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1. Общи положения
1.1. Указания по безопасността
Предполага се, че обслужването на наличните компоненти се извършва само от квалифициран
персонал.
Повреди, предизвикани от несъблюдването на горното, не се третират по гаранционните условия!
Квалифициран персонал са лица, които въз основа на тяхното образование, опит и получени
указания, както и техните познания по действащите стандарти, нормативи, предписания за
безопасна работа и експлоатационни условия са придобили правоспособност от отговорните за
безаварийната работа на компонентите/съоръженията да упражняват съответната дейност и при
това да са в състояние да разпознават, респективно да предотвратяват възможни опасности от
повреда ( дефиниция за специалист, виж също DIN VDE 0105 или IEC 364).
Понятия, отнасящи се към безопасността
Важни указания, отнасящи се към техническата безопасност както и охрана от облъчване и
експлоатационни аварии, в отделните документи са маркирани посредством
-

удебелен шрифт и

-

обозначения ВНИМАНИЕ или УКАЗАНИЕ.

ВНИМАНИЕ

маркира такива работни и експлоатационни действия, които трябва стриктно да се
съблюдават с цел изключване на каквато и да било заплаха за здравето на
персонала. Към това се отнасят и указанията за особено внимание при работа с
отделни компоненти на изделието.
Същото се отнася и за действия, които трябва да се съблюдават точно, с оглед
предотвратяване на повреди или унищожаване на отделните части на
съоръжението. Това се отнася и за периодично провеждани дейности, както и при
работа при особени изисквания или в необичайни климатични и експлоатационни
условия!

УКАЗАНИЕ

се отнася към технически изисквания, които ползващият компонентите
трябва да съблюдава с особено внимание.
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1.2.

Цел на документа

Настоящият документ описва основните и необходимите за осъществяване на аналогова
радиовръзка в Германия обслужващи действия посредством двусистемната (Dual-Mode) мобилна
радиостанция на фирма HÖRMANN Funkwerk Kölleda GmbH.
Авторско право
Предаването на трети лица, както и размножаване на настоящия документ, продажбата и
разпространяване на съдържанието му, не е разрешено без изрично съгласие на собственика.
Противоречащи действия се обезщетяват. Всички права са запазени, особено в случаите на
предаване на патента или регистрация.

2.

Компоненти за въвеждане и извеждане на данни

2.1.

Обслужващ пулт

Обслужващият пулт служи за комуникация между крайното съоръжение от системата за влакова
радиовръзка и локомотивния машинист, базирана на показанията в дисплея и действията от
страна на машиниста.
Показанията в дисплея са пиктограми, текстова и/или цифрова информация. Действията от страна
на машиниста са просто натискане на бутони или последователни действия, чието задаване в
системата (съоръжението) и значение бива показано в дисплея и/или приканва към следващи
действия.

2.1.1. Бутони
Тастатурата се състои от 9 постоянни (Hardkey) и 14 програмни бутони (Softkey). Системните
бутони са свързани с перманентни функции. Значението на програмните бутони се определя от
съответстващото на бутона поле в дисплея. Ако полето е празно програмният бутон няма
съответстваща функция. По нататък са описани нормално появяващите се в полетата пиктограми
или надписи и свързаните с тях функции на програмните бутони. Програмните бутони S0 до S14 са
обозначени с цифри.
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2.1..2. Дисплей
Дисплеят е разделен на следните полета:

Фиг. 1

Дисплей

1:

Поле за показанията

За всички информации относно съществуващи връзки,
меню за избиране или задаване

2:

Поле за състоянието

Показва състоянието, като напр. сила на звука, вдигната
слушалка, локомотив-локомотив

3:

Заглавно поле

за включената система за влакова радиовръзка,
наименование на менюто, информация за мрежата

4:

Поле на часовника

за точно време

5:

Поле за влаковите данни

за номер на влака

6:

Функционални полета S0 - S9

за визуализиране на програмни функции S0 - S9

7:

Функционални полета S11 - S14

за визуализиране на програмни функции S11 - S14

2.2. Слушалка
Слушалката служи за разговорна комуникация. Тя се поставя върху държател, който осигурява
фиксираното й положение и по време на пътуване. Вдигането на слушалката става чрез силово
издърпване от държателя. За поставянето й обратно следва също така с известно усилие да се
натисне върху държателя. Намиращият се върху слушалката бутон следва да се натиска
периодично при използване на определени функции.
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2.3.

Високоговорител

Високоговорителят служи за предаване към локомотивния машинист на разговорни съобщения и
за подаване на звукови сигнали при определени последователни действия.

3.

Включване и изключване на обслужващия пулт

С включването на бордовото напрежение последва едновременно включване на влаковата
радиостанция.
1. Локомотивна радиостанция без обвръзка с контролера:
Обслужващият пулт се активира веднага. В дисплея се показва процесът на инициализиране.
2. Локомотивна радиостанция с обвръзка с контролера:
Ако контролерът е включен преди включване на локомотивната радиостанция, обслужващият
пулт се активира веднага. В дисплея се показва процесът на инициализиране.
Когато контролерът се намира в позиция 0, обслужващият пулт не се активира. В неактивно
състояние на обслужващия пулт не могат да се извършват функционални действия чрез
системата за влакова радиовръзка, възможни са единствено връзки по линията за озвучаване
на влаковата композиция съгл. UIC-стандарта. Активирането следва при поставяне на
контролера в позиция за движение. В дисплея на активирания обслужващ пулт не се показва
инициализиране, веднага се появява основното меню.
Ако контролерът отново се постави в позиция 0, обслужващият пулт остава известно
предварително конфигурирано време активен при положение, че и двата контролера се намират
в позиция 0. В случай, че по същото време се включи контролерът в другата кабина на
локомотива, активира се този обслужващ пулт, докато другият обслужващ пулт преминава в
неактивно състояние.

Обслужващият пулт се изключва при изключване на локомотивната радиостанция.
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4.

Стартиране на системата

След включване на локомотивната радиостанция следва акустична сигнализация, както и
автоматичен тест на локомотивната радиостанция.

стартиране
на системата

инициализиране

В дисплея се показва основното меню на режима на работа при последното включване на
радиостанцията, успешно проведен процес на регистрация в системата се сигнализира със звуков
сигнал за внимание. Всички вече зададени данни за влака отново се показват в дисплея.
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5.

Основни манипулации

Всички мигащи показания указват, че е необходимо да се извършат някакви действия (настройки)
или съществува грешно, респективно несъвместимо, състояние. Освен с визуални показания
всички външно предизвикани промени в състоянието на радиостанцията се сигнализират и чрез
звуков сигнал за внимание. При натискане на бутон с недопустима в момента функция прозвучава
звуков сигнал за грешка.

5.1.

Настройване силата на звука

Силата на звука във високоговорителя в кабината и в слушалката може да се регулира поотделно
в 5 степени. Когато във функционалното поле на бутон S11 се появи символ

е възможно

настройване на силата на звука.
За регулиране силата на звука в слушалката, същата трябва да се вдигне и тогава да се натиска
бутон S11. За настройване на високоговорителят се натиска бутон S11.
Символът

във функционалното поле на бутон S11 мига.

С бутони “нагоре/надолу” H7

(увеличаване) и H8

(намаляване) силата на звука се

регулира. Всяка новоизбрана степен на силата на звука се съпровожда със звуков сигнал за
внимание. В полето за състоянието върху дисплея избраната степен за силата на звука се
визуализира със запълнени полета от символа

.

Избраната степен за силата на звука може да бъде потвърдена или с натискане на бутон H9
(Enter), или чрез повторно натискане на бутон S11. В случай, че в същото време настъпи промяна
на състоянието на радиостанцията, стандартната подпрограма за въвеждане на параметър се
прекъсва.
Ако до около 10 сек. не последва потвърждаване на зададената стойност с бутона Enter,
програмата се прекъсва като остава преди това зададената сила на звука.
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5.2.

Настройване на дисплея - ден / нощ

Когато във функционалното поле на бутон S12 се появи символът

, е възможно превключване

на дисплея между “светли знаци върху тъмен фон” и “тъмни знаци върху светъл фон” и обратно.
Натиска се бутон S12 (символ

5.3.

във функционалното поле). Дисплеят се превключва.

Настройване на дисплея - контраст

Когато във функционалното поле на бутон S12 се появи символът

, е възможно настройването

на контраста на дисплея.
Натиска се бутон S12 (символ
Символът

във функционалното поле) за повече от 2 сек.

във функционалното поле S12 мига.

С бутони “нагоре/надолу” H7 (по-светло) и H8 (по-тъмно) може да се настройва контраст на
дисплея. Натискането на бутони се съпровожда със звуков сигнал за внимание. Достигането на
гранична стойност се сигнализира със звуков сигнал за грешка.
Избраният контраст се потвърждава с бутон H9

.

Ако до около 10 сек. не последва потвърждаване с натискане на бутон Enter, стандартната
подпрограма се прекъсва с преди това настроения контраст.

Контрастът за режимите “ден / нощ” на дисплея може да бъде настройван поотделно.
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5.4.

Настройване на дисплея - яркост на фона

Яркостта на фона на дисплея се регулира автоматично от падащата върху сензора за осветеност
външна светлина и допълнително може да бъде настройвана индивидуално. Когато във
функционалното поле на бутона S13 се появи символът

е възможна 10-степенна финна

настройка на яркостта.
Натиска се бутон S13 (символ
Символът

във функционалното поле).

във функционалното поле на бутон S13 мига.

С бутоните “нагоре/надолу” H7

(по-светло) и H8

(по-тъмно) може да бъде

настройвана яркостта на фона на дисплея. Натискането на бутони се съпровожда със звуков
сигнал за внимание. Достигането на гранична стойност се сигнализира със звуков сигнал за грешка.
Избраната степен на яркост се потвърждава чрез натискане на бутон H9

.

Ако до около 10 сек. не последва потвърждаване с натискане на бутон Enter, стандартната
подпрограма се прекъсва с преди това настроената яркост.
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5.5.

Избиране на подпрограми от менюто и зададени данни в паметта

Когато в едно меню има на разположение повече от една функции или предварително записани
данни в паметта, същите се показват в полето на дисплея номерирани в списък. По принцип
първият запис е представен като предварително маркиран и е подчертан върху тъмен фон.
Съществуват две различни възможности да се предприеме избиране на една точка от менюто или
зададените данни:

1.

Избиране с помощта на бутони “нагоре/надолу” H7

и H8

:

Чрез натискане на бутоните “нагоре/надолу” маркировката върху записите в дисплея се
движи нагоре и надолу. Само съответният избран запис се маркира върху тъмен фон. От
дясната страна на полето на дисплея две стрелки указват на възможността за използване
на бутоните “нагоре/надолу”. При това плътна стрелка означава, че в тази посока
съществуват още непоказани в дисплея възможности за избор.
2.

Избиране посредством бутони S0 до S9 :
Чрез задаване на номера на менюто (респективно записаните в паметта данни) от
показания списък е възможно директно избиране. След задаване на първата цифра
маркировката директно прескача върху съответния запис (текстът се подчертава върху
тъмен фон). Ако в следващите 3 сек. бъде натисната втора цифра, първата се опознава от
програмата като цифра за десетици, втората за единици, от двузначен номер от менюто, и
в дисплея се показва менюто с този номер.

Избраният и маркиран запис трябва да бъде потвърден с натискане на бутона H9 Enter

.

След това посочената функция се извежда в дисплея, респективно се възприема посоченият
запис от паметта.
Ако във функционалното поле на бутон S11 се вижда символът

(назад), може чрез

натискане на бутона S11 да се върне предходната равнина от менюто.
Начини на действия, които се различават от гореописаните, са описани отделно в съответните
точки.
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5.6.

Задаване на цифри

Задаването на цифри става посредством бутони S0 (цифра 0) до S9 (цифра 9).
Мястото на цифрата, която трябва да бъде записана, се маркира с тъмно мигащо поле. Задаването
на цифрите става от ляво на дясно, начиная с най-големия разред от числото.
С бутона S14 (символ

във функционалното поле) последната зададена цифра може да бъде

изтрита. Чрез натискане на бутона S14 за повече от 1 сек. може да бъде изтрит целият зададен
номер.
Зададеното число трябва задължително да бъде потвърдено с натискане на бутона H9
Ако във функционалното поле на бутон S11 се вижда символът

. .

(назад), може чрез

натискане на бутона S11 да се върне предходната равнина от менюто.
Начини на действия, които се различават от гореописаните, са описани отделно в съответните
точки.
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6.

Превключване на системите

Натиска се бутон S8 (символ

във функционалното поле) от основното меню:

назад
системно
меню

1 дигитална
система ВДРВ
2 аналогова
система ВДРВ
- DB
3 VZF 95 DB
4 аналогова
система
ВДРВ - страни

Системата за влакови радиовръзки може да бъде избрана с бутоните “нагоре/надолу” H7
H8

и да бъде потвърдена с бутон H9

и

. От друга страна има възможност веднага да се

включи избраната система за радиовръзки чрез директно натискане на бутони S1, S2 или S3, като
в този случай не е необходимо натискане на бутон H9

(Enter) . Ако се натисне бутон S4

веднага се появява следващо меню за избиране на аналогова система за влакови радиовръзки в
европейски страни.
назад

аналогова
система ВДРВ
- страни

1 – Австрия ÖBB
2 – Швейцария SBB

VZFK90

Избирането на системата за влакова радиовръзка става както е описано по-горе.
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7.

Преглед на функциите на постоянните бутони

аналогова радиовръзка
Бутон

Функция

участъкова
радиовръзка
А

В
т. 10.4

Е

VZF 95

местна радиовръзка
О

С

С(А)

–

О(А)

местна
радиовръзка
О ( Е)

О+С

H1

изходящо аварийно
повикване

H2

повикване към дежурен
ръководител

H3

повикване към началник
влак

H4

връзка към влаковата
композиция

т. 10.6.2

т. 11.5

H5

връзка лок-лок

т. 10.6.3

т. 11.5

H6

рестартиране и
стартиране на
радиостанцията

H7

посока нагоре

H8

посока надолу

H9

потвърждаване на
зададена стойност /
параметър

–

т. 10.5
т. 10.6.1

т. 10.4

–

–

т. 11.5

–

т. 11.5

т. 8
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8.

Функция рестартиране ( Reset )

Бутонът за рестартиране H6

(Reset ) се натиска за повече от 5 сек. Локомотивната

радиостанция се инициализира отново.

УКАЗАНИЕ: За времето на рестартирането не е възможно извършване на
функционални действия с радиостанцията!
ВНИМАНИЕ! Бутонът за ресет да бъде задействан само в случаите, когато това се
изисква изрично по експлоатационни указания!

9.

Съобщения за състоянието и специфични символи

1. В полето за състоянието биват показани следните положения:
вдигната слушалка:
настроена сила на звука:
включена връзка
“локомотив – локомотив”:
2. В полето на дисплея се показват следните символи:
включен предавател

свободен канал

приемникът е зает
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10.

Действия върху активен обслужващ пулт

В основното меню се натиска бутон S8 (символ

във функционалното поле). В менюто

“превключване на системата” се избира запис 2 “ аналогова радиовръзка ZF–DB” , в съответствие
с

т. 5.5. Появява се основно меню за режимите А, В или Е.

10.1. Задаване на режима на работа и каналната група
Съществуват следните възможности за задаване на режима на работа, респективно на каналната
група:
-

режимът на работа и каналната група се задават ръчно в съответствие с т. 10.1.1.

-

избира се предварително запаметен режим на работа / канална група от паметта в
съответствие с т. 10.1.2.

-

променя се режимът на работа, без при това да се променя каналната група, в съответствие
с т. 10.1.3.

10.1.1. Режим на работа и канална група
В основното меню на режимите на работа А, В или Е се натиска бутон S7 (символ

във

функционалното поле) .
назад
аналогова система
ВДРВ ( D )

Режимът на работа и каналната група, които са все още актуални за настройката на мобилната
радиостанция, се появяват в дисплея, маркирани върху тъмен фон. Буквата, респективно цифрата,
която може да бъде променена, мига.
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С бутони S1 до S3 се избира режим на работа А, В или Е.

След задаване на режима на работа се задава номерът на канална група (на съответния
диспечерски кръг).
Номерът на каналната група се задава в съответствие с т. 5.6.
Могат да бъдат задавани следните номера на канални групи:
-

00

режимът на участъкова радиовръзка е изключен

-

11 до 45

участъкова радиовръзка без автоматично избиране на канал

-

60 до 67

участъкова радиовръзка с автоматично избиране на канал

-

71 до 79

участъкова радиовръзка с автоматично избиране на канал

Ако не се извърши непълно задаване на режима/канала или същото не бъде потвърдено, след
около 10 сек. се активира предишната канална група и програмата се връща в основното меню.
Ако след избиране на режима на работа не е необходимо да се променя каналната група,
записът може да бъде потвърден чрез натискане на бутон H9

(Enter). Съществува възможност

и след задаване на цифрата за десетиците от номера на канала веднага да се натисне

, при

което цифрата за единиците се възприема от предишния запис. Настройва се основното меню на
избрания режим на работа.
При погрешно задаване на режима на работа повторение на записания знак става чрез натискане
на бутон S14 (символ

във функционалното поле). Ако записът не е пълен или не последва

потвърждение, след около 10 сек. се активира предишната канална група и програмата се връща в
основното меню.
При задаване на недопустими канални групи прозвучава звуков сигнал за грешка, в дисплея отново
се появява мигащо показание за задаване на режим на работа и канална група.
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10.1.2.

Памет за каналната група

В паметта за каналната група могат да бъдат предварително запаметени до 10 канални групи.
Свободни места в паметта са обозначени чрез “---“.
От основните менюта на режимите на работа А, В или Е се натиска бутон S7 (символ

във

функционалното поле) за повече от 2 сек. Първата подлежаща на промяна канална група се
вижда в дисплея подчертана върху тъмен фон. Първият знак, който трябва да бъде променен,
мига.

Задаването става в съответствие с т. 10.1.1. След записване и на последната цифра от каналната
група автоматично се отива към първия знак от следващата канална група. Избиране на
предварително записана канална група може да стане чрез бутони H7

и H8

Записът от паметта за каналните групи трябва да бъде потвърден с бутон H9

.
(Enter).

Програмата се връща обратно към основното меню.

10.1.3.

Промяна на режима на работа

От основните менюта на режимите на работа А, В или Е се натиска бутон S5 (символ

във

функционалното поле) се натиска толкова пъти, докато се появи желаният режим на работа.
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10.2. Настройване данните за влака
Натиска се бутон S9 (символ

във функционалното поле).
данни за влака
номер на влака
положение на
локомотива
(водещ локомотив)

Могат да бъдат избирани следните функции:
-

задаване на номера на влака чрез натискане на бутон S1 (символ

във функционалното

поле). В съотвествие с т. 5.6. в задаващото меню се записва номерът на влака. Новият номер на
влака се приема в полето за данните на влака и следва връщане към меню “данни за влака”.
-

записване на положението на локомотива във влаковата композиция чрез натискане на бутон
S2 ( символ

във функционалното поле). От избираемото меню в съответствие с точка

5.5. се избира положение на локомотива. Избраната позиция се възприема от програмата и
същата се връща към меню “данни за влака”.
-

запис на компанията – превозвач чрез натискане на бутон S3 (символ

във

функционалното поле). От избираемото меню в съответствие с точка 5.5. се избира превозвач.
Избраната позиция за превозвача се възприема от програмата и същата се връща към меню
“данни за влака”. Този запис не се изисква задължително.

10.3. Специфични символи
В полето на дисплея се показват следните символи:

включен предавател

приемникът е зает

свободен канал
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10.4. Изпращане на аварийно повикване
Изпращането на аварийно повикване е възможно при всички видове участъкова радиовръзка SF,
както и в режим O(E) на местна радиовръзка OF. То може да бъде изпратено винаги, също и при
съществуваща в момента разговорна връзка.
Вдига се слушалката, натиска се бутон H1

.

УКАЗАНИЕ Бутонът може да бъде натиснат и преди вдигане на слушалката!
В дисплея се оявява следното показание, съпроводено от звукова сигнализация:

аварийно
повикване

Предавателят е включен. Може да се говори.
Ако аварийното повикване няма последствия, в режими на работа А и В - след 30 сек., за режим Е след 20 сек., радиостанцията преминава към основното меню. Когато аварийното повикване
получи отговор, в дисплея се появява следната индикация:
-

в режими на работа А и В : отговор от влаков диспечер BL

Осъществява се селективен разговор между влаков диспечер и локомотивен машинист.
Разговорът може да бъде прекъснат само от страна на влаковият диспечер.

23

- в режим на работа Е : отговор от влаков диспечер BL

изтриване

Осъществява се селективен разговор между влаков диспечер и локомотивен машинист.
Разговорът може да бъде прекъснат чрез поставяне на слушалката, чрез натискане на бутон S14
(символ

във функционалното поле) или от страна на влаковия диспечер.

- в режим на работа Е: отговор от страна на дежурен ръководител по движението с общо
повикване. Нататък виж точка 10.11.5.2.
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10.5. Повикване към местен дежурен ръководител
Повикването към дежурен ръководител е възможно при участъкова радиовръзка, режим на работа
Е, както и при местна радиовръзка, режими на работа O, C, C(A) и O(A).
Сваля се слушалката и едва тогава се натиска бутон H2
УКАЗАНИЕ

-

за дежурен ръководител.

Задължително да се спазва последователността на работа!

режим на работа Е:

Връзката към дежурния ръководител Fdl може да бъде осъществена само тогава, когато
радиоканалът е свободен ( символ

във функционалното поле). Появява се следното

показание в дисплея:

Може да се говори веднага. Дежурният ръководител отговаря с общо повикване. Нататък виж
точка 10.11.5.2.
Разговорът се прекъсва чрез поставяне на слушалката върху държателя или чрез натискане на
бутон S14 (символ
-

във функционалното поле).

режими на работа O, C, C(A), O(A):

В дисплея за кратко време се показват символът за предавателя ( символ
пиктограмата

) и

. Натиска се бутонът за разговор, намиращ се върху слушалката.

Предавателят се включва (символ

в дисплея), може да се говори. Тъй като в тези режими

на работа е възможно водене само на симплексни разговори трябва да се съблюдава
дисциплина на разговора.
Разговорът се завършва чрез поставяне на слушалката.
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10.6.

Комуникации с влаковата композиция

10.6.1.

Повикване към началника на влака Zub

Повикване към началника на влака е възможно във всички участъкови режими на работа, както и в
режими O, C, C(A) и O(A) при местна радиовръзка.
Натиска се бутон H3

. В дисплея кратковременно се появява следното показание,

придружено със звуков сигнал:

Не е необходимо извършване на други манипулации.
Връзката може да бъде прекратена чрез натискане на бутон S14

( символ

във

функционалното поле).

10.6.2. Озвучаване на влаковата композиция
Озвучаване на влаковата композиция е възможно при всички режими на работа при участъкова и
местна радиовръзка.
Вдига се слушалката и едва тогава се натиска бутонът за озвучаване на композицията H4
УКАЗАНИЕ

.

Задължително да се спазва последователността на действие!

В дисплея се появява следното показание:
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Натиска се бутонът за разговор върху слушалката. Ако системата за високоговорящо
оповестяване във влаковата композиция не е заета, тя се включва и локомотивният машинист
може да направи съобщение. Пиктограмата се вижда в дисплея неподвижна. По време на
съобщението бутонът за разговор трябва да бъде натиснат постоянно.
Съобщението се завършва с натискане на бутон S14

( символ

във функционалното поле)

или чрез поставяне на слушалката върху държателя.
УКАЗАНИЕ

Слушалката никога да не се поставя в държателя с натиснат бутон за разговор!

Ако системата за високоговорящо озвучаване във влаковата композиция е заета, след натискане
на бутона за разговор върху слушалката прозвучава сигнал за внимание. В дисплея се появява
следното показание:

10.6.3. Връзка “локомотив – локомотив”
Връзката “локомотив – локомотив” е възможна във всички режими на работа както при участъкова,
така и при местна радиовръзка.
Натиска се бутон H5

, в полето за състоянието се появява символът

.

След приемане на повикването от викания локомотив, гласът на отговарящия локомотивен
машинист се чува във високоговорителя. За провеждане на разговор се вдига слушалката. След
поставяне на слушалката обратно върху държателя, гласът на другия локомотивен машинист
отново се чува от високоговорителя.
Чрез повторно натискане на бутона “лок-лок” H5
време. Символът в полето за състоянието

връзката може да бъде прекъсната по всяко

изчезва.
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10.6.4. Повикване от началника на влака
В дисплея се появява следното показание, съпроводено от звуков сигнал за внимание:

Говорът се чува във високоговорителя в кабината на локомотивния машинист. Локомотивният
машинист може да отклони разговор чрез натискане на бутон S14

( символ

във

функционалното поле). Ако е необходимо да бъде отговорено на повикването на началник влака
трябва да се вдигне слушалката. Може да се води разговор. Не е необходимо натискане на
разговорния бутон върху слушалката.
Съществуващ разговор може да бъде прекъснат чрез поставяне на слушалката, чрез натискане на
бутон S14 (символ

във функционалното поле) или натискане на бутона за началник влак.

Когато началникът на влака има желание да говори с влаковия диспечер, то още по време на
разговора с него локомотивният машинист трябва да натисне бутон H9

(Enter). Ако каналът в

момента е свободен, в слушалката, респективно във високоговорителя, се чува тонална поредица
на една телеграма.
След отговор от страна на влаковия диспечер (команда за разговор), началникът на влака,
локомотивният машинист и влаковият диспечер са свързани в разговорна връзка. В дисплея се
появява следното показание:

След поставяне на слушалката върху държателя разговорът между началник влак и влаков
диспечер се прослушва във високоговорителя.
28

Локомотивният машинист може да изключи прослушването на разговора чрез натискане на бутон
S14 ( символ

във функционалното поле). Става превключване към основното меню.

Разговорът се прекъсва от влаковия диспечер.
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10.7.

Комуникация с други

10.7.1. Изпращане на повикване MESA-MESA
Връзката към други локомотивни машинисти може да бъде изградена само в случаите, когато
радиоканалът е свободен ( символ

във функционалното поле).

- В режим на работа А се натиска бутон S0 (символ

във функционалното поле) от

основното меню. Програмата преминава към втора равнина съобщения. Сваля се слушалката,
натиска се бутон S8 (символ

във функционалното поле). Повикването се подготвя.

- В режим на работа В се натиска бутон S3 (символ

във функционалното поле).

- В режим на работа Е се натиска бутон S0 (символ

във функционалното поле) от

основното меню. Програмата преминава към втора равнина съобщения. Сваля се слушалката,
натиска се бутон S7 (символ

във функционалното поле).

Повикването се подготвя.
Появява се следното показание в дисплея:

Натиска се бутонът за разговор върху слушалката. Предавателят се включва (символ

във

функционалното поле), може да се говори. Пиктограмата престава да мига. Тъй като е възможно
провеждане само на симплексен разговор трябва да се съблюдава дисциплина на разговора.
Разговорът се завършва чрез натискане на бутон S14 (символ

във функционалното поле)

или при поставяне на слушалката в държателя.
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10.7.2. Приемане на повикване MESA-MESA
В дисплея се появява следното показание:

Говорът се прослушва по високоговорителя в локомотивната кабина.
Локомотивният машинист може да вземе участие в разговор. Сваля се слушалката, в режим на
работа А и Е се натиска бутон S8 (символ
В се натиска бутон S3 (символ
(символ

във функционалното поле) и в режим на работа

във функционалното поле). Ако радиоканалът е свободен

във функционалното поле) се натиска разговорният бутон върху слушалката.

Предавателят се включва (символ

във функционалното поле), може да се говори. Тъй като е

възможно провеждане само на симплексен разговор трябва да се съблюдава дисциплина на
разговора.
Разговорът се завършва при поставяне на слушалката в държателя.

31

10.8. Предупреждение за замръзване
В режими на работа А и Е съществува възможност за контролиране температурата на
охладителната течност в дизелови локомотиви с изключен двигател. При достигане на определена
гранична стойност устройството за контрол на температурата на локомотива изпраща сигнал с
продължителност минимум 1 секунда към локомотивната радиостанция, която автоматично
излъчва съобщение “предупреждение за замръзване” към влаковия диспечер. В дисплея се
появява следното показание:

След успешно излъчено съобщение за замръзване сигналът от устройството за контрол на
температурата на локомотива се деактивира.
УКАЗАНИЕ

Ако обслужващият пулт се намира в неактивно състояние, при излъчване на
съобщението същият се включва.

Пиктограмата

се изтрива с бутон S14 (символ

във функционалното поле).
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