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PRZEZNACZENIE / CECHY 

 

Urządzenie zwane Translacją Sieci Zegarowej typ TSZ-1 stanowi element systemu sterowania siecią 
jednominutowych zegarów wtórnych o napięciu sterującym 24VDC. Przeznaczone jest do stosowania na dworcach 
oraz przystankach kolejowych i autobusowych. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji w pomieszczeniach, 
w klimatyzowanych szafach aparatowych lub serwerowych. 

Funkcje realizowane przez TSZ-1: 
- ręczne ustawienie czasu i daty  
- ustawienie szerokości impulsu sterującego zegarami;  
- przyspieszanie sieci zegarowej (serie dodatkowych impulsów); 
- opóźnianie sieci zegarowej (wstrzymanie serii impulsów); 
- synchronizacja zegara: wewnętrzna - rezonatorem kwarcowym, zewnętrzna - sygnałem DCF lub z urządzenia 

nadrzędnego (Master) interfejsem RS485; 
- automatyczne przejście z czasu zimowego na letni i odwrotnie. 

 

BUDOWA I DZIAŁANIE 

 
Translacja TSZ-1 stanowi niewielkie urządzenie zamknięte w metalowej obudowie wykonanej z blachy nierdzewnej, 

malowanej farbą proszkową na kolor RAL 9005. Posiada poliwęglanową płytę czołową z przyciskami sterującymi, 
sygnalizacyjnymi diodami LED i wyświetlaczem LCD 1x 16 znaków, wyświetlającym aktualny status urządzenia. Na tylnej 
płycie urządzenia zamontowane są gniazda odbiornika DCF, interfejsu RS485, zasilania i gniazdo wyjściowe 
dwuprzewodowej linii zegarowej. Znajduje się tam również wyłącznik zasilania i gniazdo bezpiecznika topikowego.  

Translacja może pracować w dwóch trybach - Master oraz Slave. W trybie Master źródłem czasu jest odbiornik 
sygnału DCF przyłączony do odpowiedniego wejścia urządzenia. W trybie Slave źródłem czasu jest inna translacja TSZ-1, 
pracująca w trybie Master. Translacje pracujące w trybie Slave muszą być dołączone do linii komunikacyjnej RS485, 
sterowanej z translacji Master. Jeśli translacja pracująca w trybie Master nie zsynchronizuje się ze wzorcem czasu 
przynajmniej raz na dobę, dobowe błędy działania będą się kumulować. Dobowy błąd działania translacji zeruje się 
przy każdej synchronizacji ze wzorcem czasu. 

Konfiguracja urządzenia realizowana jest poprzez przyciski i wyświetlacz LCD, umieszczone na płycie czołowej. 
Algorytm regulacji i rozpisane drzewo menu translacji zawarte są w instrukcji obsługi dostarczanej przez producenta 
wraz z urządzeniem. Poprawnie skonfigurowane urządzenie automatycznie realizuje zmiany czasu z letniego na zimowy 
i odwrotnie, zgodnie z dyrektywą UE 2000/84/EC. Urządzenie wyposażone jest w przycisk "Reset" umożliwiający szybki 
restart oprogramowania (zachowuje wcześniej zaprogramowane parametry i nastawy). 
Uwaga. Odbiornik sygnału DCF, wyposażony w kabel o długości ok. 3mb, jest integralnym elementem translacji TSZ-1.  

 

DANE TECHNICZNE  

 

Źródło czasu 
sygnał radiowy DCF-Frankfurt 77,5kHz (w trybie Master); 

urządzenie Master (w trybie Slave) 

Sygnał wyjściowy naprzemienne  impulsy +/- 24V co minutę 

Zakres regulacji czasu impulsów zegarowych 0,5s..3,0s.. (z krokiem  0,5s) 

Dobowy błąd działania < ±1 sek. 

Napięcie zasilające 24VDC (±10%) 

Pobór mocy (min.) 1W (przy odłączonej linii zegarowej) 

Pobór mocy (max.) 25W (w czasie trwania impulsu zegarowego) 

Zabezpieczenie elektroniki urządzenia bezpiecznik 1A 

Zabezpieczenie linii zegarowej bezpiecznik 4A 

Wymiary  (wys. x szer. x głębokość) 50mm x 160mm x 145mm 

Ciężar urządzenia 0,65kg 

Zakres temperatur pracy 0
o
C do +45

o
C 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 

 

 
 

EKSPLOATACJA 

 
Translacja  TSZ-1 zaprojektowana jest do użytkowania w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. 

Usuwanie wszelkich awarii i serwis urządzenia należy realizować wyłącznie przez ekipy serwisowe producenta lub inne 

osoby posiadające autoryzację producenta na serwis i naprawy tego typu urządzeń. 

W okresie gwarancyjnym wymagane są okresowe przeglądy translacji, które winny być przeprowadzone nie rzadziej 

niż jeden raz na 9 miesięcy.  

Zakres czynności realizowanych podczas przeglądów, sprecyzowany jest w dokumentacji DTR TSZ-1.  
 
UWAGA: Do czyszczenia urządzenia nie stosować rozpuszczalników „NITRO”, acetonu i innych podobnych związków 
chemicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCENT: 

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. 

ul. Ludwikowo 1; PL-85-502 BYDGOSZCZ 

Tel./ fax  (xx48) 52 518 5610 Sekretariat, Zarząd Spółki 

Tel./ fax  (xx48) 52 518 5605 Dział Handlowy 

 
~KONIEC~ 


