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PRZEZNACZENIE / CECHY 

 

Dwustronny zegar stacyjny typu ZSETH60 produkowany jest w oparciu o nowoczesne rozwiązanie mechanizmu 
zegarowego w całości zaprojektowanego i wykonanego w KZŁ sp. z o.o. Przeznaczony jest do montażu na przystankach 
i dworcach kolejowych (w halach i na peronach). 

Zegar stacyjny typu ZSETH60 jest zegarem synchronizowanym z internetowymi lub lokalnymi serwerami czasu NTP. 
W pojedynczym zegarze można skonfigurować hierarchicznie do 5 serwerów NTP. Połączenie z serwerami realizowane jest 
poprzez interfejs Ethernet 10/100 Mbit i jest niezbędne do poprawnej pracy zegara. 

Dzięki nowoczesnemu mechanizmowi z kontrolą położenia wskazówek, zegary ZSETH60 posiadają właściwość 
automatycznej korekty wskazania po przywróceniu zasilania. 

Wytrzymała obudowa i konstrukcja urządzenia odpowiednio zabezpiecza przed ingerencją osób trzecich i zapewnia 
odporność na akty wandalizmu. 
 

BUDOWA I DZIAŁANIE 

 
Obudowa zegara ZSETH60 wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7011. Z obu stron 

zegara umieszczone są tarcze z cyferblatem, mechanizmem zegarowym i wskazówkami. Tarcze zegarowe wykonane 
są w kolorze białym, znaczniki minut i godzin w kolorze czarnym. Wskazówki w kolorze czarnym, godzinowa o promieniu 
równym 0,35 średnicy tarczy, minutowa o promieniu równym 0,45 średnicy tarczy. 

Obudowa zegara ZSETH60 jest szczelnie zamknięta z obu stron bezpieczną, soczewkową osłoną z przezroczystego 
poliwęglanu. Podświetlenie tarcz, wykonane z wykorzystaniem energooszczędnych diod LED, zapewnia czytelność odczytu 
wskazań po zmierzchu i w warunkach sztucznego oświetlenia. Zegar za pomocą specjalnego uchwytu może być 
przymocowany do ściany lub sufitu. Możliwy jest również montaż na słupie. 

Obudowa i konstrukcje wsporcze zegara malowane są proszkowo, zgodnie z normami PN-EN 12206-1:2005, 
PN-EN 13438:2013-10, PN-EN 12944-7:2001, PN-EN 12944-8:2001. 

W procesie tworzenia zegara ZSETH60 kierowano się kryteriami zawartymi w normie PN-EN ISO 14001 określającymi 
wykorzystanie materiałów nieuciążliwych dla środowiska oraz emisję hałasu, ciepła i zakłóceń elektromagnetycznych.  

Zegar ZSETH60 wyposażony jest w interfejs sieciowy Ethernet 100/10Mbit z protokołem TCP/IP. ZSETH60  obsługuje 
protokół SNMP w zakresie programowania i odczytu parametrów zegara. Urządzenie wysyła również komunikaty SNMP 
informujące o zmianie trybu pracy. 

Zegar ZSETH60 przystosowany jest do współpracy z Centralnym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP 
PLK. Możliwa jest modyfikacja oprogramowania zegara, pozwalająca na współpracę z innymi systemami. 

 
DANE TECHNICZNE ZEGARA 

 
Typ zegara     wskazówkowy 

Podświetlenie  typu LED (poziom jasności sprzężony z czujnikiem zmierzchowym) 

Niedokładność wskazań max.   – 1 min. 

Niedokładność działania zależna od serwera czasu,   przy braku dostępu do serwera  ok. ±1 sek./dobę 

Źródła czasu zewnętrzny lub lokalny serwer NTP (niezbędny do synchronizacji zegara); 
wewnętrzny generator synchronizowany rezonatorem kwarcowym 

System zasilania jednofazowe w układzie TN-S lub TT 

Napięcie zasilające 230VAC (-15%/+10%) 50Hz ±1%  (wg PN-EN 60038:2012) 

Pobór mocy (max.) 40W  (załączone podświetlenie) 

Zabezpieczenia elektryczne nadmiarowoprądowe; różnicowoprądowe; przeciwprzepięciowe; przeciwzakłóceniowe 

Wymiary  Ø 626mm x 280mm 

Ciężar zegara 12kg  

Zakres temperatur pracy -35
o
C do +45

o
C  

Stopień szczelności obudowy IP-54  (wg PN-EN 60529:2003) 

Stopień ochrony obudowy IK09 (zgodnie z PN-EN 50102:2001) 

Sterownik dedykowany, wyposażony w sprzętowy i programowy watchdog 

Czujniki temperatury, wilgotności, zmierzchowy (natężenia światła), otwarcia obudowy 

Interfejs zewnętrzny Fast Ethernet 10/100Mbps 

Obsługa protokołów TCP/IP; UDP; SNMP v1, v2, v3;  NTP 
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SZKIC OBUDOWY ZEGARA Z WYMIARAMI 

 

 
 
EKSPLOATACJA 

 
Zegar  ZSETH60 zaprojektowany jest do użytkowania w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. 

Usuwanie wszelkich awarii i serwis modułu 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 zegara, które winny być przeprowadzone nie rzadziej niż 

jeden raz na 9 miesięcy.  

Producent zaleca ponadto wykonywanie konserwacji i czyszczenia realizowane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 
Zakres czynności konserwacyjnych i czynności realizowanych podczas przeglądów, sprecyzowany jest w DTR ZSETH60.  

 
 

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~ 


