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1.0

UVOD

V sklopu nadgradnje odseka proge Kranj – Jesenice na progi št. 20 Ljubljana – Jesenice –
d.m. je predvidena nadgradnja medpostajnih odsekov, postaj Žirovnica in Slovenski
Javornik ter postajališč Otoče, Globoko in Radovljica. Postaje Kranj, Podnart, Lesce - Bled
in Podnart v gradbenem smislu niso predmet nadgradenj.
S stališča telekomunikacijskih (TK) naprav sta na celotni trasi predvidena nov progovni
kabel in progovna telefonija (komunikacijska mesta). Postaji Žirovnica, Slovenski Javornik in
postajališča Otoče, Globoko ter Radovljica se opremlja s sistemi klica v sili (SOS stebriček),
obveščanjem potnikov - vizualna in zvočna najava, ter video nadzornim sistemom. Za
zagotovitev podatkovnih priključkov za posamezne sisteme je predvidena vgradnja
LAN/WAN podatkovnega JŽI omrežja na celotnem območju Kranj - Jesenice, vključno s
postajami, ki v gradbenem smislu niso predmet nadgradenj.
Postaja Slovenski Javornik je zavarovana s signalnovarnostno napravo za zavarovanje
postaj ISKRA SI Te I-30. Sistem za centralno vodenje prometa je bil inštaliran na postaji
Ljubljana in upravlja promet na celotni progi. V prometnem uradu je vgrajena postavljalna
miza elektro-relejne signalnovarnostne naprave, ki služi za lokalno postavljanje voznih poti.
Službeno mesto na postaji Slovenski Javornik je v normalnem obratovanju nezasedeno.
Na postaji Slovenski Javornik se v sklopu nadgradnje spremeni tirna shema postaje.
Postaja bo imela dva glavna tira 1 in 2. Obstoječi bočni peron bo preurejen na novo dolžino
160m in opremljen s peronsko infrastrukturo. Za zavetišče bo uporabljen obstoječ
nadstrešek postajne zgradbe.
Predmet načrta je oprema perona postaje Slovenski Javornik s sistemom obveščanjem
potnikov - vizualna in zvočna najava, klicem v sili (SOS stebriček) in video nadzornim
sistemom. Za komunikacijsko povezovanje naprav se postajo opremi s podatkovnim JŽI
omrežjem. Za napajanje nove in obstoječe opreme se vgradi nov sistem brezprekinitvenega
napajanja. V območju izvoznih signalov in prometnega urada so predvidena nova
komunikacijska mesta.

2.0

OBSTOJEČE STANJE

V načrtu je obstoječe stanje povzeto po projektu PID št. 001 09 13 Uvedba digitalnega
radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, podatkov iz terena in
podatkov, ki jih je posredoval upravljavec.

2.1

TK sistemi

Na postaji Slovenski Javornik so vgrajeni progovni kabel, optični kabli, digitalni radijski
komunikacijski sistem GSM-R, prenosni in podatkovni sistemi, progovne TK naprave, sistem
ozvočenja, urne naprave in druge TK naprave.
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Progovni kabel in progovne TK naprave
Na postaji je izveden popolni uvod progovnega kabla. Obstoječi progovni kabel TD 23
2x4x1,2VF + TD 08-S 17x4x1,2NF bo v okviru nadgradnje zamenjan z novim kablom tipa
TD 59 EP 20x4x1,2 M R<0,6. Zamenjava progovnega kabla in vgradnja novih
komunikacijski mest na odprti progi je obdelana v projektu št. 53 37 524 Progovno
kabliranje na progi št. 20 Ljubljana – Jesenice – d. m.
Na progovni kabel so povezana komunikacijska mesta uvoznih signalov in odprte proge.
Komunikacijska mesta na postajnem območju (pri izvozni signalih) so s postajo povezana
preko lokalnega kabliranja.

Optični kabli
V TK prostoru so zaključeni trije optični kabli:
-

24-vlakenski optični kabel OK1 Ljubljana – Jesenice s tipom vlaken ITU-T G.652.A,

-

72-vlakenski optični kabel OK2 Ljubljana – Jesenice s tipom vlaken ITU-T G.652.D,

PTS (Prometni telekomunikacijski sistem)
Naročniške naprave na postaji Slovenski Javornik so povezana na PTS centralo CP
Jesenice preko prenosnega sistema SDH/PDH ali preko DDS podatkovnega omrežja.
Na postaji CP Jesenice je vgrajen PTS sistem cCS proizvajalca Iskratel, ki bazira na
IP/TDM sistemu SI3000. PTS sistem omogoča priključitev naročniških naprav: progovnih LB
vodov, CB naročnikov, sisteme ozvočenja, radijske zveze, analogne telefonske naročnike,
sistem klica v sili SOS ter na drugi strani TK pulte, kot enotni vmesnik za izvajanje vseh
komunikacij s strani prometnega osebja.
V prometnih uradih postaj in prostorih vodenja prometa so vgrajeni TK pulti tipa SI3000 DTR
– dispečerski terminal za železnice, ki omogočajo GSM-R funkcionalnost. TK pulti so
priključeni preko SIP protokola na ethernet priključke, ki so preko ethernet stikal speljani na
PTS centrale.
Na postaji Slovenski Javornik je vgrajen en TK pult na mizi prometnika v prometnem uradu.
Prenosni sistem
Postaja Slovenski Javornik je preko prenosnega sistema na optičnem kablu povezana s
PTS sistemom na postaji CP Jesenice.
Na celotni progi G20 je vgrajen SDH optični prenosni sistem tipa SparkLight ADM 1/4
proizvajalca Iskra Sistemi. Prenosni sistem deluje v obroču. Na SDH optični prenosni sistem
so na nivoju E1 priključeni posamezni PDH multiplekserji tipa Loop AM3440.
Podatkovno omrežje
Na postaji je vgrajeno DDS podatkovno omrežje, na katerega sta priključena TK pult v
prometnem uradu in napajalni sistem MPS.
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Poleg DDS omrežja je postaja opremeljena s podatkovnim WAN/LAN omrežjem za
poslovno rabo. Vgrajeno je podatkovno stikalo Cisco Catalyst 3560.
Zvočno obveščanje potnikov in službenega osebja
V prometnem uradu na mizi prometnika je digitalni TK pult z ozvočenjem za
sporazumevanje v sistemu Slovenskih železnic. Za osnovno komuniciranje v primeru izpada
telekomunikacijskih sistemov in naprav je v prometnem uradu postaje nameščen stenski
induktorski telefon.
Potniško ozvočenje je vgrajeno na območju peronov in postajne zgradbe, službeno pa na
območju izvoznih signalov in kretnic. Zvočniki potniškega obveščanja se nahajajo na stenah
postajnega poslopja. Najava vlaka preko ozvočenja poteka ročno.
Trombe službenega ozvočenja so nameščena na drogove voznega omrežja.
Na postaji je vgrajen 100V sistem ozvočenja, ki je sestavljen iz preklopne enote OPS 04
proizvajalca DatCon in ojačevalnika UP4000.
Vizualno obveščanje potnikov
Postaja ni opremljena s sistemom vizualnega obveščanja potnikov.
Urni sistem
Na postaji je nameščena peronska ura, ki se nahaja na steni postajnega poslopja, in več
stranskih ur znotraj postajnega poslopja. Miza prometnika je opremljena z namizno uro.
Urne naprave so krmiljene preko matične ure HSC509 z lokalno notranjo anteno AI01 za
sprejem signala točnega časa DCF77, ki je nameščena v TK prostoru.
Sistem za klic v sili (SOS stebriček)
Postaja ni oprmeljena z SOS stebričkom.
Video nadzor
Na postaji ni vgrajenega video nadzornega sistema.

2.2

Napajanje

Iz glavnega razdelilnika RG v prometnem uradu se preko razdelilnika R-GSM-R in ločilnega
transformatorja TRL-TK 400/230-400V, 10kVA napaja razdelilnik R-TK. Iz R-TK se napajajo
TK naprave, klimatska naprava TK prostora, vtičnice in razsvetljava prostora.
V SDH/PDH in GSM-R omari se nahajata usmerniški enoti z baterijami, ki zagotavljajo
rezervno napajanje ob izpadu omrežja.
V SDH/PDH se, poleg elementov v omari, iz usmerniške enote napaja še razsmernik v LAN
omari. Usmerniki so 48V/10A, tipa PM08-S. Baterija je kapacitete 50Ah. Usmerniška enota
je dotrajana in ne dopušča dodatnih obremenitev ali razširitve.
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V GSM-R omari sta vgrajena usmernika 48V/14,8A tipa XR08.48 in bateriji s skupno
kapaciteto 60Ah. Vgrajeni sistem ima pri zagotavljanju 8-urnega rezervnega napajanja
4,39A baterijskega toka v rezervi za eventuelno razširitev.

3.0

PROJEKTIRANO STANJE

V sklopu preureditve postajnih tirnih naprav in gradnji novega perona se vgradijo nove
telekomunikacijske naprave in sistemi. Vgrajene naprave in sistemi morajo ustrezati
zahtevam Pravilnika o železniškem telekomunikacijskem omrežju in veljavnih standardov. V
načrtu tehnične rešitve, ki so odvisne od specifičnih lastnosti dobavljene opreme, niso
obdelane. Izbrani izvajalec pred vgradnjo naprav izdela dopolnitev načrta z vsemi detajli, ki
jih zahteva ponujena oprema ter opredeli potrebne meritve in preizkuse za pravilno
delovanje naprav.
Na postaji je predvidena vgradnja novih komunikacijskih mest pred izvoznimi signali in pred
postajno zgradbo. Polaganje novega progovnega kabla in vgradnja komunikacijskih mest na
odprti progi, vključno s komunikacijskimi mesti pri uvoznih signalih, je obdelano v projektu
št. 53 37 524 Progovno kabliranje na progi Ljubljana – Jesenice – d.m.
Na peronu je za komunikacijo predviden SOS stebriček. Za zvočne najave so na drogovih
peronske razsvetljave predvidene zvočne trombe. Za krmiljenje ozvočenja se v tehnični
prostor namesti IP ojačevalnik. Za vizualno obveščanje potnikov je predvidena vgradnja
elektronskih prikazovalnikov voznega reda tipa e-papir. Krmiljenje tabel in najava ozvočenja
poteka preko enotnega sistema obveščanja potnikov. Video nadzorne kamere so
predvidene na drogovih peronske razsvetljave. Shranjevanje slikovnih informacij je
predvideno na centralnem snemalniku v CP Ljubljana. Prikaz trenutne slike je predviden na
delovnem mestu progovnega prometnika v CVP (centru vodenja prometa) Ljubljana.
Za povezovanje novih naprav se na postaji vgradi podatkovno JŽI omrežje, sestavljeno iz
hrbteničnega in lokalnega, pristopnega dela omrežja.
Komunikacijska LAN povezava SOS stebrička in video nadzornih kamer je predvidena z
optičnimi kabli. Za zagotovitev zahtevanega brezprekinitvenega napajanja je predvidena
vgradnja napajalnega sistema s sistemsko enosmerno napetostjo -48 V in izmenično
napetostjo 230 V, 50 Hz ter baterijami primernimi za vgradnjo v tehnične prostore.
Napajanje zunanjih naprav v območju voznega omrežja je predvideno preko ločilnega
transformatorja. Za podatkovna stikala JŽI se zagotovi redundantno napajanje iz
obstoječega napajalnega sistema MPS1000.80, ki se ga nadgradi.
Za razvod kablov iz TK prostora do zunanjih naprav se uporabi kabelska kanalizacija, ki bo
zgrajena v sklopu projekta. Do mikrolokacije prostostoječih elementov v času gradnje
položimo PE cevi ustreznega premera in dogradimo kabelsko kanalizacijo.
V času del opravimo meritve obstoječega ozemljila TK prostora in ga v primeru neugodnih
meritev dopolnimo.
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Na odseku bo položen nov progovni kabel in vgrajena nova komunikacijska mesta, glej
projekt št. 53 37 524 Progovno kabliranje na progi Ljubljana – Jesenice – d.m.

3.1

Predviden potek del

V sklopu gradnje peronov in drugih gradbenih del je potrebno vgraditi temelje TK naprav in
izvesti cevno povezavo do bližnjega kabelskega jaška za uvod kablov in ozemljitev naprav.
Z montažo zunanjih TK naprav pričnemo v zaključnih gradbenih fazah.
Dela povezana z vgradnjo naprav naj potekajo v naslednjem sosledju:
-

vgradnja komunikacijske omare, vgradnja napajalnega sistema in baterij,

-

priklop napajalnega sistema pod napetost in preiskus,

-

izdelava kabelskih povezav,

-

vgradnja aktivne opreme, parametriranje, preiskusi,

-

vključitev opreme v promet.

Za vsako fazo del se mora izvajalec dogovoriti z upravljavcem SVTK naprav SŽ –
Infrastruktura, d.o.o. o času izvajanja del. Pred prekinitvijo naprav je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca (glej poglavje Nadzor). Med gradnjo mora izvajalec v progovnem pasu
zagotoviti čuvajniško službo.
Pri delu moramo upoštevati »Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika
na elektrificiranih progah«, Ur. l. RS, št. 47/2009 in določila standarda SIST EN 50122-1. Pri
izvajanju del je potrebno paziti na ozemljitve obstoječih in novih naprav.

3.2

Komunikacijska mesta

Na postaji so za potrebe komunikacije službenega osebja vgrajena komunikacijska mesta.
V sklopu nadgradnje postaje in medpostajnih odsekov je v celoti predvidena zamenjava
komunikacijskih mest z novimi napravami. Komunikacijska mesta odprte proge so obdelana
v načrtih projekta št. 53 37 524 Progovno kabliranje na progi Ljubljana – Jesenice – d.m.
V sklopu načrta so predvidena komunikacijska mesta v območju izvoznih signalov in pred
prometnim uradom.

št.
1
2
3

komunikacijska mesta:
TS Is 11, 21
TS PU
TS Is 12, 22

km
626+674
626+900
627+206

tip kom.
mesta:
KSCB
KSS-1
KSCB

tip
priklj.
CB
LB
CB

PDH
Slo. Javornik
Slo. Javornik
Slo. Javornik

PTS
CP Jesenice
CP Jesenice
CP Jesenice

Povezavo komunikacijskih mest izvedemo z lokalnim kabliranje, s kabli tipa TK 59 5x4x0,8
M. Kable se v tehničnem TK prostoru zaključi na SKS delilniku, na ločilnih letvican LSA
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2/10. Iz SKS delilnika se izvedejo prevezave na MDF delilnik, na letvice prenosnega
sistema. Uporabi se obstoječe priključke. Na ločilno letvico se namesti ozemljitveni glavnik.
Na mestih, kjer so zaključene linije se namesti zaščita s kompleksnimi zaščitnimi moduli
Comprotect BI 180A1, ki vsebujejo grobo napetostno, tokovno in fino napetostno zaščito.
Na strani komunikacijskega mesta se aktivni kabelski pari prav tako zaščitijo s kompleksnimi
zaščitnimi moduli Comprotect BI 180A1, ki ščitijo opremo komunikacijskega mesta pred
prenapetostjo med žilama.

3.2.1

NAVODILA ZA POSTAVITEV KOMUNIKACIJSKIH MEST OB PROGI

Komunikacijska mesta se postavljajo na levi ali desni strani proge. Oddaljenost od osi
bližnjega tira ne sme biti manjša od 3 m. Komunikacijsko mesto je potrebno postaviti tako,
da je oseba ob uporabi naprave obrnjena proti progi. Okoli komunikacijskega mesta je
potrebno izdelati ravno površino za dostop in stojišce v velikosti najmanj 1,8 x 2 m. Nivo
stojišca naj bo poravnan z nivojem gramozne grede in tlakovan z betoskimi plošcami. Če
zaradi terena ni mogoče zagotoviti ustrezne površine, je potrebno izdelati betonski temelj. V
kolikor je višina temelja glede na okoliški teren višja od 0,5 m, je na temelj potrebno vgraditi
zašcitno ograjo. Zaradi varnosti je ograjo potrebno galvansko povezati z drogom voznega
omrežja.
Podrobneje je vgradnja komunikacijskih mest opisana v navodilu Slovenskih železnic
Navodilo za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest ob progi.

3.2.2

KOMUNIKACIJSKO MESTO LB

Pred postajno zgradbo vgradimo komunikacijsko mesto LB solarnim napajanjem KSS-1.
Komunikacijsko mesto vgradimo na peronu v bližini prometnega urada.
Zahteve za vgradnjo in tehnični pogoji komunikacijskih mest so natančno opredeljene v
navodilu Slovenskih železnic Navodilo za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest
ob progi.

3.2.3

KOMUNIKACIJSKI MESTI CB

Pred izvozna signala, ob desno stran proge glede na smer vožnje, vgradimo nova
komunikacija stebrička, predvidoma tipa CB (KSCB).
3.2.3.1

Splošno

CB telefonski stebrički so predvideni za vzpostavljanje zvez v analognem telefonskem
omrežju. Omogočajo nam, da s pomočjo tipkovnice izberemo poljubnega naročnika.
Priključitev v TK sistem SŽ se izvede prek vmesnika CB na prometnem
telekomunikacijskem sistemu. Stebriček namestimo na betonske temelje (podstavke).
3.2.3.2

Izvedba

Glavni sestavni deli CB stebrička so:
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-

ohišje iz umetne snovi z dvemi vrati

-

priključek za ozemljitev M 10

-

analogna klicna in govorna telefonska enota

-

elektronsko vezje

-

žep za dokumentacijo

-

slušalka

-

vilice za preklop

-

tipkovnica za izbiranje

-

signalizacija poziva

-

priključna letev 10 DA - LSA.

Zunanje mere stebrička so prikazane na spodnji sliki.

Ohišje stebrička je v celoti izolirano in je iz umetne snovi. Na zgornjem delu je na treh
straneh (spredaj in na obeh stranskih) označeno s ploščicami na katerih je črka "T". Na
stebričku je nameščeno dvoje vrat, ki se odpirajo v levo. Za zgornjimi vrati stebrička je
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nameščen telefon z elementi za upravljanje. Vrata se zapirajo s tipsko cilindrično ključavnico
iz nabora SŽ (TK službe), ki se jo vgradi, ko je stebriček nameščen na predvidenem mestu.
Priključna letev za priključitev dvožilnega voda in letev 10-DA-LSA za zaključitev sta
nameščeni v spodnjem delu stebrička. Priključek za ozemljitev M 10 je v podstavku. Ta del
je pritrjen z vijaki in je dostopen samo (pooblaščenemu) strokovnemu osebju.
3.2.3.3

Princip delovanja

Delovanje CB telefonskega stebrička ustreza moderni analogni telefoniji.
CB stebriček nam omogoča naslednje načine uporabe:
-

kot običajni telefonski aparat t.j. izbiranje in pogovor sta možna brez omejitev,

-

kot telefon s tipkami hitre izbire, kjer z vnaprej programirano številko dosežemo
vzpostavitev poziva oz. zveze že z dvigom slušalke,

-

kot telefon z omejenim ročnim izbiranjem. Vzpostavitev zveze je možna samo z
izbiranjem preko ene izmed tipk hitre izbire (A, B ali C).

Način delovanja in programiranje izvedemo s pomočjo tipke za programiranje na ohišju in
tipkovnice za izbiranje.

Sistem obveščanja potnikov

3.3

Pri vgradnji sistemov obveščanja potnikov je potrebno upoštevati Tehnične specifikacije za
interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in
funkcionalno ovirane osebe TSI – 2014/1300/EU, z dne 12.12.2014 (v nadaljevanju TSI
PRM).
Na postaji se vgradi zvočno in vizualno obveščanje potnikov z avtomatsko najavo z
možnostjo ročnega posluževanja.

3.3.1

ZVOČNO OBVEŠČANJE POTNIKOV

Za zvočno obveščanje potnikov se na postaji vgradi sistem 100V ozvočenja. Ozvočenje je
sestavljeno iz zvočniških trobelj in IP ojačevalnika z integrirano matriko.
Za ozvočenje peronov se na stebre peronske razsvetljave montira zvočniške troblje z
vhodno nastavljivo močjo. Vse troblje naj bodo usmerjene v liniji zaradi zmanjšanja možne
interference zvoka in lažjega razumevanja. Troblje se pri montaži nastavi na manjšo moč, z
večjim številom pa se zagotovi slišnost na celotnem področju perona.
Za pritrditev trobelj na stebre razsvetljave uporabimo nerjaveče objemke. Prehod kablov iz
stebra razsvetljave ustrezno tesnimo z uvodnico.
Minimalne zahteve za zvočniško trobljo:
-

moč 100V / 20W,
nastavitve moči na priključku: polna moč, polovična moč, četrtinska moč,
najvišja raven zvočnega tlaka (SPL) 120 dB na 1m,
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-

zvočni tlak (SPL) 105 dB na 1m/1W
frekvenčni razpon: 300 Hz – 9 kHz,
kot disperzije 70°,
integriran high-pass filter,
prilagojena za zunanjo uporabo - IP 66, UV odporno ohišje; odpornost na tresljaje
temperaturno območje delovanje -25°C ~ +60°C.

Troblje povežemo s TK kablom tipa TD 59 nx4x1,2, ki ga zaključimo na SKS delilniku v TK
prostoru. Vsako trobljo vežemo na svoj par, prevezave med pari izvedemo na SKS delilniku.
Za zaščito pred atmosferskimi praznjenji uporabimo zaščitno linijsko enoto v obliki vtičnih
modulov (kompleksni zaščitni modul) za ločilne letvice LSA 2/10.
V komunikacijsko omaro GSM-R namestimo IP ojačevalnik z integriano matriko. IP
ojačevalnik priključimo na podatkovno stikalo v DDS sistem. Preko SIP protokola ga
povežemo na postajni telekomunikacijski sistem – cCS Jesenice. Krmiljenje ozvočenja
poteka avtomatsko iz sistema obveščanja potnikov. Lokalno posluževanje omogočimo iz TK
pultov na postaji Slovenski Javornik in v CVP Ljubljana (progovni prometnik in prometnik
postavljalec za progo Ljubljana-Jesenice).
IP ojačevalnik naj omogoča avtomatsko regulacijo, ki bo v nočnem času znižala nivo
ojačenja ojačevalnika za krmiljenje zvočnikov. Pri nastavitvi ojačenja je potrebno upoštevati,
da imajo zvočne informacije indeks razumljivosti govora STI-PA (speech transmission index
for public adress system) najmanj 0,45 po EN 60268-16:2011. Zvočna sporočila morajo biti
razumljiva v vseh pogojih. Pri konfiguraciji potniškega ozvočenja se upošteva prednajava
opozorilnega tona z dvotonskim gongom. Napajanje sistema se izvede iz sistema UPS.
Minimalne tehnične zahteve za IP ojačevalnik:
- nazivna izhodna moč 250W (razdred D) / 100V,
- frekvenčni razpon 50Hz ~ 20kHz,
- priklop 4 con,
- Ethernet port, TCP/IP
- komuniciranje preko SIP protokola,
- oddaljen nadzora in upravljanje,
- 19'' ohišje.

3.3.1.1

Službeno ozvočenje

Službeno ozvočenje se nahaja v območju kretnic in izvoznih signalov na drogovih voznega
omrežja, ki bodo ukinjeni oziroma nadomeščeni z novimi. Po obnovi voznega omrežja
službeno ozvočenje ni predvideno. Za potrebe službenega komuniciranje se uporabi sistem
GSM-R. Ob odpovedi GSM-R uporabimo komunikacijska mesta.

3.3.2

VIZUALNO OBVEŠČANJE POTNIKOV

Vizualno obveščanje potnikov je v splošnem sestavljeno iz centralnih prikazovalnikov, ki
prikazujejo trenutni vozni red (odhodi in prihodi), in peronskih (tirnih) prikazovalnikov, ki
prikazujejo odhod vlaka s posameznega tira. Skladno z navodili upravljavca se v primeru
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manjših postaj, v katero uvrščamo tudi postajo Slovenski Javornik, na peronu predvidi
vgradnja dveh centralnih prikazovalnikov tipa e-papir (en za prihode, en za odhode). Tirni
prikazovalniki niso predvideni.
Prikazovalnika se praviloma namesti v zavetišča.
št.

oznaka

tip

vsebina

namestitiev

1

EPAPIR1

centralni, e-papir

vozni red - prihodi

stenska namestitev v zavetišče

2

EPAPIR2

centralni, e-papir

vozni red - odhodi

stenska namestitev v zavetišče

Tabela 1: Prikazovalniki na postaji Slovenski Javornik

E-papir prikazovalnika namestimo v zavetišče na peronu (e-papir 1,2). Postavitev
prikazovalnikov je pokončna, pri postavitvi se naj upošteva zahteva TSI PRM –
prikazovalnik se lahko nahaja na višini največ 160 cm (TSI PRM 4.2.1.10 (4)). Ohišje
prikazovalnikov povežemo s kovinsko konstrukcijo zavetišča. Prikazovalnika morata imeti
ustrezno prenapetostno varovanje.
Podatkovno povežemo prikazovalnike preko TCP/IP protokola na zaprto JŽI podatkovno
omrežje z uporabo enorodovnih optičnih kablov. Prikazovalnike napajamo iz podrazdelilnika
napajalnega sistema za zunanje naprave R-TK-Z, ki je preko ločilnega transformatorja
povezan na napajalni sistem. Vse prevodne dele prikazovalnikov povežemo s kovinsko
konstrukcijo zavetišča.
3.3.2.1

Vsebina prikazovalnikov

Vsebina prikazovalnikov mora biti skladna z zahtevami TSI PRM. Pri vsebini je potrebno
upoštevati zlasti:
-

-

Velikost znakov mora ustrezati zahtevam točke TSI PRM 5.3.1.1 (3).
Na prikazovalniku se izpišejo posamezna imena postaj ali besede sporočil v celoti.
Pri drsečem prikazu (vodoravno ali navpično) je vsaka cela beseda prikazana
najmanj 2 sekundi, hitrost vodoravnega drsenja pa ne presega 6 črk ali številk na
sekundo (TSI PRM 5.3.1.1).
Za prikaz informacij o času, predstavljnih s števkami se uporabi 24-urni sistem (TSI
PRM 4.2.1.10 (8)).
Pisava in simboli se jasno razlikujejo od ozadja (TSI PRM 4.2.1.10 (2)).
Pisava, uporabljena za besedila, je lahko berljiva (TSI PRM 4.2.1.10 (5)).

Vsebina centralni prikazovalnikov e-papir
• Ozadje je bele barve.
• Prikazuje se dnevni vozni red.
• Spodnje polje za kratka obvestila bo prazno razen v primeru obvestil.
• Napisi so v črni barvi.
• V zgornji vrstici sta točna ura in označena vrsta table (odhodi ali prihodi).
• Stalni napisi so še Odhod (oziroma Prihod), Smer, Vrsta (vlaka), Številka, Tir in
Zamuda ter spodaj angleški izrazi.
• Za stolpec smer se upošteva poravnavo besedila levo, drugi stolpci desno.
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•
•
•
•

3.3.2.2

Za mednarodne vlake se končna postaja zapiše v slovenskem jeziku in jeziku
destinacije (npr: Dunaj / Wien).
Slovenska imena se ne krajšajo.
V primeru rednega avtobusnega prevoza se v stolpcu vrsta napiše BUS, v stolpcu
številka pa številka avtobusa.
V primeru izrednega avtobusnega prevoza se v stolpcu tir prikaže znak zvezdica (*),
ki je pojasnjena v vrstici za kratka obvestila.

Tehnične specifikacije prikazovalnikov

V nadaljevanju so podane osnovne značilnosti (minimalne zahteve) prikazovalnikov. Vsa
stekla morajo biti antirefleksna. Ohišje mora biti odporno proti poškodbam (vandal proof),
barva ohišja naj bo skladna z navodilom, ki opredeljuje celostno grafično podobo SŽ.
E-papir prikazovalnik
Velikost prikazovalnika:
vsaj 32''
Svetilnost:
E-PAPIR
Temperaturno območje delovanja:
-20°C do 50 °C
Stopnja zaščite ohišja
IP 65
Dodatno:
- vgrajena samodiagnostika za napake,
- samodejna osvetlitev zaslona glede na osvetljenost okolja,
- zaščitno ohišje proti vandalizmu, grafitom
- antirefleksna stekla.

3.3.3 UPRAVLJANJE IN KRMILJENJE SISTEMA
Samodejno krmiljenje elektronskih prikazovalnikov in proženje zvočnih najav poteka preko
enotnega sistema obveščanja potnikov. Z uporabo enotnega sistema bo zagotovljena
predpisana usklajenost bistvenih vidnih in zvočnih informacij (TSI PRM 4.4.1).
Strežnika za delovanje sistema za obveščanje potnikov se namesti na obstoječe virtualno
okolje v CP Ljubljana in na redundantni lokaciji v Postojni. Strežnika imata vsak svojo
podatkovno bazo in sta med seboj sinhronizirana v redundantni postavitvi, tako da v primeru
izpada enega strežnika, krmiljenje prevzame drugi. Ob napaki strežnika je predvideno
obveščanje vzdrževalnih služb v obliki elektronske pošte in/ali SMS sporočil.
Strežnik z ustrezno aplikacijo omogoča krmiljenje napisnih tabel in samodejno proženje
zvočnih najav na projektiranih lokacijah, kasneje pa omogoča razširitev še na druge postaje
in postajališča. Programska oprema naj zajema veljaven vozni red in omogoča zajemanje
podatkov o položaju vlakov in o zamudah iz informacijskih sistemov. Aplikacija krmilnega
strežnika deluje popolnoma samostojno ob pogoju, da so na voljo vsi potrebni podatki.
Uporabniški vmesnik za vnos izrednih stanj in ročno posluževanje sistema mora biti izveden
preko spletnega brskalnika v zaprtem JŽI omrežju.
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Aplikacija krmilnega strežnika in uporabniškega vmesnika naj bo izdelana tako, da omogoča
enostavno kreiranje izpisov na posameznih elektronskih prikazovalnikih in proženje
predposnetih govornih najav po posamezni postaji na osnovi:
•
•
•
•

časovne baze voznih redov,
digitalnega sistema signalnovarnostnih naprav na progah, ki so opremljena s temi
sistemi,
ročnega vnosa zamud preko sistema ISSŽP (obstoječi podporni sistem za vodenje
evidenc o vožnjah vlakov),
ročnega vnosa posebnih obvestil preko sistema ISSŽP.

Vozni red se na Slovenskih železnicah praviloma spreminja enkrat na leto. Podatkovna
baza voznega reda izdelana v aplikaciji »ROMAN« vsebuje naslednje podatke o vlakih:
• številka vlaka,
• vrsta vlaka (potniški, IC, ICS ...),
• smer vožnje,
• čas prihoda ali odhoda za železno postajo oziroma za vse postaje, kjer ima vlak
postanek,
• podatke, ob katerih dnevih vozi vlak,
• podatek za časovno obdobje, v katerem vlak vozi ali ne vozi.
Podatkovna baza ne vsebuje podatka iz katerega perona oziroma na kateri peron vlak
odpelje oziroma pripelje. Prav tako ne vsebuje podatka, na kateri tir oziroma iz katerega tira
vlak pripelje oziroma odpelje. V aplikaciji se predvidi vmesnik, preko katerega bo možno za
posamezno postajo vnesti te podatke na osnovi postajnega poslovnega reda.
Digitalni sistem signalnovarnostne naprave zagotavlja izhodne informacije, kje se določen
vlak trenutno nahaja. Aplikacija krmilnega strežnika mora, v kolikor so ti podatki na voljo,
uporabiti te podatke za sledenje vlakov in računanje ter prikaz morebitnih zamud.
Aplikacija (program) za pregled vsebine trenutnega stanja glavnih tabel naj bo izvedena tudi
v obliki spletnega portala, kjer se omogoči prikaz vsebine glavnih tabel tudi uporabnikom
interneta.
IP ojačevalnik na postaji je z uporabo SIP protokola povezan v podatkovno omrežje DDS.
Proženje govornih najav se izvaja preko podatkovnega omrežja. Najava govornih sporočil
poteka s prednajavo opozorilnega tona z dvotonskim gongom. Pri proženju govornih najav
naj se upošteva prioriteto govornih najav – samodejno proženje govornih najav naj ima
manjšo prioriteto kot delovno mesto lokalne postaje oziroma delovno mesto v centru
vodenja prometa.
Časovna baza krmilnega strežnika naj bo sinhronizirana z internim strežnikom točnega časa
na Slovenskih železnicah preko NTP protokola.
Po trenutno projektiranem stanju je na progi št. 20 možno samodejno proženje najav le v
kombinaciji voznega reda in podatkov iz informacijskega sistema ISSŽP. Obstoječa
signalnovarnostna naprava ne zagotavlja izhodnih podatkov o trenutni lokaciji vlaka. V
kolikor se bo na progi pristopilo k generalni posodobitvi signalnovarnostnih naprav, bo
proženje najav možno tudi preko digitalnega sistema signalnovarnostnih naprav.
Proženje najav na postaji Slovenski Javornik
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Za lokalne potniške vlake, ki imajo postanek na postaji Slovenski Javornik, predstavlja
postaja Jesenice začetno oziroma kočno točko. Vlak, ki spelje iz postaje Jesenice, bo
prispel na peron postaje Slovenski Javornik v približno 150 sekundah oziroma 2,5 minutah
(upoštevana je predvidena najvišja dovoljenja hitrost za lahke vlake in odhod vlaka s perona
2 postaje Jesenice, ki je najbližje postaji Slovenski Javornik). Prometnik na postaji Jesenice
praviloma po odhodu vlaka vpiše čas odhoda vlaka v sistem ISSŽP. Čas, ki ga prometnik
potrebuje za vpis v sistem po odhodu vlaka, variira glede na prometnost postaje. Zaradi
kratke razdalja med postajo Jesenice in Slovenski Javornik obstaja možnost, da vnos
odhoda vlaka na postaji Slovenski Javornik ne bo pravočasen za pravilno delovanje sistema
avtomatske najave. Prometnik v sistem ISSŽP prav tako ne vnaša predvidene zamude
vlake. Izračun zamude je tako možen le po prometnikovem vpisu odhoda vlaka v sistem
ISSŽP.
Sistem naj omogoča izklop samodejnih najav za postajo Slovenski Javornik oziroma
okrnjeno delovanje za prihode vlakov v smeri Ljubljane, v kolikor podatki iz sistema ISSŽP
niso na voljo pravočasno.
Alternativno se lahko za pravilno delovanje sistema na postaji Jesenice predvidi delovno
mesto za vnos predvidenih zamud.
Enotna upravljavska infrastruktura
Za sistem obveščanja potnikov in video nadzorni sistem je predvidena enotna upravljavska
infrastruktura. Delovno postajo za dostop do aplikacijskega in video strežnika (na Windows
platformi) se predvidoma namesti v CP Ljubljana. Mikrolokacijo se določi v sodelovanju z
upravljavcem infrastrukture. V omejenem obsegu, vezanem na področje in obseg dela, naj
bo enotna upravljavska infrastruktura dostopna tudi na prilagodljivih mobilnih delovnih
mestih, ki se jih vključi po potrebi.

3.4

Klic v sili - SOS

Sladno s »Pravilnikom o opremi postaj in postajališč« na peron postaje vgradimo SOS
stebriček. Stebriček omogoča neposredno govorno povezavo s centralnimi postajami za
klice v sili (SOS) kot tudi posredovanje splošnih informacij (info). Opremeljen je tudi z ločeno
tipko in lastnim mikrofonom za invalide na vozičku. Ohišje stebrička je sestavljeno iz dveh
rdeče (RAL 3020) obarvanih aluminijastih lupin z notranjim okvirjem. Prednja stran stebrička
je izdelana v obliki vrat, ki jih je mogoče zakleniti z dvema ključavnicama. Oblikovne zahteve
SOS stebrička so določene v Priročniku o celostni grafični podobi.
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Slika 1: Izgled SOS stebrička

Stebriček je zasnovan za prostostoječo montažo. Pritrjevanju stebrička je namenjena ločena
pritrdilna plošča, ki mora biti zasidrana v betonskem temelju ali estrihu in nato
zacementirana. Stebriček mora biti nato s pomočjo obeh stranskih cevnih vodil nameščen
na sornike. Dno stebrička je treba dodatno priviti s pomočjo vijakov na pritrdilni plošči.
Mesto postavitve stebrička je razvidno iz grafičnega dela načrta. Za uvod kablov in
ozemljitvene vrvi je predviden uvod s PE cevjo ø75 mm.
Uporabimo tipski SOS stebriček tipa SOS IP. Za podatkovno povezavo stebrička uporabimo
enorodovni optični kabel. V tipski SOS stebriček se vgradi optično dozo in optični /Ethernet
pretvornik industrijske izvedbe. Stebriček napajamo iz brezprekinitvenega sistema 230V AC
preko ločilnega transformatorja zunanjih naprav. Uporabimo energetski kabel tipa NYY-J
3x2,5 mm2. SOS stebriček ozemljimo na peronsko ozemljilo z izolirano pocinkano jekleno
vrvjo preseka 70mm².
SOS stebriček se priključi na postajni telekomunikacijski sistem (PTS) - cCS Jesenice preko
podatkovnega omrežja DDS. Izvede se ustrezna konfiguracija podatkovnega omrežja in
cCS sistema. Na stebričku in PTS sistemu programsko nastavimo ustrezne klicne številke.
Upravljanje stebrička omogočimo iz TK pultov v prometnem uradu Slovenski Javornik in v
CVP Ljubljana na delovnem mestu progovnega prometnika daljinsko vodene proge.
Mesto postavitve stebričkov je razvidno iz grafičnega dela načrta.
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3.5

Video nadzor

Namen postavitve video nadzornega sistema je zagotavljanje večje pasivne varnosti na
peronih. Za vizualno pokrivanje območja je predvidenih skupno 6 fiksnih IP kamer. Z
ustreznim številom kamer in njihovo namestitvijo je potrebno zagotoviti vizualno pokrivanje
vseh nadzorovanih območij. Pred izvedbo je potrebno preveriti ustreznost projektirane
postavitve kamer.
Shranjevanje slikovnih informacij je predvideno s centralnega video snemalnika v CP
Ljubljani. Vgrajen snemalnik in kamere mora imeti možnost preverjanja delovanja preko
diagnostičnega testa. Prikaz trenutne slike iz video nadzornih kamer je predviden na
službenem mestu progovnega prometnika v CVP Ljubljana. Pregledovanje arhiva
posnetkov mora biti onemogočeno nepooblaščenim osebam.
Tehnične zahteve glede video elektronskih sistemov in komponent opredeli upravljavec.
Na območju video nadzora se namestiti opozorilne table, da je področje pod video
nadzorom skladno z določbami 74. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1-UPB1, uradni list RS št. 94/2007).
Pri vgradnji video nadzornega sistema je potrebno upoštevati navodilo Slovenskih železnic
št. 451 Navodilo za vgradnjo, vzdrževanje in pregledovanje posnetkov video nadzornih
sistemov na Slovenskih železnicah.
Dobavitelj opreme izdela Navodila za vzdrževanje in obratovanje video naprav.

3.5.1

KAMERE

Zaradi kvalitete slikovnih informacij se uporabi statične dnevno/nočne IP kamere z velikostjo
video slike najmanj 2 MP z IR reflektorji. IR reflektorji naj oddajajo svetlobo valovne dolžine
940 nm, da ponoči ni vidna moteča rdeča svetloba. Objektiv kamere ima vgrajen IR filter, ki
samodejno preklaplja med barvnim in monochrome načinom. Kamere morajo podpirati
integracijo v tretje sisteme.
Kamero K4 je potrebno usmeriti tako, da bo pokrit tudi stebriček SOS. Podatkovno kamere
preko TCP/IP protokola vključimo na zaprto JŽI podatkovno omrežje. Kamere se v vplivnem
območju voznega omrežja povezujejo preko lokalnega enorodovnega optičnega omrežja. V
bližini kamer - na drogu razsvetljave se namestijo zunanje omarice iz izolacijskega
materiala. Namestitev omaric na drogove zunanje razsvetljave izvedemo s pomočjo
nerjavečih objemk. Uporabimo omarice zaščite IP66, IK10, UV odporne in s sistemom
zaklepanja SŽ. V omarici se vgradi optično ranžirno kaseto z ustreznimi konektorji,
upravljalno L2 Ethernet stikalo in napajalnika za stikalo in IR relfektor.

kamera
K1
K2
K3
K4

tip
»box«
»box«
»box«
»box«

namestitev
na drog razsvetljave
na drog razsvetljave
na drog razsvetljave
na drog razsvetljave

Mrežno stikalo
EthSW-P1
(v RO-KAM1,2)

EthSW-P2
(v RO-KAM3,4)
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(pokrivanje stebrička SOS1)

»box«
»box«

K5
K6

na drog razsvetljave
na drog razsvetljave

EthSW-P3
(v RO-KAM5,6)

Napajanje in komunikacija
Za povezovanje kamer uporabimo enorodovne optične kable. Na strani kamer se optične
kable zaključi na optični ranžirni kaseti z ustreznimi konektorji. V omarice pri kamerah se naj
vgradijo upravljalna L2 Ethernet stikala PoE+ industrijske izvedbe z 2x SFP vmesnikoma
(uplinks) in 4x 100/1000 BaseT uporabniškimi Ethernet vmesniki PoE, PoE+, IEEE 802.3at.
Stikala morajo biti prilagojena atmosferskim vplivom (temperatura, vlaga) in kompatibilna s
Cisco opremo. Napajanje in podatkovna povezava med IP kamero in podatkovnim sitkalom
se naj izvede preko S/UTP kabla kategorije 6.
V omarico poleg napajalnika namestimo ustrezne prenapetostne in nadtokovne elemente.
Kamere se napajajo iz brezprekinitvenega napajalnega sistema preko razdelilnika R-TK-Z in
ločilnega transformatorja. Za napajanje se uporabi kabel tipa NYY-J 3x2,5 mm2.
Za vhodne in izhodne kable se predvidi ustrezno zaščito oziroma se kable do omarice
napelje skozi steber, tako da kabli med omarico in kamero niso izpostavljeni zunanjim
vremenskim vplivom. Vse uvode je potrebno ustrezno zatesniti.

3.5.2

SHRANJEVANE IN PRIKAZ SLIKOVNIH INFORMACIJ

Vsaka kamera ima vgrajen lokalni pomnilniški medij, na katerega shranjuje slikovne
informacije v primeru izpada komunikacijske povezave s snemalnikom. Ob vzpostavitvi
povezave se podatki prenesejo na snemalnik.
Shranjevanje slikovnih informacij je predvideno na centralni IP video snemalni napravi v CP
Ljubljani, ki se nahaja v zaprtem podatkovnem JŽI omrežju. V sklopu nadgradnje odseka
proge Kranj – Jesenice je predvidena vgradnja video nadzora na peronih postaj Žirovnica,
Slovenski Javornik ter postajališč Otoče, Globoko in Radovljica. V kasnejših fazah je na
video strežnik predvidena priključitev video nadzornih kamer s postaj in postajališč, ki v
nadgradnjo niso vključena, zato mora biti zagotovljena kompatibilnost na nivoju
komunikacijskih protokolov in aplikativne programske opreme na strežniku in delovnih
postajah.
ime lokacije

postaja/postajališče

Otoče

postajališče

5

Globoko

postajališče

5

Radovljica

postajališče

5

Žirovnica

postaja

4

Slovenski Javornik

postaja

6

Skupaj video nadzornih kamer:

št. video nadzornih kamer

25
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Snemalnik naj bo za potrebe projekta opremljen z licencami za najmanj 50 video nadzornih
kamer.
Snemalna naprava video sistema naj bo strežniškega tipa, mora biti enostavno nadgradljiva
in omogočati dovoljšnje število licnenc, tako da bo možna kasnejša vključitev novih lokacij
na celotni progi G20. Predvideno je kontinuirano snemanje vseh kamer s frekvenco
vzorčenja najmanj 25 slik/s. Kapaciteta podatkovnega pomnilnika mora omogočati vsaj 5
dnevno shranjevanje slikovnih informacij. Slikovne informacije naj se shranjujejo v načinu
RAID 5, pri polni resoluciji in 30 slik/s. Vgrajeni arhivski diski naj bodo kapacitete vsaj 2 TB
in morajo omogočati zamenjavo okvrajenega diska med delovanjem (»hot swap«), brez
poseganja v notranjost naprave. Vgrajena snemalna naprava naj ima redundantni
napajalnik in redundantno mrežno povezavo s hitrostjo 10Gbps. Sistemski disk naj bo SSD
v RAID 1 sistemu. Pregledovanje arhiva posnetkov mora biti onemogočeno
nepooblaščenim osebam. Zaheve za dostop do arhiva, postopki za pridobitev posnetkov in
komisijska reprodukcija in druge zahteve so definirane v navodilu Slovenskih železnic št.
451 Navodilo za vgradnjo, vzdrževanje in pregledovanje posnetkov video nadzornih
sistemov na Slovenskih železnicah.
Snemalna naprava se vgradi v novo komunikacijsko omaro, ki se jo namesti v obstoječ TK
prostor v CP Ljubljana. Napajanje je predvideno iz obstoječih sistemov brezprekinitvenega
napajanja z -48V DC. Mikrolokacijo opreme in priklope se določi v sodelovanju z
upravljavcem infrastrukture.
Prikaz trenutne slike se izvaja na delovnem mestu progovnega prometnika daljinsko vodene
proge v CVP Ljubljana. Lokacijo zaslonov za prikaz trenutne slike se določi v sodelovanju s
službo za vodenje prometa.
Snemalna naprava mora s pomočjo programske opreme omogočati hkratni prikaz trenutne
slike na več lokacijah preko podatkovnega omrežja.
Upravljanje nad sistemom video nadzora in sistemom obveščanja potnikov je predvideno iz
enotne upravljavske infrastrukture. Delovno postajo za dostop do aplikacijskega in video
strežnika (na Windows platformi) se predvidoma namesti v CP Ljubljana. Mikrolokacijo se
določi v sodelovanju z upravljavcem infrastrukture. V omejenem obsegu, vezanem na
področje in obseg dela, naj bo enotna upravljavska infrastruktura dostopna tudi na
prilagodljivih mobilnih delovnih mestih, ki se jih vključi po potrebi.
Vgrajena snemalna naprava in kamere morajo imeti možnost preverjanja delovanja preko
diagnostičnega testa (prenos alarmov, izpadov kamer, napak na strojni opremi …).

3.6

Urne naprave

Na postajni zgradbi je nameščena obstoječa peronska ura. Nove ure niso predvidene.
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3.7

Razvod kablov

Za polaganje kablov uporabimo kabelsko kanalizacijo predvideno v sklopu projekta. Optične
kable polagamo v PEHD cevi, lokalne optične kable s kovinskim opletom, energetske in TK
kable v PVC cevi. Energetske in TK kable položimo v ločene cevi. Za kamere in zvočniške
trombe, ki so nameščene na drogovih razsvetljave, poteka uvod kablov znotraj stebra
razsvetljave. Na vseh prehodih, kjer kabli potekajo izven stebrov ali konstrukcij, je potrebno
predviditi ustrezno zaščito za kable, ki mora biti odporna na UV sevanje. Vse prehode
kablov je potrebno ustrezno vodotesno zatesniti.
Za namene polaganja optičnih povezovalnih kablov v TK prostoru namestimo kabelske
kanale za optične kable. Kanale namestimo poleg obstoječih kabelskih lestev, z njimi pa
povežemo vse komunikacijske omare v prostoru.
Za razvod kablov znotraj tehničnega prostora in postajnega poslopja se uporabijo obstoječe
kabelske lestve in kanali oziroma novi nadometni inštalacijski kanali, kjer ni obstoječih
povezav. Kanali morajo biti samougasljivi in UV stabilizirani.

3.8

Zaščitni ukrepi na TK kablih

V TK prostoru se lokalni TK kabli zaključijo na ločilnih letvicah LSA 2/10. Kovinski plašči
lokalnih kablov se morajo priključiti na ozemljitveno zbiralko samo na enem koncu - v TK
prostoru. Na končnem mestu se kovinski plašč izolira. V spojkah ali vmesnih omarah je
potrebno plašče kablov med seboj galvansko prespojiti.
Za zaščito pred prenapetostmi je na zaključenih linijah predvidena zaščita s kompleksnimi
zaščitnimi moduli, ki vsebujejo grobo napetostno, tokovno in fino napetostno zaščito.
Na delilniku v TK prostoru se na ločilne letvice namesti ozemljitveni glavnik, ki je preko
kontaktov in vertikalnega kovinskega nosilca letvic galvansko povezan z glavno
ozemljitveno zbiralko TK prostora. Nato se na mestih, kjer so zaključene linije, namesti
zaščita s kompleksnimi zaščitnimi moduli.

3.9

Podatkovno omrežje JŽI

Na odseku proge Kranj – Jesenice je potrebno zgraditi in integrirati JŽI podatkovno omrežje.
Zaradi zahteve po združljivosti z obstoječimi odseki podatkovnega omrežja JŽI, se vgradi
tehnološko ter s stališča upravljanja in vzdrževanja kompatibilna oprema istega proizvajalca.
Primarne povezave se realizira na osnovnem optičnem kablu (OK1), sekundarne pa preko
optičnega kabla, zgrajenega v okviru GSM-R projekta (OK2).
Zgrajeno JŽI omrežje bo omogočalo IP povezljivost naprav med postajami ter povezavo v
omrežje CVP. Pri nastavitvah in integraciji omrežja se upoštevajo lokalne in globalne
zahteve posameznih TK in SV sistemov (video nadzor, NTP strežnik, dostop do strežnikov
vizualnega obveščanja potnikov na postajah itd.).
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3.9.1

MPLS HRBTENIČNO PODATKOVNO OMREŽJE

Na lokaciji Slovenski Javornik se kot del hrbteničnega podatkovnega JŽI omrežja vgradita
dva (2) usmerjevalnika JRO1, JRO2 s podporo za MPLS-based Layer 2 in Layer 3 VPN
storitve, VPLS, FHRP. Razpoložljivost Ethernet priključkov naj bo sledeča:
-

-

JRO1:
o

24x SFP 1Gb Ethernet rež

o

4x SFP+ 1Gb/10Gb Ethernet rež

JRO2:
o

8x 10/100/1000BaseT Ethernet (RJ-45)

o

12x SFP 1Gb Ethernet rež

o

2x SFP+ 1Gb/10Gb Ethernet reži

Posamezni usmerjevalnik mora biti licenčno opremljen tako, da lahko nudi skupaj vsaj 10
hkrati razpoložljivih 1Gb Ethernet vmesnikov in 2 10Gb Ethernet vmesnika, ter MPLS
storitve s podporo za L2/L3 VPN.
Oba usmerjevalnika naj omogočata podvojen (1:1) 48V DC napajalnik. Napajanje se izvede
iz DC poddistribucij napajalnih sistemov. Priklop napajalnikov se izvede na ločena
napajalna sistema s čimer se poveča razpoložljivost in zanesljivost delovanja.
Usmerjevalnika se opremi z ustrezno programsko opremo oz. licencami za zagotavljanje
IP/MPLS funkcionalnosti.
Usmerjevalnika se vgradita v novo komunikacijsko omaro LAN2.
Tabela WAN povezav Slovenski Javornik:
oznaka
1
2
3
4
5

naprava A
JRO1_SloJavornik
JRO2_SloJavornik
JRO1_SloJavornik
JRO2_SloJavornik
JRO1_SloJavornik

naprava B
JRO1_Zirovnica
JRO2_Zirovnica
JRO1_CPJesenice
JRO2_CPJesenice
JRO2_SloJavornik

tip vmesnikov
SFP+ 10GBase-LR z DOM funkc.
SFP+ 10GBase-LR z DOM funkc.
SFP+ 10GBase-LR z DOM funkc.
SFP+ 10GBase-LR z DOM funkc.
2x SFP 1000Base-LX/LH

Vgradijo se LC/LC in LC/FC/PC optični povezovalni (patch) kabli ustreznih dolžin (min. 2m).
Na nivoju hrbteničnega omrežja se uporabi OSPF usmerjevalni protokol ter BGP zaradi
implementacije MPLS.

3.9.2

LAN JŽI OMREŽJE

Za priklop lokalnih JŽI naprav, ki zahtevajo Ethernet/IP povezanost, se na lokaciji Slovenski
Javornik vgradita dve L2/L3 stikali JSW1, JSW2:
-

12x 10/100/1000 Base-T uporabniškimi Ethernet vmesniki PoE, PoE+,

-

12x SFP GbEthernet vmesniki in

-

4x SFP GbEthernet uplink vmesnikom.
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Obe stikali naj omogočata podvojen (1:1) 48V DC napajalnik. Napajanje stikal se izvede iz
DC poddistribucij napajalnih sistemov. Priklop napajalnikov se izvede na ločena napajalna
sistema s čimer se poveča razpoložljivost in zanesljivost delovanja.. Stikali se opremita z
ustrezno programsko opremo oz. licenco za zagotavljanje L2 VPN funkcionalnosti in L3
VPN funkcionalnosti.
Stikali se vgradita v novo komunikacijsko omaro LAN2.
Vsa L2 stikala na postaji so podvojeno povezana na hrbtenična usmerjevalnika; za zaznavo
in preklop privzetega prehoda se uporabi protokol HSRP.
Tabela LAN povezav Slovenski Javornik:
oznaka
6
7
8
9
3.9.3

naprava A
JRO1_SloJavornik
JRO1_SloJavornik
JRO2_SloJavornik
JRO2_SloJavornik

naprava B
JSW1_SloJavornik
JSW2_SloJavornik
JSW1_SloJavornik
JSW2_SloJavornik

tip vmesnikov
2x SFP 1000Base-LX/LH
2x SFP 1000Base-LX/LH
2x SFP 1000Base-LX/LH
2x SFP 1000Base-LX/LH

LOKALNA STIKALA LAN JŽI ZA ZUNANJE TK NAPRAVE

Za povezavo zunanjih video nadzornih kamer se uporablja lokalno optično omrežje. Zaradi
poenostavitve ožičenja in napajanja se za priklop teh naprav vgradijo lokalna upravljalna L2
stikala PoE+ industrijske izvedbe, kot je opisano v poglavju video nadzora.

3.9.4

IP PARAMETRI JŽI OMREŽJA

IP parametre usmerjevalnikov in stikal, uporabniške IP naslove ter parametre za dostop in
upravljanje skladno z IP shemo oziroma konceptom omrežja JŽI pridobi izvajalec ob uvedbi
v delu.

3.10

Digitalni dispečerski sistem DDS

SOS stebriček in IP ojačevalnik vključimo na cCS sistem posredno preko podatkovnega
omrežja z uporabo SIP protokola. Izvedejo se ustrezne konfiguracije sistema za
posluževanja kot je navedeno v poglavjih obveščanja potnikov in klica v sili – SOS
stebrička.

3.11

Komunikacijske omare

Za namestitev opreme se v TK prostor namesti novo komunikacijsko omaro LAN2.
Uporabna višina omare naj bo 46U (1U=44,5 mm). Uvod kablov v omaro poteka zgoraj.
Predvidena zasedba omare je prikazana v grafičnem delu načrta.
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3.12

Napajalni sistem

Za vso projektirano opremo zagotovimo brezprekinitveno napajanje z UPS sistemom.
Projektirana oprema se napaja iz sistemske enosmerne napetosti – 48 V (+ pol je ozemljen)
in izmenične napetosti 230 V. Napajanje zunanjih naprav se galvansko loči od napajanja
notranjih naprav. Za podatkovna JŽI stikala zagotovimo redundantno napajanje iz
obstoječega napajalnega sistema MPS1000.80.

3.12.1 NADGRADNJA MPS1000.80
Obstoječi napajalni sistem MPS1000.80 nadgradimo z baterijami in usmerniki skladno z
izračuni. Priklop DC poddistribucijskega okvirja RPDC2 izvedemo v napajalni omari MPS
sistema (GSM-R) na obstoječi prosti inštalacijski odklopnik C 32A (CL2). Zahtevano
avtonomijo napajanja zagotovimo z baterijami primernimi za vgradnjo v zaprte tehnične
prostore in podaljšano življensko dobo (10 let). Baterije morajo biti zaščitene pred
pregloboko izpraznitvijo.
Predlagan DC poddistribucijski okvir se nahaja v grafičnem delu načrta.

3.12.2 NAPAJALNI SISTEM UPS
Poleg projektiranih naprav se na nov brezprekinitveni napajalni sistem priključijo obstoječe
naprave, ki so priključene na obstoječi napajalni sistem Lambda. Pri izračunih napajalnega
sistema je upoštevana poraba naprav na obstoječem napajalnem sistemu, ki smo jo v fazi
projektiranja prejeli od upravljavca. Napajalni sistem naj ima najmanj 20% rezervo v
baterijskem napajanju.

Skupna poraba projektirane opreme:
Video nadzor
Ozvočenje
Klic v sili (SOS stebriček)
Vizualno obveščanje
Podatkovno omrežje
Obstoječe naprave
SKUPAJ

500 VA
250 VA
50 VA
100 VA
550 VA
150 VA
1600 VA

Vgradimo trifazni on-line napajalni sistem moči vsaj 4 kW z dvojno pretvorbo. Napajalni
sistem mora biti modularne zasnove in omogočati enostavno nadgrajevanje sistema, brez
zamenjave katerega koli že vgrajenega elementa, daljinsko upravljanje ter nadzor vseh
delov, ki ga sestavljajo.
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UPS sistem se vgradi v omaro LAN2. Za priključitev UPS sistema je v razdelilniku R-TK
predvidena vgradnja inštalacijskh odklopnikov 3x1x10A in 1x16A.
3.12.3 USMERNIŠKE NAPRAVE
Enosmerni napajalni sistem je namenjen za neprekinjeno napajanje telekomunikacijske
opreme sistemske enosmerne napetosti – 48 V.
Usmerniška naprava napaja enosmerne porabnike in polni ter vzdržuje akumulatorsko
baterijo v napolnjenem stanju. Sistem je projektiran v direktnem sistemu napajanja, v
katerem so potrošniki in baterija priključeni na enotno sistemsko izhodno napetost.
Usmerniška naprava naj se napaja s trifazno omrežno napetostjo in ima sinusni odvzem
vhodnega toka (faktor moči je približno 1). Moč usmerniškega sistema povečujemo s
paralelno vezavo usmerniških modulov. Usmerniški modul mora biti narejen po sodobnih
načelih resonančne stikalne tehnologije z uporabo mikrokontrolerja in s podatkovnim
vodilom, ki omogoča statusne podatke in identifikacijo za sistemski kontroler. Usmerniški
moduli 230VAC/48VDC morajo biti v konfiguraciji N+1 in moči vsaj 800W s temperaturno
regulacijo polnjena.
Akumulatorska baterija samo ob izpadu omrežne napetosti prevzame napajanje porabnikov
za projektirani čas avtonomije.

3.12.4 RAZSMERNIŠKE NAPRAVE
Za priklop izmeničnih porabnikov vgradimo razsmernik 48V DC / 230V AC s statičnim
stikalom, ki ga priključimo na enotno sistemsko napetost baterij in enosmernih porabnikov.
Razsmernik sestavlja več paralelno vezanih modulov v konfiguraciji N+1. V primeru izpada
enega ali več modulov, breme prevzamejo preostali delujoči moduli. V normalnem delovanju
statično stikalo deluje v načinu on-line z dvojno pretvorbo. Razsmerniška skupina ima
vgrajen tudi ročni obvod (»bypass«) za vzdrževalne posege.

3.12.5 AKUMULATORSKE BATERIJE
Skladno s Pravilnikom o železniškem telekomunikacijskem omrežju je potrebno zagotoviti
najmanj 8 urno avtonomijo napajanja.
Zahtevano avtonomijo napajanja zagotovimo z baterijami primernimi za vgradnjo v zaprte
tehnične prostore in podaljšano življensko dobo (10 let). Baterije namestimo v omaro
napajalnega sistema. Baterije morajo biti zaščitene pred pregloboko izpraznitvijo.

3.12.6 NADZORNA ELEKTRONIKA
Delovanje celotnega brezprekinitvenega napajalnega sistema naj nadzira sistemska
nadzorna enota z Eth/IP vmesnikom in SNMP, ki omogoča:
-

nadzor in upravljanje s centralnim nadzornim sistemom,
nadzor in upravljanje lokalno (na sami napravi),
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-

nadzor in upravljanje z lokalnim PC (priklop na Eth vtičnico na napravi).

Integracija v obstoječi nadzorni sistem z najmanj naslednjimi funkcionalnostmi:
- javljanje stanja za vsak aktiven element (usmernik, razsmernik, kontrolna enota…),
- javljanje alarmov na podlagi določene prioritete (lahki, srednji, težki),
- meritve vhodne napetosti AC,
- merjenje frekvence omrežne napetosti,
- bremenski tok napajalnega sistema,
- baterijski tok,
- napetost baterijskih blokov,
- daljinsko testiranje baterijskega bloka z merjenjem kapacitete,
- nastavljanje parametrov baterij,
- prikaz aktivnih alarmov in zgodovine,
- temperatura sistema, baterij in okolja,
- izklop posameznega modula,
- inventarni sistem,
Sistemska nadzorna enota naj omogoča vključitev dodatnih alarmov in signalizacije. Na
nadzorno enoto vključimo vsaj naslednjo signalizacijo:
-

nadzor prenapetostnih zaščit
kontrola napetosti,
signalizacijo kontrolnika izolacije,
daljinska ponastavitev kontrolnika izolacije,
min. 5 analognih in 5 digitalnih prostih vhodov za prihodnje potrebe.

Glede na to, da imajo Slovenske železnice že vgrajen sistem za nadzor in upravljanje z
napajalnimi sistemi, se novo vgrajeni napajalni sistem vključi v obstoječ sistem nadzora in
upravljanja v Ljubljani. Sistem mora biti zato kompatibilen z obstoječimi sistemi.
Sistemsko nadzorno enoto priklopimo na podatkovno JŽI stikalo vgrajeno v sklopu načrta.

3.12.7 NAPAJANJE ZUNANJIH NAPRAV
Za napajanje zunanjih naprav je predvidena vgradnja ločilnega transformatorja 230/230V,
50Hz, 1 kVA in razdelilnika R-TK-Z. Transformator naj bo izdelan iz kvalitetne, orientirane
pločevine z gostoto magnetnega pretoka v jedru, ki omejuje zagonske tokove.
Transformator mora biti prekrit z zaščitnim ohišjem z odprtinami za hlajenje. Ohišje
transformatorja povežemo na zbiralko za ločilnega transformatorja izenačitev potencialov
TK prostora. Pri zagonu UPS sistema se vklop ločilnega transformatorja zunanjih naprav
izvede z zamikom.
Sistem napajanja je od zemlje izoliran - IT sistem. V razdelilnik R-TK-Z namestimo napravo
za nadzor izloacije, ki signalizira prvo okvaro (zemeljski stik). Naprava naj se napaja z 48V
DC iz distribucije napajalnega sistema. Napako je potrebno odpraviti v najkrajšem
možnem času! Signaliziranje okvare in daljinska ponastavitev signalizacije preko nadzorne
elektronike napajalnega sistema vključimo v sistem nadzora in upravljanja. Naprava za
nadzor izolacije oddaja zvočni in vidni signal.
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3.13

Izenačitev potencialov

Za zaščito pred električnim udarom izvedemo izenačenje potencialov. Vse dostopne
prevodne dele povežemo na obstoječo centralno zbiralko za izenačenje potencialov, ki se
nahaja pod stenskim delilnikom. Delovna ozemljitev je od vsake omare posebej povezana
na letvico za izenačenje potenciala. Centralna zbiralka za izenačenje potencialov je
povezana z ozemljilom TK naprav.

3.14

Ozemljitev

Ozemljitev TK prostora
Ozemljitev TK prostora je ločena od distributivne ozemljitve. Obstoječe ozemljilo priključeno
na PE ozemljilno letvico ne sme presegati 10 Ω, kar preverimo z meritvami. O podatkih o
poteku ozemljila ne razpolagamo. Zaradi gradbenih posegov lahko pride do poškodovanja
obstoječega ozemljila. Z meritvami je potrebno meriti dejansko dejansko upornost ozemljitve
in v primeru neugodnih rezultatov izvesti dodatna ozemljila.
Vrednost ozemljilne upornosti obstoječega ozemljila znaša 4,5 Ω (26.6.2018).
V sklopu projekta je predvidena ločitev ozemljitve postajne zgradbe od distributivne
ozmeljitve z uporabo ločilnega transformatorja. Ozemljitev postajnega poslopja bo izvedena
z Rf traku in povezana na sistem skupnega ozemljevanja skladno s standardom SIST EN
50122-1. Po ločitvi od distributivne ozemljitve, izvedemo povezavo ozemljitve TK prostora
na skupno ozemljilo.
Ozemljitev zunanjih naprav
Z nadgradnjo je predvidena uvedba odprtega sistema skupnega sistema ozemljevanja
skladno s standardom SIST EN 50122-1. Vsak drog voznega voda bo imel svojo ozemljitev,
praviloma izvedeno z ozemljilno sondo, ki bo priključena z izolirano pocinkano jekleno vrvjo
70 mm2 na drog. Drogovi bodo zračno med seboj povezani z bakreno zaščitno vrvjo
preseka 95 mm2. Na odprti progi bo sistem razdeljen na več 2-3 km dolgih odsekov,
medtem ko bodo postaje samostojni odsek. Na odsekih in postajah bo vgrajena tiristorska
enota (120 V=), ki bo priključena med delovno ozemljitvijo drogov voznega voda in tirnico.
Tirnice bodo od zemlje izolirane in bodo služile kot povratni vod elektro vleke vlakov. Vsi
kovinski elementi ob progi bodo na ozemljilno sponko na drogu voznega voda priključeni s
svojo izolirano ozemljilno pocinkano jekleno vrvjo 70 mm2. Zaradi tega bo močno zmanjšan
vpliv povratnih tokov na vode TK naprav, kar ugodno vpliva na delovanje TK naprav.
Zaščita električnih vodov mora biti skladna s standardom SIST EN 50122-1.
Vse predvidene izpostavljene prevodne dele zunanjih naprav v območju voznega omrežja
ozemljimo na odprti sistem skupnega ozemljevanja. V primeru peronskih naprav izvedemo
povezave na ozemljilni trak Rf 30x3,5mm, ki bo v sklopu zunanje razsvetljave položen v
peronu in povezan z drogom voznega omrežja. Komunikacijska mesta ob progi prilkjučimo
na ozemljilno sponko na drogu voznega omrežja. Uporabimo izolirano ozemljilno vroče
cinkano jekleno vrv preseka 70 mm2.
6/3 TK naprave na postaji
Slovenski Javornik

6.4.1 Tehnični opis

Stran 26 od 38

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.

Projekt št. 3684/ZJ

IZVEDBENI NAČRT

Načrt št. 53 37 430/3

Pričakovana ozemljilna upornost odprtega sistema skupnega ozemljevanja je manjša od 2
Ω.

4.0

DIMENZIONIRANJE IN ZAŠČITA

Rezultati izračunov padcev napetosti, kratkostičnih razmer in varovanja izvodov so prikazani
v prilogi tehničnega opisa 6.4.1.2 Tabela izračunov padcev napetosti, kratkostičnih razmer
in varovanja izvodov.

4.1

Padec napetosti na energetskih kablih

Padec napetosti izračunamo po enačbi

u( % )=
Pri čemer je
u (%)
P
l



s
U

P  l  200
P  l  100
, in v primeru trofaznega sistema u( % )=
.
2
γ  s U 2
γ  s U

- padec napetosti na kablu (%)
- nazivna moč (W)
- dolžina kabla (m)
- specifična prevodnost kabla (Cu = 56 Sm/ mm2, Al = 35 Sm/ mm2)
- presek vodnika (mm)
- nazivna napetost.

V primeru enosmernih napetosti je v izračunih upoštevan največji dovoljeni skupni padec
enosmerne napetosti za 1,2V (2,5%).
V primeru izmenični napetosti so upoštevani dovoljeni padci napetosti skladno s tehnično
smernico za nizkonapetostne električne inštalacije (TSG-N-002:2013). Smernica določa
naslednje dopustne padce napetosti na nizkonapetosnem javnem omrežju do katerekoli
točke električne inštalacije:
3%

za tokokroge razsvetljave

5%

za tokokroge drugih porabnikov

v primeru, da je napajanje iz transformatorske postaje, priključene na SN omrežje:
5%

za tokokroge razsvetljave

8%

za tokokroge drugih porabnikov

4.2

Kontrola zaščite pred preobremenitvenim tokom

Zaščitne naprave morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki teče v
vodnikih, preden ta povzroči segretje škodljivo za izolacijo, spoje, sponke ali okolje.
Standard SIST HD 60364-5-52 vsebuje tabele, iz katerih je razvidna maksimalna
obremenitev vodnikov ali kablov na zunanje vplive.
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Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo mora izpolniti
dva pogoja :
1. pogoj:

IB  In  IZ ,

2. pogoj:

I 2  1,45  I Z ,

kjer so:

IB
In

tok, za katerega je tokokrog predviden v [A],

IZ

trajni zdržni tok vodnika ali kabla v [A], določen iz tabel standarda SIST HD
60364-5-52
tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave v [A]. Tok I 2 je

I2

nazivni tok zaščitne naprave v [A],

določen s faktorjem k nazivnega toka zaščitne naprave ( I 2 = k  I n ). Za talilne
varovalke od 6A do 10 A je faktor k = 1,9, za talilne varovalke nad 16A je
faktor k = 1,6, za inštalacijske odklopnike pa 1,45.

4.3

Kontrola zaščite pred kratkostičnimi tokovi

Zaščitne naprave morajo biti sposobne prekiniti kratkostični tok, ki steče skozi vodnike
tokokroga, preden bi takšen tok povzročil nevarnost zaradi toplotnih in mehanskih učinkov v
vodnikih in stikih.
Tok kratkega stika izračunamo po formuli:

Ik =

U
,
Z

kjer je
U - napetost proti zemlji (V),
Z – impedanca kratkostične zanke (Ω)
V primeru enosmernega napajanja napetost U predstavlja kratkostično napetost baterije, ki
jo izračunamo po enačbi:

U k = 1, 75  N C ,
kjer so:
Uk

kratkostična napetost baterije [V]

1,75

napetost do katere se celica v bateriji lahko izprazni [V]

NC

število celic v bateriji

Impedanca kratkostične zanke vsebuje notranjo upornost baterij, upornost varovalk in
vodnikov.
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Vsak kratkostični tok, ki se pojavi v katerikoli točki tokokroga, mora biti prekinjen v času, v
katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature.
Za kratke stike, ki trajajo od 0,1 do 5 s, se čas v katerem dani kratkostični tok segreje
vodnike do najvišje dovoljene temperature, v normalnem obratovanju do mejne
temperature, približno izračuna po formuli:

tKB

( K  S )2
=
Ik 2

Za kratke stike, ki trajajo manj od 0,1 sekunde mora biti ( K  S ) 2 večji od vrednosti
prepuščene energije ( I 2  t ) , ki jo navede proizvajalec zaščitnih naprav.
Pri tem pomeni:

t KB

čas, v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do najvišje dovoljene
temperature [s]

Ik

efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka v [A]

(I 2  t)

vrednost prepuščene energije zaščitne naprave [A2 s]

K

koeficient materiala po SIST IEC 60364-4-43 (za Cu vodnike s PVC
izolacijo je 115, za Al vodnike pa 74)
prerez vodnika v [mm2].

S

4.4

Zaščitni urekpi

Osnovno pravilo zaščite pred električnim udarom je, da nevarni deli pod napetostjo ne
smejo biti dotakljivi in da dotakljivi prevodni deli niti v normalnih razmerah niti v primeru
okvare ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo.
Osnovna zaščita pred električnim udarom se izvede z zaščitnim izolrianjem vodnikov in
inštalacijske opreme, s pregradami ali okrovi ter s postavitvijo zunaj dosega rok.
Zaščita ob okvari, ki deluje v primeru okvare, ko pridejo pod napetost prevodni deli naprav,
ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo, se izvede s samodejnim odklopom
napajanja. Zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja mora v primeru okvare
preprečiti vzdrževanje napetosti dotika v takšni vrednosti in v takšnem trajanju, ki bi
predstavljala nevarnost za človekovo telo zaradi škodljivega fiziološkega delovanja. V
objektu je izvedena glavna izenačitev potencialov, na katerega je vezana tudi napajalna
oprema, ki se vgrajuje v sklopu načrta.
Zaščitna naprava mora samodejno odklopiti napajanje dela instalacije, ki ga ščiti. Zato
morajo biti tako karakteristika zaščitne naprave kot tudi vodniki v instalaciji oz. impedanca
celotnega tokokroga izbrani tako, da se samodejni izklop izvrši v predpisanem času, če se
na kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznimi vodniki in
zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi deli.
Največji odklopni časi podani v spodnji preglednici veljajo za končne tokokroge z nazivnimi
toki do 32 A.
Sistem

50 V < U0 ≤ 120 V

120 V < U0 ≤ 230 V

230 V < U0 ≤ 400 V

U0 ≥ 400 V

6/3 TK naprave na postaji
Slovenski Javornik

6.4.1 Tehnični opis

Stran 29 od 38

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.

Projekt št. 3684/ZJ

IZVEDBENI NAČRT

Načrt št. 53 37 430/3
[s]
izmenična

TN
TT

0,8
0,3

enosmerna

[s]
izmenična

Opomba 1
Opomba 2

[s]

enosmerna

0,4
0,2

5
0,4

izmenična

0,2
0,07
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Če je v TT sistemu kot odklopni element predvidena nadtokovna zaščitna naprava in so v inštalaciji vsi tuji prevodni deli
povezani z zaščitno izenačitev potencialov, se lahko uporabijo največji dovoljeni odklopni časi za TN. U0 je nazivna napetost
med linijskim vodnikom in zemljo.
Opomba 1: Odklop je lahko zahtevan iz drugih razlogov, kot je zaščita pred električnim udarom.
Opomba 2: Če je kot odklopna naprava predvidena RCD je potrebno upoštevati zahteve, ki so navedene pri uporabi RCD.

V sistemu TN je za razdelilne tokokroge in tokokroge, ki niso zajeti v zgornji preglednici
dovoljen odklopni čas do 5 s.
Če samodejnega odklopa napajanja ni mogoče zagotoviti v času, kot se zahteva za
samodejni odklop ob okvari, je potrebno izvesti dodatno zaščitno izenačitev potencialov.

TN SISTEM
Napajanje notranjih TK naprav poteka iz razdelilnika R-TK, ki se nahaja v TK prostoru in je
galvansko ločen od distribucije. Zvezdišče sekundarnega dela ločilnega transformatorja in
ohišje transformatorja je povezano na ozemljilno letvico TK prostora. Sistem zaščite je TNS.
V razdelilnem sistemu TN so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, ko je izpolnjen pogoj:

ZS  I a  U 0
kjer pomeni:
Zs - impedanca okvarne zanke,
Ia - tok delovanja naprave za samodejni odklop v predpisanem času,
U0 - napetost proti zemlji.

IT SISTEM
Napajanje zunanjih TK naprav v območju vozne mreže je galvansko ločeno od notranjih
naprav preko ločilnega transformatorja. Sistem napajanja je od zemlje izoliran - IT sistem. V
razdelilnik namestimo napravo za nadzor izloacije, ki signalizira prvo okvaro (zemeljski stik).
Napako je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času! Signaliziranje okvare preko
nadzorne elektronike napajalnega sistema vključimo v sistem nadzora in upravljanja.
Da v sistemu IT pri prvi okvari ni potreben odklop električne inštalacije, mora biti okvarni tok
med pojavom prve okvare na izolaciji omejen tako, da ni možen pojav nevarne napetosti
dotika, ki bi bila višja od trajno dovoljenje.
Okvarni tok v primeru ene okvare (stika) z izpostavljenim prevodnim delom:
Izpolnjen mora biti sledeči pogoj:
RA x Id ≤ 50V,
kjer je:
RA - vsota upornosti ozemljila in zaščitnega vodnika izpostavljenih prevodnih delov,
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Id - okvarni tok, ob prvi okvari z zanemarljivo impedanco med linijskim vodnikom in
izpostavljenim prevodnim delom.
Okvarni tok Id lahko izračunamo po sledeči formuli:
Id = U x ω x C10 x 10-6 A/km,
kjer je:
U – fazna napetost,
ω - krožna frekvenca (2 x π x f),
C10 – dozemna fazna kapacitivnost v μF/km (pri nizkonapetostnih kablih je od 0,3 do 0,6
μF/km, odvisno od prereza).

Samodejni izklop napajanja pri drugi okvari
Če se pred odstranitvijo druge napake pojavi druga napaka ali se pojavita dve napaki hkrati
mora delovati samodejni odklop napajanja. Glede na način ozemljevanja izpostavljenih
prevodnih delih je potrebno upoštevati odvisnost pogojev za odklop napajanja pri drugi
okvari:
-

pri posamezno ali skupinsko ozemljenih izpostavljenih prevodnih delih je treba
zaščito pred električnim udarom izvesti v skladu z zahtevami za sisteme TT, le da ni
treba ozemljiti nevtralne točke ali enega od linijskih vodnikov, če ni nevtralne točke
transformatorja ali generatorja,

-

pri skupno ozemljenih izpostavljenih prevodnih delih je treba zaščito pred električnim
udarom izvesti v skladu z zahtevami za sistem TN.

Če so izpostavljeni prevodni deli ozemljeni v skupinah ali posamično velja:
RA x Ia ≤ 50V,
kjer je:
RA - vsota upornosti ozemljila in zaščitnega vodnika,
Ia - tok, ki povzroči delovanje zaščitne naprave v času, ki je podan za sistem TT.

Če so izpostavljeni prevodni deli ozemljeni skupno:
2 x Zs x Ia ≤ U,
kjer je:
Zs - impedanca okvarne zanke, upoštevajoč nevtralni in zaščitni vodnik,
Ia - tok, ki povzroči delovanje zaščitne naprave v času, ki je podan za sistem TN,
U – nazivna napetost.
Na postaji bo izveden skupen sistem ozemljevanja skladno s standardom SIST EN 50122-1.
Vse izpostavljene dostopne prevodne dele zunanjih naprav povežemo na ozemljilni trak v
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peronu Rf 30x3,5mm, ki je povezan s skupnim sistemom ozemljevanja. V našem primeru so
torej izpostavljeni prevodni deli skupno ozemljeni na istem ozemljilu.

5.0

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL

Med gradnjo mora izvajalec v progovnem pasu zagotoviti čuvajniško službo.
Vodja gradbišča mora pri izvajanju del poskrbeti za upoštevanje telekomunikacijskih,
gradbenih in drugih predpisov izdanih v Republiki Sloveniji ter predpisov o varstvu pri delu.
Posebej je potrebno paziti na železniški promet, električno vleko (vozno omrežje) ter
podzemne električne kable in druge naprave!
Pri delu na elektrificirani progi moramo upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred
previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l.RS 47/2009) in določila
standarda SIST EN 50122-1!
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati tudi vse vremenske pogoje, ki vplivajo na izvedbo
posameznih del (npr. prenizke ali previsoke temperature pri polaganju in meritvah kablov,
pri betoniranju, vetrovno vreme pri delu na višini …)
Izvajalec mora investitorju/naročniku predložiti evidenčne liste, s katerim izkazuje predajo
stare opreme na ustrezno deponijo oziroma shranitev opreme skladno s postopki
upravljavca infrastrukture in v skladu sistemom zaščite okolja ISO 14001. Pri izvedbi je
potrebno poleg veljavne zakonodaje upoštevati tudi Splošne okoljevarstvene pogoje
upravljavca JŽI, s katerimi morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci, ki delajo za izvajalca ali v
imenu izvajalca.
Vse položene kable je potrebno ob izvedbi označiti najmanj na obeh straneh kabla.

6.0

KABELSKO MONTAŽNA DELA

6.1

Vlečenje kablov v kabelsko kanalizacijo

Pred uvlečenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se moramo pripraviti, da bomo delo lahko
normalno opravili:
- ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,
- dvig pokrova jaška,
- kontrola škodljivih plinov,
- prezračevanje,
- čiščenje jaška in odstranjevanje vode ter
- kontrola prehodnosti cevi.
Pred pričetkom del v kabelskem jašku je potrebno pustiti jašek odprt najmanj 30 minut s
tem, da sta odprta tudi sosednja dva jaška. Z indikatorjem ugotavljamo prisotnost škodljivih
in vnetljivih plinov še posebej tam, kjer v bližini poteka plinovod. Če ugotovimo prisotnost
omenjenih plinov z delom lahko pričnemo, ko so ti odstranjeni, vendar je treba potem še
večkrat kontrolirati njihovo prisotnost.

6/3 TK naprave na postaji
Slovenski Javornik

6.4.1 Tehnični opis

Stran 32 od 38

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.

Projekt št. 3684/ZJ

IZVEDBENI NAČRT

Načrt št. 53 37 430/3

Preden uvlečemo kabel v cev, je treba povleči pomožno vrv, kontrolirati stanje
kanalizacijskih cevi in jih očistiti, nato potegniti vlečno vrv ter jo spojiti s kabelsko nogavico
oz. vlečno kljuko.
Za vlečenje pomožne vrvi lahko uporabljamo kabelske palice, ki so na koncih opremljene s
kljukami in navoji za spajanje, elastični jekleni trak ali jekleno žico premera 5 - 6 mm.
Po končanem čiščenju s pomožno vrvjo uvlečemo vlečno vrv, kabel lahko uvlečemo s
strojem ali ročno. Boben z navitim kablom postavimo nad kabelski jašek nad pokrov.
Smer kablov obrnemo enako, kot so obrnjeni obstoječi kabli, cev v katero uvlečemo
projektirani kabel določi upravljalec kablov. Pri tem je potrebno kable manjših kapacitet
uvleči v gornje cevi.

6.2

Kabelski uvodi

Vse kabelske uvode v TK prostor je potrebno prahotesno in vodoodporno zatesniti!
Tesnjenje mora biti negorljivo in odporno na glodalce in druge živali, ki bi lahko zašle v
prostor preko uvoda kablov, ter omogočati enostaven uvod novih ali menjavo obstoječih
kablov (kot npr. Roxtec).
V primeru obstoječih prehodov kablov se tesnjenje izvede tako za obstoječe kot projektirane
kable z upoštevanjem ustrezne rezerve za kasnejše uvode. Obstoječi uvod pri tem ustrezno
gradbeno preuredimo (čiščenje prehoda, odstranitev obstoječe zaščite, rezanje cevi).
Tesnjenje se izvede brez prekinitve kablov.

6.3

Označevanje kablov

Vse položene kable in PEHD cevi zasedene s kabli je potrebno označiti v vseh kabelskih
jaških, pri poteku kablov skozi prostore in na mestih zaključitev (TK prostor, kabelske
omare, ...)! V kabelskih koritih je potrebno kable označiti vsaj na vsakih 100 m.

Slovenske železnice, d.o.o.

TK KABEL
TK PROSTOR - KRO-P1
TK 59 10x4x0,8 M
junij 2019

Slika 2: Primer tablice za označevanja

Optični kabel je potrebno označiti z graviranimi ploščicami na rumenem ozadju z napisom:
TIP KABLA, RELACIJA, LETNICA POLAGANJA ter napis laserski žarek. Označiti ga je
potrebno tudi z opozorilno ploščico, ki mora imeti napis “POZOR! NEVARNOST
LASERSKEGA SEVANJA”.
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Slika 3: Primer tablice za označevanje optičnega kabla

6.4

Telekomunikacijski kabli TK 59 ...

Tehnične zahteve za telekomunikacijske kable TK 59 so definirane v navodilu Slovenskih
železnic Tehničnih pogojih za telekomunikacijske kable z izloacijo iz penastega polietilena
in slojevitim polietilenskim plaščem TK 59 ...
Telekomunikacijske kable uporabljamo za povezavo zunanjih naprav s TK prostorom.
Telekomunikacijske (TK 59) kable v TK prostorih in morebitnih vmesnih kabelskih omarah
zaključimo na 10-parnih ločilnih kabelskih letvicah LSA 2/10. LSA letvice služijo za
povezovanje in delitev vodov brez spajkanja, vijačenja in snemanja izolacije. Pritrditev
izvedemo na montažni nosilec, prenapetostna zaščita je natakljiva.

6.5

Energetski kabli

Za napajanje naprav so uporabljeni energetski kabli tipa NYY in FG7OR.
Energetski napajalni kabel NYY je namenjen za polaganje na prostem, pod zemljo, v vodi, v
zaprtih prostorih, v kabelske kanale, kjer se ne pričakuje mehanskih poškodb.
Finožični energetski napajalni kabel FG7OR je primeren je za polaganje v suhe in vlažne
prostore: na police, kanale, cevi, za vgradnjo v zidove ali direktno v zemljo. Energetski kabel
FG7OR je izoliran z etilpropilensko gumo z visoko stopnjo kakovosti G7. Pod plaščem je
samogasna polivinilklorid izolacija z nizko emisijo škodljivih plinov.

Standard:
Nazivna napetost:
Preskusna napetost:
Material notranjega plašča:
Material zunanjega plašča:
Preskus gorljivosti:
Maksimalna delovna temperatura:
Minimalna temperatura pri polaganju:

NYY
HD 603 S1.Part 3G
0,6/1 kV
4000 V
PVC
PVC
EN 50265-2-1 IEC 60332-1
+ 70 °C
-5 °C

FG7OR
0,6/1 kV
4000 V
Etilenpropilenska mešanica G7
XLPE
EN 50265-2-1 CEI 50267-2-1
+90 ⁰C
min. -5 ⁰C
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Dopustna temperatura pri kratkem stiku:
Dopusten upogibni polmer, minimalni:
Dopustna vlečna sila pri polaganju za

6.6

+160 ⁰C / 5 s
12 × Ø kabla
Cu - 50 N/mm2

+250 ⁰C / 5 s
4xØ kabla
Cu - 50 N/mm2

Optični kabli

Za komunikacijsko povezovanje preko optičnih kablov izberemo enorodovne optične kable s
plaščem iz jeklenih trakov. Plašč iz jeklenih trakov zagotavlja učinkovito zaščito proti
glodavcem. Plašč iz jeklenih trakov se priključi na ozemljitveno zbiralko samo na enem
koncu - v TK prostoru. Na končnem mestu se kovinski plašč izolira.
Za lokalne optične kable do zunanjih TK naprav izberemo samougasne optične kable, ki so
primerni za notranjo ali zunanjo uporabo:
U-DQ(ZN)(SR)H nxSM G.657A
Pomen oznak:
U
D
Q
(ZN)
(SR)
H
n
SM
G.657A

kabel za univerzalna (notranja in zunanja) okolja
centralna cevka polnjena z gelom
vodotesen
nekovinski element za zaščito pred potegom
plašč iz jeklenih trakov kot zaščita proti glodavcem
zunanji plašč brez halogenov (LSZH), samougasen v skladu z EN 13501-6
število vlaken
enorodovna vlakna
priporočilo ITU-T

Vlakna ITU-T G.657A so namenjena predvsem uporabi za dostopovna omrežja, kjer so
zahtevani manjši radiji krivljenja. Vlakna G.657A imajo enake prenosne in medsebojno
povezovalne lastnosti kot G.652D vlakna, le da imajo izboljšano upogibno slabljenje.
Splošne tehnične zahteve za optične kable so definirane v Tehničnih pogojih za enorodovne
optične kable Slovenskih železnic.
Optične kable bomo polagali v PEHD cevi, kabelske police ali v inštalacijske cevi.
Izpostavljene dele kabla zaščitimo s cevjo odporno proti UV sevanju (npr. na prehodu iz
stebra do naprave, v kolikor kabel ne poteka znotraj nosilca). Do naprav polagamo
štirivlakenske optične kable. Za posamezno napravo uporabimo dve vlakni, neuporabljena
vlakna služijo rezervi oziroma meritvam.
Optične kable zaključimo na optičnem delilniku, ki služi za zaključitev optičnih vlaken in
priključitev optične linijske opreme. Omogoča tudi enostaven dostop za priključitev merilne
opreme za meritve karakteristik optičnih vlaken. Optični delilniki omogočajo veliko
fleksibilnost pri ranžiranju optičnih prenosnih poti. So vezni element med optičnimi
elektronskimi napravami in optičnim kablom. Iz te spojne točke je zato možno izvajati, bodisi
meritve kabelske trase ali prespajanje optičnih poti.
Optične kable zaključimo na optičnem delilniku z optičnimi LC konektorskimi spojniki. V
delilnik vgradimo ustrezno število optičnih ranžirnih kaset.
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Pri spajanju in priključitvi optične opreme uporabimo še dva kabla, priključnega in
zaključnega:
• priključni kabel ima konektorja na obeh straneh in omogoča povezavo optičnega delilnika
z optično linijsko opremo,
• zaključni kabel ima konektor le na eni strani, na drugi strani je privarjen na optično vlakno
optičnega kabla.

6.7

Meritve optičnega kabla

Za zagotovitev kvalitetnega prenosa po telekomunikacijskih vodih je potrebno izvesti
naslednje meritve:
•
•
•
•

pri prevzemu optičnega kabla,
po položitvi posameznih dolžin optičnega kabla,
pregled skupnega slabljenja, merjenega z OTDR,
pregled skupnega slabljenja, merjenega z merilnikom moči.

Po končanem spajanju kabla je potrebno opraviti meritev slabljenja vseh vlaken ter dobljene
vrednosti vnesti v ustrezne merilne protokole, ki morajo biti podani tabelarično in
predstavljajo Protokol meritev, ki je del projekta izvedenih del (PID).
Pri izvajanju preizkušanj in meritev je potrebno upoštevati določila po predpisu SJ PTT
"Navodilo o meritvah na telekomunikacijskih linijah z optičnimi kabli", PTT Vestnik 12/1991.

6.8

Električne meritve

Ker bomo dodali nove kable, moramo na vseh kablih, izvesti kabelske meritve izolacije in
upornost zanke, ki so predpisane s "Pravilnikom o železniških signalnovarnostnih napravah"
(Ur. l. RS, št. 85/2010) in standardi, ki so navedeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
Kabli za povezavo SVTK naprav morajo izpolnjevati zahteve ''Pravilnika o električni opremi,
ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej'' (Ur. l. RS, št. 27/2004,
17/2011 in 71/2011).
Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme in naprav je
potrebno izvesti vizualni pregled, preizkuse in meritve ter izdelati zapisnik o pregledu in
meritvah skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah oziroma s pripadajočo Tehnično smernico za graditev TSG-N-002:2013
Nizkonapetostne električne inštalacije.
Pri merilnih inštrumentih je potrebno upoštevati Pravilnik o postopku overitve meril (Ur. l.
RS, št. 97/2014).

6.9

Električne meritve kabla na bobnu in pred spajanjem

Kable, ki so naviti na kabelske bobne, je potrebno še v skladišču pregledati, če niso
poškodovani ter kontrolirati oznako kabla. Po izvršeni kontroli se kabel odpre, kontrolira
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pravilna usmerjenost parov in četvork, neprekinjenost žil, upornost zanke ter izolacijska
upornost.
Pred spajanjem že položenih kablov je potrebno postopek še enkrat ponoviti.

7.0

GRADBENA DELA

7.1

Kabelska kanalizacija

Za polaganje kablov uporabimo obstoječo in novo kabelsko kanalizacijo, ki je predvidena v
sklopu projekta.
Za povezavo stojišč zunanjih naprav s kabelskimi jaški uporabimo PE cevi različnih
premerov, ki so gibljive ter imajo profilirano zunanjo in gladko notranjo površino (kot npr.
stigmaflex).

7.2

Kabelski jaški

Na obravnavanem
(predfabriciranih):

območju

predvidimo

gradnjo

(betoniranje)

oziroma

vgradnjo

•
Pomožnih kabelskih jaškov (Jašek C) notranjih izmer 0,6x0,6x0,8 (m) s pokrovom
dimenzij 60x60 cm.
Pokrovi jaškov so predvideni izven peronov (oziroma izven taktilnih in vodilnih oznak).
Uporabimo litoželezni (LŽ) pokrov. Pokrov mora imeti napis oziroma logotip »Slovenske
železnice«.

8.0

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PO IZVEDENIH DELIH

Po končanih delih se izdela projektna dokumentacija izvedenih del (PID). Sestavni del PID
dokumentacije so rezultati električnih meritev in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Po
končanih delih je potrebno predati PID upravljalcu TK naprav v pisni obliki v več izvodih in
vsaj en izvod v elektronski obliki, ki dopušča popravljanje oziroma dopolnitev projekta (acad,
word, excel).

9.0
TEHNIČNI PREGLED IN OBRATOVALNO DOVOLJENJE
Po končanih delih in izvedenih meritvah in preizkusih se izvede tehnični pregled TK naprav.
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu poda komisija za tehnični pregled predlog za
izdajo obratovalnega dovoljenja v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu.
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10.0

NADZOR

Ob poseganju v obstoječe naprave na območju postaje, je potreben projektantski nadzor ter
stalen nadzor upravljalca TK naprav. Vsa soglasja za prekinitve na SV in TK napravah in
kablih izdajajo SŽ – Infrastruktura d.o.o., Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring na
osnovi vloge, ki jo izdela Pisarna SVTK Ljubljana na podlagi pisne zahteve izvajalca del. V
kolikor bi prišlo do poškodb kablov ali naprav, moramo vse spremembe javiti pristojnim
službam, odgovornim za nemoten in varen potek prometa.

11.0
•
•
•
•
•
•
•

SPISEK UPORABLJENIH PREDPISOV
Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur.l.RS 59/2010)
Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Ur.l.RS 72/2009, 72/2010)
Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Ur.l.RS 92/2010)
Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke
enosmernega sistema 3 kV (Ur.l.RS, št. 56/03)
Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, št. 30/18)
Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih
specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije
za invalide in funkcionalno ovirane osebe
Uredba Komisije EU, št. 1299/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehničnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v
Evropski uniji
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6.4.1.2 IZRAČUN TK NAPAJALNEGA SISTEMA
POSTAJA SLOVENSKI JAVORNIK
Obstoječi napajalni sistem MPS1000.80:
A

SPLOŠNI PODATKI /IZHODIŠČA O PROJEKTIRANI OPREMI:

Lokacija opreme
Stabilni agregatski vir
Nazivna napetost napajanja
A.1 Zahtevani čas avtonomije

TKp Slovenski Javornik
NE
-48 V
8 ur

Podatki obstoječe opreme:
A.2 Skupna poraba
Naziv baterije
A.3 Kapaciteta baterije
Tip usmernika
A.4 Nazivni tok usmernika
A.5 Število usmernikov
B

2,25 A
ENERSYS 12V30F
2x30 Ah
XR08.48
14,8 A
2

PORABA PREDVIDENE OPREME
Poraba naprav na objektu pri enosmerni napetosti (-48V DC):

B.1

naprava
JSW1,2 - L2 podatkovno stikalo Cisco IE4010-16S12P*
JRO1 - L3 podatkovno stikalo Cisco ASR 920-24SZ-M
JRO2 - L3 podatkovno stikalo Cisco ASR 920-12CZ-D
Obstoječa poraba
Skupaj poraba

moč enote
[W]

št.
2
1
1
1

srednja poraba
enote [W]

150
145
110
108

135
110
80
108

skupaj moč
.A [W]
300
145
110
108
663

skupaj tipična
poraba
.B [W]
270
110
80
108
568

*srednjo porabo ni mogoče določiti zaradi odvisnosti od PoE protov (do 80W), privzeta je vrednost 90% polne moči enote
B.2 Skupna tokovna poraba enosmernih porabnikov:
B.2.A
pri nazivni moči
B.2.B
pri srednji porabi
C

I=P/U
B.1.A / 48V
B.1.B / 48V

13,81 A
11,83 A

DOLOČITEV VELIKOSTI BATERIJ

pri srednji porabi

QB = Ip * t * R * fS (Ah)

Kapaciteto baterij izračunamo po obrazcu:
kjer je:

Ip - skupna tokovna poraba
t - zahtevani čas avtonomije
fS - faktor sulfatizacije in staranja baterij

C.1

11,83 A

A.1

8h
1,15

QB - potrebna kapaciteta baterij

C.2
C.3

B.2.B

108,87 Ah

Obstoječa aku baterija (48V):
Kapaciteta baterije glede na minimalni čas praznjenja (8h)

A.3
30Ah / baterijo

C.4

Razlika v kapaciteti
C.3 - C.2
Potrebna kapaciteta baterij je večja od kapacitete vgrajenih baterij. Potrebna je razširitev sistema.

C.5

Izvedemo zamenjavo obstoječe 30Ah baterije z baterijo 155Ah. Nova kapaciteta znaša (155Ah+30Ah):

C.6

Rezerva v kapaciteti:

D

60 Ah
60 Ah
-48,87 Ah

185 Ah

C.5 - C.2

76,13 Ah

B.2.A

13,81 A

USMERNIK 230V/48V
Potreben tok usmerniške skupine izračunamo po obrazcu:

QIZB

IUSM = Ip-DC + ------------------- (A)

tP

kjer je:

Ip-DC - skupna enosmerna tokovna poraba
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IB - tok polnjena baterij
D.1

C.5 / 10 h

IUSM - potreben tok usmerniške skupine

18,5 A
32,31 A

D.2 Obstoječi usmerniški modul
Število modulov (n+1)

A.4
D.1 / D.2 +1

14,8 A
4 kos

Število obstoječih modulov (2) ni ustrezno. V sistem vključimo dodatne usmernike.
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6.5

RISBE
SITUACIJSKE IN TLORISNE RISBE

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

Situacijska risba postaje Slovenski Javornik, peronske TK naprave
Situacijska risba postaje Slovenski Javornik
Tloris TK prostora postaje Slovenski Javornik
Tloris 1. nadstropja CP Ljubljana
Tloris 4. nadstropja CP Ljubljana
KOMUNIKACIJSKA MESTA

2/1

Pregledna risba komunikacijskih mest z razpletom kablov
KLIC V SILI

3/1
3/2

Montaža SOS stebriček
Shematska risba povezave SOS stebrička
OBVEŠČANJE POTNIKOV

4/1
4/2
4/3
4/4

Shematska risba obveščanja potnikov
Namestitev zvočniške troblje na drog razsvetljave
Tirna shema Kranj – Jesenice, krmiljenje samodejnih najav
Prikaz postavitve prikazovalnikov tipsko zavetišče
VIDEO NADZOR

5/1
5/2
5/3

Shematska risba video nadzora
Shema omarice video nadzora
Pritrditev kamere na drog peronske razsvetljave
PODATKOVNO JŽI OMREŽJE

6/1
6/2

Topologija IP/MPLS omrežja Kranj – Jesenice
Podatkovno JŽI omrežje Slovenski Javornik
KOMUNIKACIJSKE OMARE, DELILNIKI, VEZALNE SHEME

7/1
7/2
7/3
7/4
7/5

Zasedba LAN omare
Zasedba PDH/SDH omare
Vezalna shema lokalnih optičnih povezav – delilnik D1/LAN
SKS delilnik
Zasedba letvic na SKS delilniku
NAPAJALNE SHEME

8/1
8/2-1
8/2-2
8/2-3
8/2-4
8/2-5
8/4
8/5
8/6

Pregledna shema napajanja
Enopolna shema razdelilnika R-TK
Izgled razdelilnika R-TK
Vezalna shema razdelilnika R-TK
Vezalna shema razdelilnika R-TK
Vezalna shema razdelilnika R-TK
Vezalna shema podrazdelilnika R-TK-Z
Razdelilni polji DC 48V
Pregledna shema napajanja novih naprav CP Ljubljana
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SITUACIJSKA RISBA TK NAPRAV POSTAJE SLOVENSKI JAVORNIK
S KABELSKIM RAZPLETOM
Objekt:
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E-2208 Vsebina risbe:

Investitor:

Projektant:

E-2208

RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:
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Situacijska
risba z
razpletom

Datum:
Merilo:

1:500

Faza/objekt:
risbe:

0108.00 007.2147 G.101

LEGENDA - TK NAPRAVE

JESENICE
peronska ura
video nadzorna zunanja kamera

33
32

37A

36

6

31

3

video nadzorna kupolasta kamera

37

centralni prikazovalnik

40

36A

komunikacijsko mesto - telefonska omara

40A
6.02
2.55

39

2.26

7

komunikacijskega mesta

4x

50, 3m

TK naprave

34

0,11

2,50

KM 627

9

TK naprave - ukinitev

2.81

SOS

1,89

8

2.22

5

nova kabelska trasa

2m

2

ZK
60 Er 2
1

29

300
- 1:9

627
+2
7

81,2
7

28A
2

8
2.55

2.50

2.57

ki Javornik

p.p. - Slovens

2

6.02

626+908.547

1

1

3

3

6
8.09
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1
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Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Tloris
TK prostora

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019
Merilo:

1:25
Št.
risbe:

1/3

DM14

DM18

OAM
IMC

OAM2
DM19

Upravljanje PTS 2
DM11

TKP 04 prostor

TKP - delilnik
lestev

KONTROLA
PRISTOPA
DM15

MDF

Video
DM16

OAM3
DM20

SPREDNJA STRAN / front side

800x
2200x
800

800x
2200x
800

MGW/
STP/
MUX
PCU/SN

800x
2200x
800

III

I

II

5

600x
2200x
800

4

800x
2200x
800

3

Prestavljeno
iz TKP 03

STREŽNIK
HIPATH

4

ROUTER

2

3

4

ROTS 1 ROTS 2 ROTS 3 OZV. 1 OZV. 2

1

2

HICOM 3
HICOM 2
HICOM 1
PLB, VOICE
ADS SERVER NAPAJANJE
MAIL

1

3

SDH
STM 16

5

STREŽNIK
SDH

6

OMARA 2 OMARA 9 OMARA 1
TKOM 4
LTG 2
LTG 9
LTG 1

2

FMX

1

OMARA II
OPTIKA

4

STM-1
PDH
MDF
2Mbit/s

PDH SV

5

NAPAJALNIK

6

MSC/HLR

HiPath
4000

REGISTROFON

3

STM-16
LJ-KP

SINH.
MDF 34Mbit/s

CMX II

4

2

3

5

sistem
DISTR.
sistem
600x 2050x 600 600x 2050x 600 600x 2050x 600

OMARA I
OPTIKA

2

DWDM
ALCATEL

STREŽNIK

senzor

MPS1000.1500
NAP-2
NAP-1

OMARA III
OPTIKA

DWDM
ALCATEL

3

DWDM
ALCATEL

4

2

DWDM
ALCATEL

STREŽNIK

5

obst. NAP
Emerson

NAP-3

1

1

1

4

5

3

4

TKOM 2 PLJU 2 PLJU 1

2

3

obst.
EOM

IV

V

VI

VII

ODF

obst. AC dist.
Emerson

1

FDS

800x
2070x
800

2

SPREDNJA STRAN / front side

(CS, cCS, AS)

600x
2200x
1000

1

2

SPDC

TKP 01 prostor

A

B
1
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TKP 02 prostor
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DM22 FAX

DM21 Tiskalnik

GD

DDF
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PROMETNIK POSTAVLJALEC
LJUBLJANA-JESENICE

SI3000 DTR

SI3000 DTR

48

WC

PROMETNIK PROGOVNI
LJUBLJANA-JESENICE

50
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1
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2

12

SKS
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kritni sloj
maks. 100mm
npr. beton, estrih, ploščice

Ø12

pritrdilna plošča dim. 600x500
reakcijsko sidro npr. RG M10x130

Ø30

odprtina za kable

550
600

6/3

ližnjega
mm iz b
d kablov
cev Ø75
a za uvo
šk
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a
g
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Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

SOS
stebriček

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

3/1

IP SOS
elektronika
SOS

JSW1
optični delilnik
D2

v sklopu naprave

1x4 SM optični kabel

optična
doza
optični pov. kabel

LC/LC
povezovalni kabel

optični/Ethernet
pretvornik

NYY-J 3x2,5mm²

v sklopu naprave

ločilni
transformator

UPS

napajalna
omarica

R-TK-Z

napajanje

TK prostor

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

peronsko ozemljilo

6/3
SHEMATSKA RISBA POVEZAVE SOS STREBRIČKA
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

SOS
stebriček

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

3/2

SI3000 DTR

SI3000 DTR

POSTAJA SLOVENSKI JAVORNIK

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

SI3000 DTR

6/3
SHEMATSKA RISBA OBVEŠČANJA POTNIKOV
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Obveščanje
potnikov

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019
Merilo:

Št.
risbe:

4/1

POGLED S TIRA:

POGLED S PERONA:

zvočniška troblja

400

500

400

zvočniška troblja

drog peronske
razsvetljave

cev za prehod kablov
v drog razsvetljave

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

nivo perona

PE cevi za uvod kablov za
razsvetljavo in TK naprave

nivo perona

kabelski jašek peronske
kanalizacije ob drogu

6/3
PRITRDITEV ZVOČNIŠKE TROBLJE
NA DROG PERONSKE RAZSVETLJAVE
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Obveščanje
potnikov

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

4/2

KRANJ

postajališče
OTOČE

PODNART

postajališče
GLOBOKO

7.375m

ŽIROVNICA

4.048m

SLOVENSKI JAVORNIK

JESENICE

4.902,5m

5.048m
5.096m

3.460m
3.471m

2.581m

75/80/95

115/120/140

75/80/95

(sr. per. 1)
(km 630+259,5)

(sr. per. 1)
(km 616+849)

95/
100/85/80 80/
75

JESENICE

(sr. per. 2 km 630+270,5)

(sr. per. km 626+799,5)

SLOVENSKI JAVORNIK

ŽIROVNICA

(sr. per. km 621+897)

LESCE BLED

(sr. per. 2 km 616+801)

(sr. per. km 614+220)

postajališče RADOVLJICA

(sr. per. km 610+172)

postajališče GLOBOKO

(sr. per. km 607+739)
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2.433m

postajališče OTOČE

115/95/90

PODNART

(sr. per. km 604+852)

KRANJ

(sr. per. km 594+477)

100/
120/110/ 95/80/ 85/
80
100
75

LESCE BLED

12.003m
11.955m
2.887m

projektirana
maksimalna
hitrost:

postajališče
RADOVLJICA

80/85/100

LJUBLJANA

proženje avtomatski najav preko vhodnih podatkov ISSŽP

proženje avtomatski najav preko vhodnih podatkov ISSŽP

6/3
TIRNA SHEMA KRANJ - JESENICE
KRMILJENJE SAMODEJNIH NAJAV
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Krmiljenje
samodejnih
najav

Datum: 06 / 2019
Merilo:
Št.
risbe:

4/3

A

E-PAPIR prikazovalnika

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

E-PAPIR prikazovalnika

PE cevi do bližnjega
kabelskega jaška
(glej situacijo)

PREČNI PREREZ A - A

VZDOLŽNI PREREZ B - B

A

6/3
PRIKAZ POSTAVITVE PRIKAZOVALNIKOV V TIPSKO ZAVETIŠČE
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Postavitev
prikazovalnika v
tipsko zavetišče

Datum: 06 / 2019
Merilo:

1:40
Št.
risbe:

4/4

POSTAJA
SLOVENSKI JAVORNIK

IR
IR

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

IR
IR

IR
IR

6/3
SHEMATSKA RISBA VIDEO NADZORA
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Video
nadzor

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

5/1

RO KAM
omarica iz umetnih mas ali nerjaveče pločevine (Rf),
IP66, z zapahom s ključavnico, UV odporna

IR
IR

STP/FTP

upravljalno
PoE+
industrijsko
ethernet stikalo PoE+

napajalnik
48V DC

SFP

STP/FTP

SFP

varovalni elementi
4-vlakenski optični
delilnik

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

dovod 230V AC
(IT sistem)

napajalni kabel

napajalni kabel
opcija

4xSM optični kabel

6/3
SHEMA OMARICE VIDEO NADZORA
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Video
nadzor

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

5/2

POGLED ZA DROGOM:

POGLED S PERONA:

video nadzorni
kameri

RO KAM

400

500

400

video nadzorni
kameri

RO KAM

drog peronske
razsvetljave

nivo perona

PE cev za uvod kablov za
razsvetljavo in TK naprave

nivo perona

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

cev za prehod kablov
v drog razsvetljave

kabelski jašek peronske
kanalizacije ob drogu

6/3
PRITRDITEV KAMERE
NA DROG PERONSKE RAZSVETLJAVE
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Video
nadzor

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

5/3

CP LJUBLJANA

CP KRANJ

JRO1_CPLjubljana

postajališče
OTOČE

PODNART

JRO1_CPKranj

postajališče
GLOBOKO

postajališče
RADOVLJICA

LESCE BLED

JRO1_Podnart

OK1

JRO1_LesceBled

OK1

OK1

JRO2_Zirovnica

JRO2_SloJavornik

OK2

OK2

JRO1_CPJesenice

OK1

JRO2_LesceBled
OK2

CP JESENICE

JRO1_SloJavornik

OK1

JRO2_Podnart
OK2

SLOVENSKI JAVORNIK

JRO1_Zirovnica

OK1

JRO2_CPKranj
OK2

ŽIROVNICA

JRO2_CPJesenice

OK2

OK2

OK2

JRO2_CPLjubljana
JRO1_Otoče

JSW1_CPKranj

JSW2_CPKranj

JSW1_Podnart

JSW2_Podnart

JRO1_Globoko

JRO1_Radovljica

JSW1_LesceBled

JSW2_LesceBled

JSW1_Zirovnica

JSW2_Zirovnica

JSW1_SloJavornik

JSW2_SloJavornik

JSW1_CPJesenice

JSW2_CPJesenice
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LEGENDA:
L3 Core usmerjevalnik
(obstoječ, Cisco ASR 903)
JRO1, JRO2

L3 usmerjevalnik
(kot Cisco ASR-920-24SZ-M)
JRO1

L3 usmerjevalnik
(kot Cisco ASR-920-12CZ-D)
JRO2

JSW1, JSW2

L2 usmerjevalnik
(kot Cisco IE 4010-16S12P)
10 Gbit Ethernet povezave
1 Gbit Ethernet povezave

6/3

obstoječe povezave

TOPOLOGIJA IP/MPLS OMREŽJA KRANJ - JESENICE
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Podatkovno
JŽI
omrežje

Datum: 06 / 2019
Merilo:

Št.
risbe:

6/1

TKp
SLOVENSKI JAVORNIK
JRO1_SloJavornik

omara ETSI

(5.291m)

OK1

D1-24FC/PC
k13,k14

1

3

6

OK2

omara GSM-R

JRO2_SloJavornik

D1-72LC
k17,k18

D1-72LC
k53,k54

2

OK2

4

8

(4.029m)

9

JSW1_SloJavornik
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(3.933m)

smer Jesenice

5

omara GSM-R

OK1

7

smer Žirovnica

(5.269m)

omara ETSI

D1-24FC/PC
k1,k2

JSW2_SloJavornik

6/3

Opomba
Dolžine optičnih kablov v oklepajih so dolžine med delilniki sosednjih postaj (brez priključnih kablov).
Dolžine so povzete iz obstoječe PID dokumentacije.

PODATKOVNO JŽI OMREŽJE SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Podatkovno
JŽI
omrežje

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

6/2

60

(lokalni optični kabli)

ODF delilnik D1 - 24 vlaken
nosilec kablov - pladenj

(rezerva)

Panel cat. 5e/6/6A
organizator kablov

(rezerva)

JSW1 / IE4010
organizator kablov
JSW2 / IE4010
JRO1 / ASR 920
organizator kablov
JRO2 / ASR 920

DC poddistribucija

~220cm

razsmernik DC/AC

Usmerniki,
varovanje baterij

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

Baterija 2

2x155Ah

Baterija 1

6/3

OMARA LAN
SLOVENSKI JAVORNIK

ZASEDBA OMARE LAN SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Zasedba omare

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

7/1

OBSTOJEČA OMARA

delilnik D1 96 vlaken

obstoječi element

nosilec kablov

obstoječi element

L2 Eth. SW - Ciena 3920

obstoječi element

IP ojačevalnik

DC poddistribucija RPDC2

razširitev MPS
AC/DC

AC/DC

MPS 1000.80
obstoječi element
CL1

VRZ

CL2

CL3

CL4

CB1

CB2

ARG
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Baterija 2
obstoječi element
(prestavitev)

Baterija 1

(zamenjava baterije)

GSM-R
SLOVENSKI JAVORNIK

6/3

ZASEDBA OMARE GSM-R SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Zasedba omare

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

7/2

TK PROSTOR

PERON

LAN OMARA
DELILNIK D1 (1x24)

V NAPRAVI ALI
V OMARICI PRI NAPRAVI

D2k1
D2k2
D2k3
D2k4
D2k5
D2k6
D2k7
D2k8
D2k9
D2k10
D2k11
D2k12
D2k13
D2k14
D2k15
D2k16
D2k17
D2k18
D2k19
D2k20

1.vl.

01 rdeča

1.vl.

2.vl.

02 zelena

2.vl.

3.vl.

03 modra

3.vl.

4.vl.

04 rumena

4.vl.

1.vl.

01 rdeča

1.vl.

2.vl.

02 zelena

2.vl.

3.vl.

03 modra

3.vl.

4.vl.

04 rumena

4.vl.

1.vl.

01 rdeča

1.vl.

2.vl.

02 zelena

2.vl.

3.vl.

03 modra

3.vl.

4.vl.

04 rumena

4.vl.

1.vl.

01 rdeča

1.vl.

2.vl.

02 zelena

2.vl.

3.vl.

03 modra

3.vl.

4.vl.

04 rumena

4.vl.

1.vl.

01 rdeča

1.vl.

2.vl.

02 zelena

2.vl.

3.vl.

03 modra

3.vl.

4.vl.

04 rumena

4.vl.

D1k1

4-portna zaključna
optična doza
SOS1

D1k2
D1k3
D1k4
D1k1

4-portna zaključna
optična doza
KAM1,2

D1k2
D1k3
D1k4
D1k1

4-portna zaključna
optična doza
KAM3,4

D1k2
D1k3
D1k4
D1k1

4-portna zaključna
optična doza
KAM5,6

D1k2
D1k3
D1k4
D1k1

4-portna zaključna
optična doza
E-PAPIR

D1k2
D1k3
D1k4

D2k21
D2k22
D2k23
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D2k24

LEGENDA:
varjeni spoj
Dxkx

1.vl.

optični konektor LC
nezaključeno vlakno

6/3
VEZALNA SHEMA LOKALNIH OPTIČNIH POVEZAV
DELILNIK D1/LAN
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Vezalna
shema

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

7/3

SLOVENSKI JAVORNIK
SKS delilnik
III

IV

letvica
letvica

letvica
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letvica

induktorski
telefon

novo podnožje
za letvice LSA
PLUS

letvica

letvica

letvica

II

letvica

I

6/3
SKS DELILNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

SKS
delilnik

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

7/4

ZASEDBA LETVIC NA SKS DELILNIKU
vertikala IV

1

TS Is A, Is B

TS Is A
TK 59 5x4x0,8 M

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

PERON TROMBE

8

9

10

PERON TROMBE

TS Is A

3

TS Is B

TS Is B
TK 59 5x4x0,8 M

4

1

2

3

4

5

6

TS Is B

5

TS PU

TS PU
TK 59 5x4x0,8 M

6

1

2

3

4

5

6

Infrastr. Selektivni
vod
vod

7

OZVOČENJE

8
peronske trombe
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TD 59 3x4x1,2 M

9

1

2

3

4

Zv1.1

Zv1.2

Zv1.3

Zv1.4

5

6

ločilna letvica s podnožjem za priklop žil premera 1,2

10
peronske trombe
TD 59 3x4x1,2 M

11

1

2

3

4

Zv1.5

Zv1.6

Zv1.7

Zv1.8

5

6

7

ločilna letvica s podnožjem za priklop žil premera 1,2

6/3
RAZPORED LETVIC NA SKS DELILNIKU
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Zasedba
letvic

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG2000 0108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum: 06 / 2019

Merilo:

Št.
risbe:

7/5

LEGENDA
OBSTOJEČE
NOVO - PREDMET NAČRTA
NOVO - NAČRT EL. INŠTALACIJ IN EL. OPREME

na fasadi objekta

PE

PMO
NYY-J 4x25
15m

v prometnem uradu

RG
ozemljilna vrv

SV naprave

razsvetljava

NYY-J 5x6

inštalacije stavbe

TrE
Dyn5, 30kVA

NYY-J 4x16

NYY-J 4x25
25m

NYY-J 4x16

ozemljilo
distribucija

skladno z EN 50122-1

skupno ozemljilo

ROG B

YSLB-JB 5x6

ROG A

TIRNICA

skupno ozemljilo

ozemljilo
TK

PE

R-TK

SOS
info

TK PROSTOR

FeZn 70mm²

omara LAN2

Rf 30x3,5 mm

H07V-K 16mm²
Ru/Ze

R.TK-BYPASS.LAN2
FG7OR 3x6mm², 5m

RO
KAM

FeZn 70mm²

R.TK-NAP.SIST.LAN2
FG7OR 5x6mm², 5m

IT SISTEM

kΩ
obstoječe naprave

omara
PDH/SDH

obstoječe naprave

JSW2-napajalnik 2

obstoječe naprave

JSW2-napajalnik 1

JSW1-napajalnik 2

6/3

obstoječe

48V= razdelilno polje DC
obstoječe naprave

JSW1-napajalnik 1

JRO2-napajalnik 2

GSMR OMARA
NAPAJALNI SISTEM MPS1000.80

48V=

R-TK-Z

R.TK-NAP.SIST.LAN
FG7OR 3x6mm², 7m

obstoječe naprave

JRO2-napajalnik 1

JRO1-napajalnik 2

razdelilno polje DC (RPDC2)

rele za
zakasnjeni
vklop pri
zagonu sistema

48V=
IP ojačevalnik

JRO1-napajalnik 1

C32A/DC

SOS stebriček / NYY 3x2,5 mm²
video nadzorne kamere / NYY 3x2,5 mm²

230V~

razdelilno polje DC (RPDC1)

ozemljilni trak Rf 30x3,5 mm
v peronu

prikazovalnika E-PAPIR
NYY 3x2,5 mm²

-TRL-TKZ
0,23/0,23 kV

baterije
48V

CL2

sonda

TrG
Dyn5, 30kVA

-TRL-TK se izloči po prehodu na
odprti sistem ozemljevanja SIST EN
50122-1 in povezavi ozemljitve TK
prostora ma skupno ozemljilo.

sonda

-TRL-TK
0,4/0,4V, Dyn5
10kVA

sonda

KNOG

omara
LAN

PREGLEDNA SHEMA NAPAJANJA
TK NAPRAVE SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Napajalne
sheme

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/1

ŽP SLOVENSKI JAVORNIK
PROMETNI ORAD
GLAVNI RAZDELILEC RG

F02
16A

ŽP SLOVENSKI JAVORNIK
TK PROSTOR
Mehki zagon

TRL1-TK
DyN5
0,4/0,4 kV
10kVA

-W1.1

3

F2.2

C16A

F2.3

C16A

F2.4

C16A

F2.5

C16A

F2.6

C10A

F2.7

C16A

C16A

REZERVA

F2.1

REZERVA

C10A

RAZSVETLJ.

F1.8

C16A

Radiator

F1.7

C16A

KLIMA

F1.6

C10A

LAN omara

F1.5

C10A

BYPASS

F1.4

C10A

REZERVA

F1.3

C10A

REZERVA

F1.2

C10A

REZERVA

F1.1

VTIČNICE
splošno

25A

REZERVA

F01
TIP 2

Q2

3

25A

VTIČNICE
TK

Q1

GSM-R
omara
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W1

LOČILNI
TRANSFOR.
V ZAŠČITNEM
POKROVU

SITEL

NYY 5x6

REZERVA

W1000

6/3
ENOPOLNA SHEMA RAZDELILNIKA R-TK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Razdelilnik
R-TK

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/2-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F1.8
UPS

F01

F1.7
rezerva

N1

F1.6
UPS bypass

PE1

F1.5
rezerva

N2

F1.4
rezerva

PE2

F1.3
rezerva

SITEL

1
2
3
4
5
6
7

F2.4

F2.5

F2.6

F2.7

rezerva

rezerva

F2.3

Radiator

F2.2

VTIČNICE
SPLOŠNO

RAZSVETLJ.

F2.1

KLIMA

Q2

VTIČNICE
TK

-X21

1
2
3
N
-X2

PAZI NAPETOST

GSM-R
omara

F1.1

Q1

F1.2

-X11

10
11
12
N

7
8
9
N

1
2
3
PE
4
5
6
N
-X1
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6/3
IZGLED RAZDELILNIKA R-TK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Razdelilnik
R-TK

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/2-2

Q1

F1.1

25A

F1.2

C10A

C10A

Mehki zagon

F01
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TIP 2

6/3
VEZALNA SHEMA RAZDELILNIKA R-TK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Razdelilnik
R-TK

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/2-3

F1.3
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C10A

F1.4
C10A

F1.5
C10A

F1.6
C16A

F1.7
C16A

F1.8
C10A

6/3
VEZALNA SHEMA RAZDELILNIKA R-TK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Razdelilnik
R-TK

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/2-4

Q2
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25A

F2.1
C16A

F2.2
C16A

F2.3
C16A

F2.5

F2.4

C10A

C16A

F2.6
C16A

F2.7
C16A

6/3
VEZALNA SHEMA RAZDELILNIKA R-TK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Razdelilnik
R-TK

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/2-5

Časovni rele Re1 zakasni vklop
napajanja zunanjih naprav
1 min po prihodu napetosti

L1
L2 (N)

PREGRADA V STIKALNEM BLOKU

napajanje iz
UPS (48V DC)

kΩ

signalizacija
napake

daljinska ponastavitev
(priklop izvesti v skladu z
navodili proizvajalca
kontrolnika izolacije)

N
PE

PE (TK)

TRL-TK-Z
230V/230V

PORABNIK

DOVOD
UPS

MOČ [kW]

1,0

KABEL

FG7OR 3x6mm2

REZERVA

vklop napajanja
1 min po prihodu nap.

LOČILNI TRANSFORMATOR
TRL-TK-Z

DOVOD IZ TRANSFORMATORJA
TRL-TK-Z

1,0

1,0

kontrolnik izolacije

RO KAM1,2

RO KAM3,4

RO KAM5,6

SOS1

E-PAPIR1,2

0,15

0,15

0,15

0,05

0,1

NYY-J 3x2,5mm2

NYY-J 3x2,5mm2

NYY-J 3x2,5mm2

NYY-J 3x2,5mm2

NYY-J 3x2,5mm2

6/3
VEZALNA SHEMA RAZDELILNIKA R-TK-Z
POSTAJA SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:

Odg. proj.:

Investitor:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.

Projektant:

Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij

Načrt:
Št. odseka:

Arhivska št.:

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Napajalne
sheme

Spremembe:
Vrsta projekta: Št. projekta:

6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:
Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/4

OMARA LAN2
RAZDELILNO POLJE DC48V RPDC1:
LL+
C6A

CB1

C6A

CB2

C6A

CB3

C6A

CB4

C10A

CB5

JRO1 napajalnik 1
JRO2 napajalnik 1
JSW1 napajalnik 1
JSW2 napajalnik 1
IP ojačevalnik

CB6
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OMARA GSM-R
RAZDELILNO POLJE DC48V RPDC2:
LL+
C6A

CB1

C6A

CB2

C6A

CB3

C6A

CB4

JRO1 napajalnik 2
JRO2 napajalnik 2
JSW1 napajalnik 2
JSW2 napajalnik 2

CB5
CB6

6/3
RAZDELILNO POLJE DC 48V POSTAJA SLOVENSKI JAVORNIK
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Napajalne
sheme

Spremembe:

Vrsta projekta: Št. projekta:

Šifra priloge:

ZG20000108.00 007.2147 G.155

IZN

3684/ZJ
53 37 530/3

Št. načrta:
Prostor za črtno kodo:

Datum:

Merilo:

06 / 2019
Št.
risbe:

8/5

omare NAP1,NAP2,NAP3, prostor TK02 - 1. nadstropje

usmerniki
MPS1000.1500

2x48V/1500Ah
v kleti

1. DC/AC
2. DC/AC
inverterski sistem inverterski sistem

nadgradnja z
2x DC/AC modulom

baterije
48V

230V/50Hz
230V/50Hz

F1/16A

48V=
FRQA-1

DC poddistribucije:

48V=

FRQB-1

48V=

LF6/

F3/10A

rezerva
razdelilec
R/RS-2

rezerva

rezerva

TKP-01 SINA 2

TKP-02 NAP-3 FRS-1

TKP-02 NAP-1 FRS-1

*

FRQD-1
LF5/

LF4/*A

LF3/250A

LF2/160A

LF1/160A

48V=

F2/16A

* možen priklop, mesto priklopa
se definira v dopolnitvi načrta
YSLCY-JB 3x6mm²
60m
progovni prometnik in
prometnik postavljavec
4. nadstropje

230V, 50Hz podrazdelilnik R-AC-4PU
F1
10A/C

F2
10A/C

F3
6A/C

COPYRIGHT - prepovedano razmnoževanje in distribucija; izdelal: PAP Informatika inženiring, d.o.o.

rezerva
Vtičnice v plastični omarici, zaščitene
pred nepooblaščenim dostopom)

rezerva

Oklopljen kabel je ozemljen le na strani
razdelilca. Pri napravi je oklop izlorian.

delovna postaja video nadzor

JSW_PU

LEGENDA
OBSTOJEČE
NOVO - PREDMET NAČRTA

6/3

Obstoječe stanje je povzeto po PID dokumentaciji št. 001 09 13 Uvedba
digitalnega radijskega sistema GSM-R na Slovenskem železniškem omrežju.

PREGLEDNA SHEMA NAPAJANJA
NOVIH NAPRAV CP LJUBLJANA
Objekt:
Investitor:

Odg. proj.:

Odsek Žirovnica - Slovenski Javornik
RS, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Projektant:

Proj. org.:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Vrsta načrta: 6 - Načrt telekomunikacij
Načrt:
6/3 TK naprave postaje Slovenski Javornik
Št. odseka:

Arhivska št.:

Faza/objekt:

Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.
Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.

E-2208 Vsebina risbe:
E-2208

Napajalne
sheme

Spremembe:
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Projektivna organizacija:

PAP INFORMATIKA INŽENIRING d.o.o.
Čepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10
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MERILNI IN PREIZKUSNI LISTI
Merilni listi za lokalne TK kable (1 stran)

6/3 TK naprave na postaji Slovenski Javornik

ZG2000

0108.00
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P

Merilni list za lokalne TK kable
Merilni list št.:
Relacija:
Merilno mesto:
Vrsta kabla:
Merjena dolžina:
Par

Rizol med žilama v paru in proti zemlji (MΩ)

Upornost zanke (Ω)

a/b

a/z

b/z

Rizol / 1km

PREDPISANE DOPUSTNE VREDNOSTI PRI DOLŽINAH DO18 km IN TEMEPERATURI +18°C
Upornost zanke na 1 km
d = 0,6 mm

≤ 124Ω

d = 0,8 mm

≤ 73,2Ω

d = 0,9 mm

≤ 54,1Ω

d = 1,2 mm

≤ 30,6Ω

Um = 250V

Upornost izolacije : > 100 MΩ/km (za nove kable)

Uporabljeni merilni instrumenti:

Vreme in temperatura:
Datum:

Meril:

