECIFIKÁCIÓ 


