
PRZEWODY DOŁĄCZENIOWE DO SZYN, ZŁĄCZA SZYNOWE TL
Przewody dołączeniowe i złącza szynowe TL produkowahe przez TRANSCOM Katowice przeznaczone są do ogól-
nego stosowania w instalacjach sterowania ruchem kolejowym. Zadaniem tych przewodow i złączy szynowych jest
doprowadzanie i odprowadzanie sygnałów elektrycznych do toru oraz połączenie szyn sąsiednich między sobą lub
szyn równoległych i części rożlazdow w celu prawidłowego przekazywania informacji.
Przewody dołączeniowe i złącza szynowe TL nie sąprzeznaczone do przewodzenia prądów trakcyjnych, ani do
wyrównywania prądów międzytokowych.

oPIs
Przewód dołączeniowy do szyny TL wykonany jest linką mieQzianą ocynowaną, w izolacji i zakończony odpowiednimi
końcówkami: do montazuzszynąorazdo montazu do przepustu izolacyjnego (z otworem pod śrubę MB) lub do
montazu na listwie zaciskowej. Na rys, 1 przedstawiono przykłady przewodów dołączeniowych do szyn.
Rozwiązanie konstrukcyjne kołka stoźkowego zapewnia pewne uchwycenie przewodu w izolacji i dobre połączenie
elektryczne wykonane nowoczesnątechnologiązaciskania i lutowania przewodu.
Przewody dołączeniowe TL cechują się małym przekrojem żyły miedzianĄ, w związku z czym mają małą masę i nie
sątak atrakcyjne dla wandali. Przekroj żyły jest dobrany w sposób wystarczający (z nadmiarem) dla wszelkich zasto-
sowań w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

ZASTOSOWANlA
Przewody dołączeniowe typu TL1 i TL3 słuzą do połączenia szyny z urządzeniem przytorowym.
Przewody dołączeniowe wyposazone w dwa kołki stoźkowe typu TL2 są praktycznie złączami szynowymi dla sygna-
łów elektrycznych srk.
Na rys. 2,3 i 4 pokazano przykładowe zastosowania przewodów dołączeniowych TL,

MoNTAż
Przewody dołączeniowe do szyn TL montuje się do szyny po wywierceniu otworu w szyjce szyny na wysokości H
mierzonej od stopki szyny, zależnej od typu szyny:

Typ szyny s42 S49 S60 R65

H (mm) 60 62,5 76,3 7B,5

DANE TECHNICZNE

Maksymalny prąd przewodzenia 15 A
Przewody dołączeniowe do szyn do otworów w szynie a ę
Przekrojżyły przewodzącej 4 mm2, Cu
Wytrzymałość elektryczna izolaĄi 750 V
Zakres temperatur pracy -40 do +750 oC

Wilgotność względna 95%
DługoŚĆ przewodów wg wykazu przewodów, mozliwa jest produkcja innych

długości, przekrojów itp,
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Pzewód dołącze-
niowy do szyny
TL1-1214-2
TLI-1214-2,8
TLI-1214-3,5
TLI-1214-4,2
TL1-1214-8,5
TLI-1214-10

Przewód dołącze-
niowy do szyny
żącze szynowe
TL2-12l4-0,15
TL2-12l4-0,3
rL2-1214-0,7
rL2-1214-1
TL2-12l4-1,4
rL2-12l4-1,9
rL2-1214-3,2

Pzewód dołącze-
niowy do szyny
rL3-1214-2,2
TL3-1214-3
rL3-1214-3,7
rL3-1214-4,4
rL3-1214-8,7

rL3-12l4-10,2

odmiańa z2kolkami
z gwintem

odmiana z kołkiem

z gwintem

odmiana z kołkiem
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2.0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0

oczK. do M8
oczk. do M8
oczk. do M8
oczk. do M8
oczk. do M8
oczk. do M8

prosta do listwy
zaciskowej

Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu.4

Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4

Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4
Cu,4

Cu.4

2000
2800
3500
4200
8500

1 0000

150
300
700

1 000
1400
1 900
3200

2200
3000
3700
4400
8700

1 0000

Stosuje się do podłączeń

skrzynek kabIowych i urządzeń
przytorowych, np, : transforma-
tory przekaźnikowe, zas Iające,

nadajniki, odblorniki (EON,
EOT itp,) Prądy do 15 A.

Siosu.je się do łączenia szyn
sąsiednich - złącze szynowe,
do łączenia szyn równoIegłych,
do łączenia elementow rozjaz-
dów itp,, w ce|u ga|wanicznego
połączenia szyn d|a przepływu
prądów sygnałów srk np, ob-
wodów torowych SOT-2, Na Ii-

niach z trakcją eIektryczną sto-
suje się równo|eg|e do złącz
szynowych siInoprądowych,
Prądy do 15 A,

Stosuje się do podłączeń

skrzynek kablowych i urządzeń
przyiorowych, gdy jest możli-
wość wprowadzenia pzewodu
do skrzynki, ,órządzenia i za-
montowania go na Iistwie zaci-
skowej. Obecnie np, odbiory w

EON-6. Prądy do 1 5 A.

sPosoB ZAMAWIAN!A
Przewody należy zamawiać wg odmian podanych w wykazie.

Budowa wyróznika przewodu jest następująca dla TL1, TL2:
pierwszy człon, np. TLl - typ
drugi człon np.: 1214 - do otworu w szynie a 12 mm

- przekroj żyły 4 mm2
trzeci człon np,: 2,B - oznacza długość 2,B m
Przykład zamówienia: przewod dołączeniowy do szyny TL1-12/4-2,8.
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