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1 Dokumentum rendeltetése 

A Kezelési Utasítás az 1770RS363 specifikáció szerint módosított MIREL RS363 vezérlőrendszer számára 
lett kidolgozva. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer Kezelési Utasítása elsődlegesen a 363 sorozatú mozdonyok kezelő- és 
karbantartó személyzete számára készült. Az Utasítás ezen kívül az oktatási és ellenőrző tevékenység 
segédeszközeként, a vezérlőegység mozdony technológiájába történő beépítése, élesztése, tesztelése és 
a vezérlőrendszer próbái segédeszközeként szolgál. 

A Kezelési Utasítás a vezérlőrendszer technológiai felszerelésének, üzemi működése tulajdonságainak 
alapvető ismertetését tartalmazza. Az Utasítás a mozdony kezelése folyamatához kapcsolódóan 
részletesen ismerteti a vezérlőrendszer kezelésének és vezérlésének szabványos üzemi folyamatait. 

A mozdony üzemeltetése folyamatában a MIREL RS363 vezérlőrendszert csak az a személy kezelheti, aki 
a vasúti vontatójárművek vezetésére fektetett általános törvénye követelmények teljesítésén kívül  
igazolhatóan oktatásban részesült a 363 sorozatú mozdony és a MIREL RS363 vezérlőrendszer 
kezeléséről. Jelen dokumentum nem tartalmazza a kezelőszemélyzet képzettségére fektetett 
követelményeket, ezek meghatározásával a vezérlőrendszer gyártója sem foglalkozik. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer gyártását, felszerelését, karbantartását, diagnosztikáját ellátó dolgozók 
képzésére fektetett követelmények teljesítését szakképzettségük és a tevékenységre igazolhatóan 
betanított, időszakosan felújított oktatásuk jelenti. A MIREL RS363 vezérlőrendszer karbantartásának 
részletes ismertetését és a karbantartó személyzet képesítésének feltételeit a MIREL RS363 
vezérlőrendszer Kezelési Utasítás, diagnosztika (1805RS363 számú) dokumentum és a MIREL RS363 
vezérlőrendszer Műszaki Feltételei (1760RS363 számú) dokumentum tartalmazza.  

A vezérlőrendszer kezelése kizárólag a vasúti vontat´jármű vezetőállásairól történhet. A vasúti 
vontatójármű egyéb részein (gépterem, tető, forgóvázak, vasúti vontatójármű homlokfalai, 
transzformátortér,…) nem végezhető semmilyen, a MIREL RS363 vezérlőrendszer kezelésével 
összefüggő művelet. Az említett okból kifolyólag az üzemeltető- és szervizszemélyzet ezekben a terekben 
végzett tevékenységének folyamatai és szabályai, a személyek biztonságát biztosító folyamatokat is 
beleértve nem képezik a jelen MIREL RS363 vezérlőrendszer Kezelési Utasításának tartalmát. Az 
üzemeltető- és szervizszemélyzet a vasúti vontatójármű dokumentációja szerinti eljárást követi. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer Kezelési Utasítása a 363 sorozatú mozdony gyártója kidolgozta Kezelési 
Utasításának kiegészítése és csak ezzel összhangban érvényes. Abban az esetben, ha a MIREL RS363 
vezérlőrendszer nem biztosítja a mozdony vezérlésének üzemi funkcióit, az Utasítás ezeket a funkciókat 
csak vázolja vagy egyáltalában nem tartalmazza. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer Kezelési Utasítása semmilyen körülmények között nem helyettesíti a 
vasúti vontatójárművek vezetésére és a vasúti közlekedés szabályozására vonatkozó bármilyen érvényes 
jogszabályok vagy üzemeltetési előírások rendelkezéseit. Az érvényes jogszabályok, üzemeltetési 
utasítások és folyamatok e Karbantartási Utasítás előtt abszolút előnyben részesülnek. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer Kezelési Utasítása pillanatnyilag semmilyen függeléket nem tartalmaz. 
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2 Alkalmazott utalások és rövidítések 

Jelen Kezelési Utasításban a következő összefüggő műszaki dokumentációra hivatkozó utalások lettek 
alkalmazva: 

Szám Változat Elnevezés 

 1760RS363 181011 MIREL RS363 – Műszaki Feltételek 

 1805RS363 180620 MIREL RS363 – Karbantartási Utasítás és diagnosztika 

 1761RS363 181213 MIREL RS363 –363 sorozatú vasúti vontatójármű kapcsolási vázlata 

 417M 160425 MIREL RS363 – 362-363 sorozatú vasúti vontatójármű Elhelyezés 

 1770RS363 180711 MIREL RS363 – 363 sorozatú vasúti vontatójármű Telepítés és élesztés 

 

Jelen Kezelési Utasításban alkalmazott rövidítések értelmét a következő táblázat tartalmazza. 

Alkalmazott rövidítés Rövidítés jelentősége 

RS vezérlőrendszer 

HDV vasúti vontatójármű 

EDB elektrodinamikus fék 

ARR automatikus sebességszabályozás 

D1 rendszer felfutásakor elvégzett egyszeri auto- diagnosztikus teszt 

D2 folyamatos auto-diagnosztikus teszt  

D3 rendszer működési próbája 

D4 rendszer megelőző ellenőrzése 

ST1 / ST2 mozdony 1.vezetőállása / mozdony 2.vezetőállása 

HV főmegszakító, főkapcsoló 

AC váltóáram 

DC egyenáram 

P-E pneumatikus-elektromos átalakító 

EPV elektropneumatikus szelep 

BBV vonat kommunikációs portja 

RM1 regisztráló sebességérő 

VZ1 vonatbefolyásoló berendezés 

SOL elektronikus védelmek rendszere 
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3 Rendszer általános jellemzése 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer a MIREL rendszercsalád 3.generációjának elektronikus disztributív 
számjegyes rendszere. A 363 sorozatú, két áramrendszerű villamos mozdonyok számára lett tervezve a 
mozdony fő működési egységein felülrendelt vezérlőrendszereként. A vezérlőrendszer a felsővezeték 
áramszedőit, vontatási rendszerek földelését, főmegszakítókat, vontatási szűrőt és ennek gyors tirisztor 
védelmét, főáramkör átkapcsolóit és szakaszolóit, vontatómotorok forgórész-áramátalakítóit, 
vontatómotorok gerjesztésének áramátalakítóját, segédmeghajtások áramátalakítóját, légfékkel 
együttműködő elektrodinamikus féket, vonatfűtést és egyéb kisebb működő egységeket vezérel és 
működtet. A MIREL RS363 vezérlőrendszer lehetővé teszi az összekapcsolt vasúti vontatójárművek 
távirányítását. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer biztosítja a vezérlés elsődleges funkcióit, a bináris és folyamatos bejlépő 
jelek mérését, vezérlő algoritmusok kiszámítását és kilépő bináris jelek kiállítását. A rendszer az 
elsődleges funkciókon kívül a következő másodlagos vezérlő funkciókat is biztosítja: működő egységekkel 
végzett kommunikációt, jelzéseket a mozdonyvezető vezetőállásán, vasúti vontatójármű 
kezelőszemélyzete határfelületét, vasúti vontatójármű diagnosztikáját, vezérlőrendszer auto-
diagnosztikáját. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszert alapegység, öt külső belépő-kilépő egység, két fedélzeti termál, az 
automatikus sebességszabályozás két billentyűzete, távirányítás vész-üzemmódja alkotja. A MIREL 
RS363 vezérlőrendszer együttműködik a MIREL rendszerrel, amelyhez a SOL - elektronikus védelmek 
rendszere, RM1 - regisztráló sebességérő és VZ1 - vonatbefolyásoló berendezés tartoznak. 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer gyártása a következő módosításokat öleli fel: 

n A módosítás – gerjesztő- és forgórészben elhelyezett áramátalakítói kapcsolóelemeinek közvetlen 
vezérlése (RS363.1.01A típusjelölés). 

n B módosítás – gerjesztő- és forgórész áramátalakítói adat-gyűjtővezeték közvetítésével végzett 
vezérlése (RS363.1.01B típusjelölés). 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer táplálása a vasúti vontatójármű akkumulátorából történik. A MIREL 
RS363 vezérlőrendszer folyamatos autodiagnosztikát végez és lehetővé teszi a vezérlőrendszer és a 
vontatójármű együttműködő berendezései valamennyi alapvető működési funkciói működési próbájának 
végrehajtását. A rendszer a D3 működési próba és a D4 megelőző ellenőrzés elvégzésén kívül semmilyen 
karbantartást nem igényel. 
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4 Rendszer összeállítása 

MIREL RS363 vezérlőrendszer összeállítása: 

Jelölés Elnevezés Elhelyezés 

ZJ vezérlőrendszer alapegysége elektronikaszekrény 

E1 külső belépő-kilépő egység ST1 vezetőállás 

E2 külső belépő-kilépő egység ST1 vezetőállás 

E3 külső belépő-kilépő egység ST2 vezetőállás 

E4 külső belépő-kilépő egység ST2 vezetőállás 

E5 külső belépő-kilépő egység műszerszekrény 

T1 fedélzeti terminál ST1 vezetőállás 

T2 fedélzeti terminál ST2 vezetőállás 

K1 ARR billentyűzet ST1 vezetőállás 

K2 ARR billentyűzet ST2 vezetőállás 
 

MIREL RS363 vezérlőrendszerrel együttműködő berendezések: 

Jelölés Elnevezés Elhelyezés 

SOL elektronikus védelmek rendszere elektronikaszekrény 

RM1 regisztráló sebességérő elektronikaszekrény 

VZ1 vonatbefolyásoló berendezés elektronikaszekrény 

BBV vonat kommunikációs portja elektronikaszekrény 
 

Az egyes összetevők teljes típusjelölését a 1760RS363 dokumentum tartalmazza. Az egyes 
pótalkatrészként szállított összetevők teljes típusjelölését a 1770RS363 dokumentum is tartalmazza.  

MIREL RS363 vezérlőrendszer összetevői vasúti vontatójárművön történő elhelyezésének és 
csatlakoztatásának vázlatát a következő ábra tünteti fel. Az egyes összetevők elhelyezésének részletes 
dokumentációját a 417M dokumentáció és a vasúti vontatójármű gyártójának dokumentációja tartalmazza. 
A vezérlőrendszer összetevőinek csatlakoztatását rendszer-gyűjtővezetékkel lett megvalósítva és a T1 és 
T2 fedélzeti terminálok kivételével a kölcsönös kommunikációt és az egyes berendezések táplálását is 
biztosítja. 
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4.1 Alapegység 

A ZJ alapegység a MIREL RS363 vezérlőrendszer központi összetevője, amelyhez a vezérlőrendszer 
minden egyéb része és a vasúti vontatójármű működő egységei, főleg a vezérlőegység nagyon gyors 
reakcióit igénylő részei csatlakoznak. Az alapegység megvalósítja a jelzések leolvasását, kimenetek 
kiállítását, odometriát, vezérli a gyűjtővezetékek kommunikációját, megvalósítja az applikációs 
algoritmusokat és a diagnosztikát. Az alapegység műszaki paramétereinek részletes ismertetését  az 
1760RS363 dokumentum tartalmazza. 

Az alapegység az 1. vezetőállás hátsó falában elhelyezett elektronika-szekrényben lett elhelyezve. Az 
elektronika jobb jobboldalon levő szekrényének 19 hüvelykes keretébe lett telepítve. Az alapegység 
összes konnektora és kijelző eleme a mellső panelen található. A mozdony kezelőszemélyzete az 
alapegységen ennek működése folyamatában semmilyen tevékenységet nem végez. Az alapegység 
semmilyen kezelőelem nem található. Az alapegység mellső paneljén elhelyezett kijelző elemek a 
mozdony kezelőszemélyzete számára semmit sem jelentenek, ezek az 1805RS363 dokumentáció 
tartalmában levő folyamatokkal összhangban kizárólag a MIREL RS363 vezérlőrendszer diagnosztikáját 
szolgálják.  

4.2 Külső belépő-kilépő egységek 

Az E1, E2, E3, E4 és E5 külső belépő-kilépő egységek a vasúti vontatójármű technológiájából leolvasott 
elosztott be- és kilépő jelzések kiállítását a MIREL RS363 vezérlőrendszer számára biztosítják. 
Megvalósítják a vezérlőpultok kezelőelemei és kontrollerei jelzéseinek leolvasását, a mozdonyvezető 
vezetőállása kijelző elemei vezérlése kilépő jelzéseinek kiállítását, a gépterem technológiai funkciós 
egységei jelzéseinek leolvasását és a vasúti vontatójármű technológiai funkciós egységei vezérlése 
kezelése jelzéseinek kiállítását. 

A külső belépő-kilépő egységek a vezetőállás pultjai lábában és a műszerszekrényben vannak elhelyezve. 
A külső belépő-kilépő egységek összes konnektora és kijelző eleme mellső paneljukon található. A 
vezérlőrendszer működése közben a mozdony kezelőszemélyzete a belépő-kilépő egységeken semmilyen  
munkafeladatot nem végez, a paneleken semmilyen kezelőelem sincs elhelyezve. Az belépő-kilépő 
egységek mellső paneljén elhelyezett kijelző elemek a mozdony kezelőszemélyzete számára semmit nem 
jelentenek. Az 1805RS363 Kezelési Utasítás tartalmában levő folyamatokkal összhangban kizárólag a 
MIREL RS363 vezérlőrendszer diagnosztikáját szolgálják. 

4.3 Fedélzeti terminálok 

A T1, T2 fedélzeti terminál a MIREL RS363 vezérlőrendszer és a vasúti vontatójármű mozdonyvezetője 
határfelületeként szolgálnak. A vasúti vontatójármű belső üzemeltetési és diagnosztikai adatait és a 
vontatójármű egyéb technológiai egységei adatait ábrázolják. A fedélzeti terminálok a vezérlőrendszer 
diagnosztikus határfelületét biztosítják, beleértve a vontatójármű üzemeltetése során ábrázolt üzemzavar 
jelentéseket. A fedélzeti terminálok további feladata a munka, üzemeltetés és azonosítás paramétereinek 
beállítása. 

A fedélzeti terminálok mindkét vezetőálláson a mozdonyvezető pultjának függőleges részében vannak 
elhelyezve. A fedélzeti terminálok szerkezeti kivitelezése pultba szerelhető műszereknek felel meg. Mellső 
oldalukon érintéses képernyő található. A mellső oldalon elhelyezett érintéses képernyőn, 3 
nyomógombon és kijelzőn kívül nincs semmilyen kezelő- vagy kijelző elem elhelyezve. A kijelző fényereje 
nyomógombokkal szabályozható. A csatlakoztató konnektorok a hátsó falon találhatók. A 
vezérlőberendezés működése közben a mozdony kezelőszemélyzete az aktív vezetőállás fedélzeti 
termináljának érintéses képernyőjén követi a vasúti vontatójármű technológiájáról beszámoló 
információkat és a következő fejezetekben ismertetett folyamatok szerinti beavatkozásokat végzi el. 

4.4 Automatikus sebességszabályozás (ARR) billentyűzetei 

Az automatikus sebességszabályozás billentyűzetei a mozdonyvezetőnek lehetővé teszik a vasúti 
vontatójármű automatikus sebességszabályozás üzemmódban történő vezetését. A mozdonyvezető a 
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billentyűzetek közvetítésével választja ki az előválasztott sebességet és valósítja meg a lassú menet 
üzemmódot. 

Vészmenet esetén a mozdonyvezető az automatikus sebességszabályozás billentyűzetével adja ki a 
kapcsolt vontatójárműre vonatkozó parancsokat. 

Az automatikus sebességszabályozás billentyűzete a mozdonyvezető mindkét vezetőhelye pultjának 
vízszintes részében van elhelyezve. A csak mellső oldalon elhelyezett 18 alsó megvilágítású billentyűn 
kívül a billentyűzet semmilyen egyéb kezelőelemet vagy kijelző-elemet nem tartalmaz. A csatlakoztató 
konnektorok a hátsó oldalon vannak elhelyezve. 
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5 Vasúti vontatójármű vezérelt működő egységeinek 
felsorolása 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer a vasúti vontatójármű valamennyi lényeges működő egységét vezérli, 
egyes kisebb terjedelmű működő egységeit csak folyamatosan követi. A fő és folyamatosan figyelt 
működő egységek felsorolását a következő táblázat ábrázolja. A MIREL RS363 vezérlőrendszer a saját 
vezérléssel rendelkező működő egységekkel nem vezérli közvetlenül, ezek számára a felülrendelt 
vezérlés funkcióit valósítja meg. 

Jelölés Elnevezés Vezérlés módja 

X01, X02 felsővezeték áramszedői sarunyomást is beleértve közvetlen irányítás 

Q03, Q04 felsővezeték áramszedői szakaszolói folyamatos figyelés 

K131 segédlégsűrítő kontaktora közvetlen irányítás 

T01 főtranszformátor folyamatos figyelés 

U01 vontatási egyenirányító folyamatos figyelés 

Q01, Q02 egyen- és váltóáramú főmegszakító, főkapcsoló közvetlen irányítás 

Q06 DC vontatási nem szakaszolója-földelője közvetlen irányítás 

K36, K37 vontatási szűrő áramkörei közvetlen irányítás 

K37A ,K37B1) forgórész áramátalakítók szűrőinek áramkörei  folyamatos figyelés 

U60 segédmeghajtások áramátalakítója felülrendelt vezérlés 

U09 vontatómotorok gerjesztésének áramátalakítója felülrendelt vezérlés 

U031), U04, 
U051), U06 

forgórész áramátalakítók felülrendelt vezérlés 

Q11, Q12 vontatási vázlat átkapcsolói közvetlen irányítás 

Q13, Q14 motorcsoportok szakaszolói közvetlen irányítás 

K40 
K40-11) 
K40-21) 

gerjesztés kontaktorai közvetlen irányítás 

Q31, K85 vonatfűtés közvetlen irányítás 

Y101, Y102, 
Y103, Y104, 
Y105, Y109 

légfék körei kézi fékezés elsőbbségű 
vezérlés 

Y110, Y111 tengelyterhelés kiegyenlítése közvetlen irányítás 

E103 - E106 helyzetjelző fények közvetlen irányítás 

E107 és E108 helyzetjelző fények folyamatos figyelés 

Y90 vonatbefolyásoló berendezés folyamatos figyelés 

Y96 regisztráló sebességérő felülrendelt vezérlés 

H280 vasúti vontatójármű elektronikus védelmeinek rendszere folyamatos figyelés 
1), „B” módosítás számára érvényes 
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6 Vasúti vontatójármű kezelőelemeinek felsorolása 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer leolvassa a vasúti vontatójármű kezelőelemei következő táblázatban 
felsorolt belépőjeleit. A mozdonyvezető a mozdony vezetése közbeni beavatkozásait, parancsait és 
beállításait a vasúti vontatójármű kezelőelemei közvetítésével valósítja meg. A felsorolás csak a 
vezérlőrendszerbe csatlakoztatott kezelőelemet tartalmazza, a kezelőelemek teljes felsorolását és 
elhelyezést a vasúti vontatójármű műszaki dokumentációja tartalmazza. 

Jelölés Elnevezés Kezelés módja 

RSD.K1 MIREL RS363 - ST1 vezetőállás ARR billentyűzete 18 nyomógombos billentyűzet 

RSD.K2 MIREL RS363 - ST2 vezetőállás ARR billentyűzete 18 nyomógombos billentyűzet 

RSD.T1 MIREL RS363 - ST1 vezetőállás fedélzeti terminálja érintéses kijelző 

RSD.T2 MIREL RS363 - ST2 vezetőállás fedélzeti terminálja érintéses kijelző 

S101 ST1 vezetőállás vezérléskapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S102 ST2 vezetőállás vezérléskapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S103A ST1 irány vezérléskontrollere 3 állású kontroller 

S103B ST1 vontatás vezérléskontrollere 5 állású kontroller 

S103C ST1 elektrodinamikus fék vezérléskontrollere 3 állású kontroller 

S104A ST2 irány vezérléskontrollere  3 állású kontroller 

S104B ST2 vontatás vezérléskontrollere 5 állású kontroller 

S104C ST2 elektrodinamikus fék (EDB) vezérléskontrollere 3 állású kontroller 

S105 ST1 „-“ választásának nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S106  ST2 „-“ választásának nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S107 ST1 „+“ választásának nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S108 ST2 „+“ választásának nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S111 ST1 R-A vezérlésüzem választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S112 ST2 R-A vezérlésüzem választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S115A ST1 légsűrítő MAX vezérlőegysége nem reteszelt nyomógomb 

S116A ST2 légsűrítő MAX vezérlőegysége nem reteszelt nyomógomb 

S119 ST1 vonatfűtés választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S120 ST2 vonatfűtés választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S121 ST1 felsővezeték áramszedők választókapcsolója 4 állású választókapcsoló 

S121A ST1 felsővezeték áramszedők vezérlőegysége 3 állású választókapcsoló 

S122 ST2 felsővezeték áramszedők választókapcsolója 4 állású választókapcsoló 

S122A ST2 felsővezeték áramszedők vezérlőegysége 3 állású választókapcsoló 

S123 ST1 STOP nyomógombja reteszelt nyomógomb 

S124 ST2 STOP nyomógombja reteszelt nyomógomb 

S125 ST1 vontatási nem választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S125A ST1 főmegszakító, főkapcsoló 3 állású választókapcsoló 
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Jelölés Elnevezés Kezelés módja 

S126 ST2 vontatási nem választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S126A ST2 főmegszakító, főkapcsoló választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S135 ST1 homokszórás pedálja pedál 

S136 ST2 homokszórás pedálja pedál 

S137 ST1 homokszórás nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S138 ST2 homokszórás nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S143 ST1 jobb mellső jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S143A ST1 középső jelzési fények választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S144 ST2 jobb mellső jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S144A ST2 középső jelzési fények választókapcsolója 2 állású választókapcsoló 

S145 ST1 bal mellső jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S146 ST2 bal mellső jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S147 ST1 jobb hátsó jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S148 ST2 jobb hátsó jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S149 ST1 bal hátsó jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S150 ST2 bal hátsó jelzési fények választókapcsolója 3 állású választókapcsoló 

S159.A ST1 kifutás üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S159.B ST1 menet üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S159.C ST1 parkolás üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S160.A ST2 kifutás üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S160.B ST2 menet üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S160.C ST2 parkolás üzemmód nyomógombos választása alsó világítású nyomógomb 

S167 ST1 fékeket oldó nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S168 ST2 fékeket oldó nyomógombja nem reteszelt nyomógomb 

S181 ST1 védelmek és zavarok jelzését megszüntető nyomógomb nem reteszelt nyomógomb 

S182 ST2 védelmek és zavarok jelzését megszüntető nyomógomb nem reteszelt nyomógomb 

S185 ST1 szélvédőtisztítók kezelőeleme 4 állású választókapcsoló 

S186 ST2 szélvédőtisztítók kezelőeleme 4 állású választókapcsoló 

S710 Funkciós állapotok választókapcsolója 4 állású választókapcsoló 
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7 Vasúti vontatójármű kijelző elemeinek felsorolása 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer a következő táblázatban felsorolt kijelző elemeket vezérli. A felsorolás 
csak a vasúti vontatójármű vezérlőrendszerével közvetlenül vezérelt és a mozdonyvezetőt a mozdony 
kezelésének folyamatában szolgáló kijelző elemeket tartalmazza. A vasúti vontatójármű kijelző elemi teljes 
felsorolását és elhelyezést a vasúti vontatójármű műszaki dokumentációja tartalmazza. 

Jelölés Elnevezés Jelzésmód 

H103 ST1 légnyomásos fék zárószerkezetének jelzése jelzőlámpa 

H104 ST2 légnyomásos fék zárószerkezetének jelzése jelzőlámpa 

H105 ST1 levegőátáramlás jelzése jelzőlámpa 

H106 ST2 levegőátáramlás jelzése jelzőlámpa 

H151 ST1 gépterem üzemi állapotának jelzése jelzőlámpa 

H152 ST1 gépterem biztonságos állapotának jelzése jelzőlámpa 

H153 ST2 gépterem üzemi állapotának jelzése jelzőlámpa 

H154 ST2 gépterem biztonságos állapotának jelzése jelzőlámpa 

H711 ST1 védelemrendszer működésének jelzőlámpája jelzőlámpa 

H713 ST1 tartalék vizuális kijelzője jelzőlámpa 

H716 ST1 üzemzavar központi jelzőlámpája jelzőlámpa 

H717 ST1 tűzre figyelmezető jelzőlámpája jelzőlámpa 

H721 ST2 védelemrendszer működésének jelzőlámpája jelzőlámpa 

H723 ST2 tartalék vizuális kijelzője jelzőlámpa 

H726 ST2 üzemzavar központi jelzőlámpája jelzőlámpa 

H727 ST2 tűzre figyelmezető jelzőlámpája jelzőlámpa 

HA700 ST1 hangjelzése sziréna hangjelzés 

HA701 ST2 hangjelzése sziréna hangjelzés 

RSD.K1 MIREL RS363 - ST1 ARR billentyűzete 18 billentyűs billentyűzet 

RSD.K2 MIREL RS363 - ST2 ARR billentyűzete 18 billentyűs billentyűzet 

RSD.T1 MIREL RS363 - ST1 fedélzeti terminálja érintéses képernyő 

RSD.T2 MIREL RS363 - ST2 fedélzeti terminálja érintéses képernyő 

S119A ST1 vonatfűtés jelzése jelzőlámpa 

S120A ST2 vonatfűtés jelzése jelzőlámpa 

S121B ST1 felsővezeték áramszedői helyzetének jelzése jelzőlámpa 

S122B ST2 felsővezeték áramszedői helyzetének jelzése jelzőlámpa 

S125B ST1 főmegszakítók jelzése jelzőlámpa 

S126B ST2 főmegszakítók jelzése jelzőlámpa 

S159.A ST1 üzemmód nyomógombos választása - kifutás alsó világítású nyomógomb 

S159.B ST1 üzemmód nyomógombos választása - menet alsó világítású nyomógomb 
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Jelölés Elnevezés Jelzésmód 

S159.C ST1 üzemmód nyomógombos választása - parkolás alsó világítású nyomógomb 

S160.A ST2 üzemmód nyomógombos választása - kifutás alsó világítású nyomógomb 

S160.B ST2 üzemmód nyomógombos választása - menet alsó világítású nyomógomb 

S160.C ST2 üzemmód nyomógombos választása - parkolás alsó világítású nyomógomb 
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8 Üzembe helyezés 

A MIREL RS363 vezérlőrendszernek a vasúti vontatójármű aktív üzemeltetése teljes folyamatában 
bekapcsolt és üzemképes állapotban kell lennie. 

8.1 Üzembe helyezés folyamata 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer bekapcsolása a vasúti vontatójármű akkumulátorforrásának 
bekapcsolásával történik,. az F140 kismegszakítónak bekapcsolva kell lennie. A bekapcsoláshoz 
semmilyen egyéb műveletre nincs szükség. MIREL RS363 vezérlőrendszer bekapcsolása után elvégzi a 
D1 egyszeri belső diagnosztikus tesztet és futtatja a folyamatos D2 auto-diagnosztikus tesztet. 

A vezérlőrendszer felfutása általában 6 másodperc, legfeljebb 10 másodperc. Ez idő elteltével a 
vezérlőrendszer a fedélzeti terminálok kivételével teljesen üzemképes. A fedélzeti terminálok felfutása 
általában 60 másodpercet, legfeljebb 90 másodpercet igényel. 

Üzembe helyezés előtt a vezérlőrendszerhez kapcsolt összes F101, F102, F104, F105, F106, F109, F110, 
F111, F114, F116, F122, F123, F125, F126, F127, F129, F130, F131, F132, F134, F135, F136, F140, 
F141, F150, F151, F152, F153, F154, F192, F193, FRM, FVZ áramkör kismegszakítói; B” módosítás 
esetén még az F194, F195, F196, F197 áramkörök kismegszakítói ellenőrzése, illetve bekapcsolása 
szükséges. A vezérlőrendszer üzembe helyezése után a vasúti vontatójármű technológiája és 
kezelőelemei aktuális állapotától függően automatikusan megvalósulhat a vasúti vontatójármű funkciós 
egységeinek igényelt helyzetbe történő állítása. A vezérlőrendszer bekapcsolása folyamatában az 
üzemeltető- és szervizszemélyzetnek tilos a vasúti vontatójármű választókapcsolói, földelői, kontaktorai, 
rövidzárkapcsolói közelében tartózkodnia. 

8.2 Felfutás jelzése 

A rendszer alapegységének és valamennyi külső belépő-kilépő egységének felfutását az összes modul 
kijelzői kb. 2 másodpercig világító vörös, utána kb. 2 másodpercig világító kék fénye jelzi. Abban az 
esetben, ha a rendszer felfutása alatt az egységek semmilyen zavara nincs észlelve, a felfutás után a 
kijelzők többsége elsötétül. A ZJ-AA, ZJ- BA, ZJ-AM, ZJ-AF, E1-A, E2-A, E3-A, E4-A, E5-A modulok kék 
kijelzői 1 Hz-e frekvenciával villognak. A T1 és T2 fedélzeti terminálok felfutását a terminálon elhelyezett, 
felfutás befejezése után elsötétülő villogó jelzőlámpa jelzi. 

Az ismertetés a karbantartó személyzet számára van szánva. A vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete 
nem köteles a rendszer felfutását figyelemmel kísérni. 

8.3 Menetmód kiválasztása 

A felfutás sikeres befejezése után az aktív vezetőállást ki kell kapcsolni és a működési állapotok S710 (1. 
vezetőállás hátsó falán elhelyezett) választókapcsolójával ki kell az igényelt menetmódot választani. A 
következő üzemmódok választhatók: N – vészmenet, M – helyi vezérlés, D – távvezérlés, V – többtagú 
távvezérlés. Több jármű távvezérlése esetén először a vezérelt vasúti vontatójárművek távvezérlés-
üzemmódját kell bekapcsolni, és a választást a vezérlő vasúti vontatójármű több jármű távvezérlése 
kiválasztásával kell befejezni. Ezzel befejeződik az összekapcsolt vasúti vontatójárművek adat 
összekapcsolásának folyamata, ami az A02 oldalon van jelezve. Az üzemmódok részletes ismertetését a 
9.11 és 10.13 fejezet tartalmazza. 

A menet-üzemmód változtatásánál egyik vezetőállás sem lehet aktív, ezért a funkciós állapotok S710 
választókapcsolójának és a vezetőállások S101 és S102 vezérléskapcsolójának kezelése ugyanazzal a 
biztonsági kulccsal végezhető. 
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8.4 Aktív vezetőállás kiválasztása 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer kezelése csak az aktív vezetőálláson lehetséges. Az aktív vezetőállás 
az, amelyiken a mozdony (S101, S102) vezérléskapcsolója bekapcsolt állapotban van. Ha a 
vezérléskapcsolót mindkét vezetőálláson egyszerre kapcsolják be, ez a rendszer üzemzavara észlelésével 
jár. 

A vezérlőrendszer kezelése csak a mozdonyvezető aktív vezetőálláson, a mozdony vezérlőpultja 
kezelőelemei, a fedélzeti terminál és az automatikus sebességszabályozás (ARR) billentyűzete 
közvetítésével. A kezelőelemek pulton levő elhelyezése nem képezi jelen Kezelési Utasítás részét, a 
vasúti vontat´jármű dokumentációjához tartozik. Az üzemeltetési adatok és paraméterek diagnosztikája és 
beállítása a fedélzeti terminál közvetítésével történik. 

A vezérlőrendszer a nem aktív vezetőállás fedélzeti terminálján nem ábrázolja az adatokat, és az (S123, 
S124) STOP nyomógombok kivételével nem olvassa le sem a terminál, sem a kontrollerek parancsait. A 
kezelőelemek D2 teszt keretében végzett diagnosztikája a nem aktív vezetőálláson is megvalósul. 
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9 Vasúti vontatójármű előkészítése 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer (8. fejezetben ismertetett) üzembe helyezése után a vasúti vontatójármű 
kezelőszemélyzetének a vasúti vontatójármű előkészítése folyamatában a következő ajánlott technológiai 
eljárást kell végrehajtania. 

9.1 Vasúti vontatójármű hibátlan állapotának ellenőrzése 

A vasúti vontatójármű hibátlan állapotát a terminál üzemzavar-kijelzőjének (A2 oldal,  - A0242) és az 
aktív vezetőállás pultján elhelyezett üzemzavarok központi jelzőlámpájának (H716, H726) ellenőrzésével 
végezzük. Hibátlan állapot esetén a jelzőlámpák sötétek.  Ha a vasúti vontatójármű állapota nem hibátlan, 
a terminál kijelzője és az üzemzavarok központi jelzőlámpája világítanak. A következő eljárást követjük: 

n Ha a terminál  jelzőlámpája súlyos üzemzavart jelez (vörös fény), a vasúti vontatójármű nem 
menetképes és az előkészítés nem folytatható. 

n Ha a terminál  jelzőlámpája könnyű üzemzavart vagy üzemeltetési korlátozást jelez (sárga fény), a 
kezelőszemélyzet meggyőződik arról, milyen könnyű üzemzavarról vagy üzemeltetési korlátozásról 
van szó, és a menet előkészítését saját döntése alapján folytatja. 

9.2 Biztonságos és üzemképes állapot 

A vezérlőrendszer üzembe helyezését és a vezetőállás aktiválását követően a kezelőszemélyzet ellenőrzi 
a biztonságos állapot jelzését. Az aktív vezetőállás felsővezeték áramszedői (S121, S122) 
választókapcsolójának „0” állásban kell lennie. Az aktív vezetőállás (S103A, S104A) irányváltó karjának 
„0”  állásban kell lennie. Az aktív vezetőállás terminálján biztonságos állapot jelzése szükséges (A-03 
oldal,  - A0324). Ezt követően az áramszedő választókapcsolójának (9.4 pont szerinti) vagy az irányváltó 
választókapcsolójának (10.1 pont szerinti) „0” állástól eltérő állásba állítása a vasúti vontatójármű üzemi 
állapotba helyezését, K37 kontaktor szétkapcsolását (B változatban a K37 és K37B kontaktor 
szétkapcsolását), ezzel a vontatási szűrő szétkapcsolását (B változatban a forgórész áramátalakítói 
szűrők szétkapcsolását) is eredményezi. A biztonságos állapot  jelzésének el kell sötétülnie. A 
biztonságos állapotot a vasúti vontatójármű gépterme bemenetének zöld (H152, H154) jelzőlámpája is 
jelzi. A vasúti vontatójármű biztonságos állapotának eredménye a gépterem (Y201,Y202) 
elektromágneses rögzítőreteszének oldása.. 

A vasúti vontatójármű üzembe helyezése előtt a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzetének meg kell 
győződnie arról, nem tartózkodnak-e a vasúti vontatójármű technológiai részeiben kezelés- vagy 
karbantartás dolgozói. Elsősorban a vasúti vontatójármű gépterméről, tetejéről, forgóvázairól, 
homlokfalairól, transzformátor teréről van szó. Az üzemi állapot jelzését a vasúti vontatójármű géptermébe 
történő bemenetének (H151, H153) vörös jelzőlámpa valósítja meg. A vasúti vontatójármű menetének 
előkészítésekor ellenőrzése nem szükséges. Az üzemi állapot nincs a mozdonyvezető vezetőállásán 
jelezve. 

Ha a gépterembe történő belépéskor az üzemi és biztonságos állapot (H151 vagy H153) és ezzel 
egyidejűleg a (H152 vagy H154) jelzőlámpái elsötétülnek, üzemzavart jeleznek. Ilyen esetben a 
kezelőszemélyzet úgy jár el, mintha az üzemi állapot (H151 és H153) jelzőlámpája világítana és a 
biztonságos állapot (H152 és H154) jelzőlámpája sötét lenne. 
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9.3 Vasúti vontatójármű működési állapotai 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer a vasúti vontatójármű 4 működési állapotát támogatja: helyi vezérlést, 
többtagú távvezérlést, távvezérlést és vészmenetet. A vasúti vontatójármű működési állapotának 
kiválasztása az 1. vezetőállás hátsó falán elhelyezett (S710) négyállású választókapcsolóval történik. A 
választókapcsoló minden állása reteszelt és a választókapcsoló mechanikus zárral van felszerelve. 

A vasúti vontatójármű fenti választókapcsolója állásától függően a következő három alapvető és egy vész- 
üzemmódban működik. 

n Helyi vezérlésű üzemmódban a vasúti vontatójármű kezelése és az állapotok, üzemzavarok, tűz 
jelzése az adott vasúti vontatójármű aktív vezetőállására összpontosul és a többi vasúti 
vontatójárművektől független (A02,  A03 oldal – adott vasúti vontatójárműre vonatkozó információk). 

n Többtagú vezérlés üzemmódban (vezérlő vasúti vontatójármű), amikor a vezérlő és vezérelt vasúti 
vontatójármű kezelése és az állapotok, üzemzavarok, tűz jelzése a vezérlő vasúti vontatójármű aktív 
vezetőállására összpontosul (A02 oldal – kapcsolt vasúti vontatójárművekre vonatkozó információk, 
A0261-A0265 – kapcsolt vasúti vontatójárművek számai, A03 – adott vasúti vontatójárműre vonatkozó 
információk). 

n Távvezérlés üzemmódban (vezérelt vasúti vontatójármű), amikor a vezérelt vasúti vontatójármű 
kezelése a vezérlő vasúti vontatójármű parancsai alapján történik és megvalósul az állapotok, 
üzemzavarok, tűz jelzése a vezérelt vasúti vontatójárműről a vezérlő vasúti vontatójármű aktív 
vezetőállására történő átvitele (A03 oldal – adott vasúti vontatójárműre vonatkozó információk). 

n Vészmenet üzemmódban a vezérlő vasúti vontatójármű üzemzavara és a vezérelt vasúti 
vontatójármű hibátlan üzeme esetén a vezérelt vasúti vontatójármű vészkezelése és az állapotok, 
üzemzavarok, tűz keletkezésének jelzése a vezérlő vasúti vontatójármű aktív vezetőállása vészmenet 
határfelületének billentyűzetére van összpontosítva. 

9.4 Felsővezeték áramszedőinek kiválasztása 

A felsővezeték áramszedőinek kiválasztása az aktív vezetőállás felsővezeték áramszedők (S121, S122) 
választókapcsolójával történik. A választókapcsoló 4 állású (0, P – mellső, Z – hátsó, P+Z – mindkettő). A 
mozdonyvezető az áramszedők választókapcsolója megfelelő állásának kiválasztásával meghatározza 
annak vázlatát, melyik áramszedő lesz a vasúti vontatójármű üzeme során alkalmazva. A kiválasztott 
áramszedő vázlat szerinti feleresztése a felsővezeték áramszedői (S121A, S122A) vezérlőegységével 
történik (9.6 pont). Abban az esetben, ha a kiválasztott vázlat nem teszi lehetővé az éppen feleresztett 
áramszedő alkalmazását, az áramszedő ilyen vázlat kiválasztását követően a kezelőegység parancsa 
nélkül azonnal leereszkedik. Többtagú vezérlés esetén az alkalmazott áramszedő kiválasztásának 
meghatározása annak a vasúti vontatójárműnek aktív vezetőálláson levő választókapcsolójával történik, 
amelyik a többtagú vezérlés üzemmódjában a vezérlő vasúti vontatójármű. A többtagú vezérlés üzemmód 
vezérelt vasúti vontatójárművei áramszedőjének kiválasztása a vezérlő vasúti vontatójármű 
kiválasztásának van alárendelve, ennek feltétele az áramszedő választókapcsolójának 0 állása. Abban az 
esetben, ha a vezérelt vasúti vontatójárművön más kiválasztást igénylünk, ezt a megfelelő vezetőálláson 
kell beállítani. 

A vasúti vontatójármű két feleresztett áramszedővel végzett menetét a vezérlőrendszer ellenőrzi. Erre az 
állapotra a mozdonyvezetőt 40 km/h sebesség elérésekor a fedélzeti kijelzőn megjelenő információs 
jelentéssel figyelmezteti, 50 km/h sebesség elérésekor a mellső áramszedőt automatikusan leereszti és a 
a mozdonyvezetőt a fedélzeti kijelzőn megjelenő információs jelentéssel tájékoztatja. 

Az áramszedők választókapcsolójának állása hatással van a vontatási szűrő (9.2 pont) szétkapcsolására 
és a segédlégsűrítő vezérlésére (9.5 pont). 
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9.5 Segédlégsűrítő vezérlése 

A segédlégsűrítő vezérlése a vasúti vontatójármű beállításától függ (A-04 oldal,  - A0432). 
Alapbeállítása „Automatika”, ekkor a vezérlőrendszer a segédlégsűrítőt a vasúti vontatójármű 
segédlégtartálya tényleges nyomása szerint vezérli. 

Ha a mozdonyvezető az áramszedők (S121, S122) választókapcsolóját 0 állástól eltérő állásba állítja (9.4 
pont), és a segédlégsűrítő nyomása 5,0 bar értéknél alacsonyabb, a segédlégsűrítő automatikusan indul. 
A segédlégsűrítő teljes 8,5 bar nyomása elérésekor a légsűrítő automatikusan kikapcsol. A segédlégsűrítő 
működése nincs jelezve. 

Ha a segédlégtartály pillanatnyi nyomása 8 bar értéknél alacsonyabb, a légsűrítő elvégzi a segédlégtartály 
nyomásának egyszeri 9 bar értékre történő növelését, ennek elérése urán a segédlégsűrítő vezérlése 
automatikusan „Automatika” üzemmódba kapcsol. 

A segédlégsűrítő „Kikapcsolt” üzemmódban állandóan üzemen kívül van. 

A nyomásleolvasó vagy a segédlégtartály nyomáskapcsolója meghibásodása esetén a terminálokra 
kialakított figyelmeztető jelentés készül és a légsűrítő automatikus üzeme kikapcsol. 

9.6 Felsővezeték áramszedőinek fel- és leeresztése 

A felsővezeték áramszedői fel- és leengedése az aktív vezetőállás felsővezeték áramszedői (S121A, 
S122A) vezérlőegységével történik (fel, változtatás nélkül, le). A nem reteszelt  „fel”, állás  beállítása a 
vezérlőegység előre mozdításával, a nem reteszelt  „le” állás beállítása a vezérlőegység hátra 
mozdításával történik, a vezérlőegység középső „változtatás nélkül” állása reteszelt. 

A felsővezeték áramszedői vezérlőegysége „fel” parancsára és az áramszedők kiválasztott vázlata (9.4 
pont) szerint megvalósul a hozzáillő áramszedő/áramszedők felengedése. A áramszedők 
vezérlőegységének „le” parancsára megvalósul az összes felengedett áramszedő leengedése. 

A felsővezeték áramszedői helyzetének változtatása parancs fogadását a felsővezeték áramszedői 
helyzetének mindkét vezetőállás villogó (S121B, S122B)  kijelzője jelzi. Abban a pillanatban, amikor a 
parancs végrehajtása befejeződött és mindkét áramszedő az igényelt helyzetbe került, a kijelzők 
elsötétülnek. Ha mindkét áramszedő le állásban van, az (STB121B, STB122B) kijelzők sötétek. Abban az 
esetben, ha legalább egy áramszedő fel állásban van, az (STB121B, STB122B) kijelzők állandóan 

világítanak. A felsővezeték áramszedőinek felengedését az aktív vezetőállás fedélzeti terminája is jelzi (A-

02 oldal,  - A0211,  - A0211,  - A0211). A vezérlőegység nem észleli sem azt, mikor érinti az 
áramszedő a munkavezetéket, sem azt, mikor van a vasúti vontatójármű tetejére teljesen leengedve. 

9.7 Vontatási nem jelzése 

Ha az áramszedő felemelése 3 kV DC feszültségű munkavezetékre történik, az aktív vezetőállás 
terminálja jelzi a pillanatnyilag észlelt 3 kV DC feszültségű vontatási nemet (A-02 oldal,  - A0216). A 
munkavezeték feszültségének számszerű adata csak a vontatási nem kiválasztása (9.8 pont) és a DC 
vontatási nem szakaszolójának hozzácsatlakoztatott állásba állítása után ábrázolódik. 

25 kV AC feszültségű munkavezeték jelenlétekor az aktív vezetőállás terminálja jelzi a pillanatnyilag 
észlelt 25 kV AC feszültségű vontatási nemet (A-02 oldal,  - A0216). A munkavezeték feszültségének 
számszerű adata azonnal a munkavezeték feszéltsége észlelésekor ábrázolódik. 

A két vontatási nem észlelését nem a vezérlőrendszer, hanem a MIREL SOL védelmi rendszer észleli, a 
rendszer végrehajtja a DC vontatási rendszer főmegszakítói és szakaszolója kapcsolásának független 
reteszelését. 

A vezérlőrendszer nem végzi a két vontatási nem észlelését, ez a MIREL SOL védelmi rendszer feladata, 
a MIREL SOL ezen kívül a DC vontatási nem főmegszakítója és szakaszolói bekapcsolásának független 
blokkolását is biztosítja. 
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9.8 Vontatási nem kiválasztása 

Az észlelt vontatási nem jelzése alapján (9.7 pont) a mozdonyvezető az aktív vezetőállás vontatási nem 
(S125, S126) választókapcsolójával kiválasztja a vasúti vontatójármű üzemeltetéséhez igényelt vontatási 
nemet. A választókapcsoló három (DC, 0, AC) állású, minden állása reteszelt. 

Ha megvalósul a jelzett és kiválasztott vontatási nem összhangja, DC vontatási nem esetén a felülrendelt 
rendszer a Q06 szakaszolót átállítja és a vonatfűtés választókapcsolóját az adott vontatási nemnek 
megfelelő állásba állítja. Ha a választókapcsoló „0” állásban van, a DC vontatási nem szakaszolója 
kikapcsolt és földelt és a vonatfűtés választókapcsolója az utoljára elért állásban marad. 

9.9 Főmegszakító bekapcsolása 

A főmegszakító bekapcsolása a következő feltételek teljesítését igényli: 

n legalább egy felengedett áramszedő; 

n egy vontatási nem jelzése; 

n jelzéssel összhangban kiválasztott vontatási nem  

n a vezérlőrendszer nem jelez semmilyen súlyos üzemzavart; 

n a védelmi rendszer nem jelzi semmilyen védelem aktiválását; 

n a vezérlőrendszer nem jelenti a főmegszakító bekapcsolásához szükséges technológiai feltételek 
hiányát. 

A főmegszakító be- és kikapcsolásának parancsát a mozdonyvezető az aktív vezetőállás (S125A, S126A) 
3 állású választókapcsolójával (bekapcsolni, változás nélkül, kikapcsolni) végzi. A bekapcsolni és 
kikapcsolni állások nincsenek reteszelve. 

A választókapcsoló „Bekapcsolni” parancsa alapján és a választott vontatási nem (9.8 pont) szerint az 
adott főmegszakító bekapcsol. A főmegszakító választókapcsolója „Kikapcsolni” parancsa alapján mindkét 
főmegszakító kikapcsol. 

A főmegszakító állapotának (bekapcsolni, kikapcsolni) változása parancsának fogadását mindkét 
vezetőállás  (S125B, S126B) villogó jelzőlámpája jelzi. Abban a pillanatban, amikor a parancs 
végrehajtása befejeződik és a főmegszakító elérte az igényelt állást, a villogás befejeződik. Abban az 
esetben, ha mindkét főmegszakító ki van kapcsolva, a HV (S125B, S126B) jelzőlámpái sötétek. Ha csak 
az egyik főmegszakító van bekapcsolva, a HV (S125B, S126B) jelzőlámpái folyamatosan világítanak. A 
főmegszakító bekapcsolását az aktív vezetőállás terminálja is jelzi (A-02 oldal,  - A0212,  - A0213). 

A főmegszakító bekapcsolásának parancsát a főmegszakító bekapcsolására vonatkozó valamennyi 
feltétel teljesülése előtt is lehetséges. A vezérlőrendszer ilyen esetben arányosan hosszú ideig (20 
másodpercig) vár a bekapcsolás feltételeinek teljesülésére; teljesülésüket követően a főmegszakítót 
automatikusan bekapcsolja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mozdonyvezető egyszerre adhatja ki az 
áramszedő felengedésének és a főmegszakító bekapcsolásának parancsát. A vezérlőrendszer 
automatikusan összehangolja és időzíti a javasolt és megkövetelt technológiai folyamatot. 

Ha a főmegszakító be van kapcsolva és bekapcsolásának bármelyik fent felsorolt követelményének 
teljesítése elvész, a főmegszakító automatikusan kikapcsol. Arra, hogy a főmegszakító bekapcsolásának 

technológiai feltételei nem teljesültek, jelzés figyelmeztet (A-02 oldal,  - A0212 ,  - A0213). 

9.10 Fő légsűrítők vezérlése 

A vasúti vontatójármű fő légsűrítőjének vezérlése a vasúti vontatójármű beállításától függ (A-04 oldal,  - 
A0422). Az üzem alapbeállítása Automatika. Ebben az üzemmódban a vezérlőrendszer a légsűrítőket a 
főlégtartály tényleges nyomása alapján vezérli. Ha a főlégtartály nyomása 8,5 bar nyomásnál 
alacsonyabb, a vezérlőrendszer a fő légsűrítőket automatikusan bekapcsolja. Ha a vezérlőrendszer 
elkezdte a fő légsűrítő feltöltését, a folyamatot esetleges (például a segédmeghajtások áramátalakítója 
táplálása kiesése okozta) megszakítás után is a fő légsűrítő teljes nyomásának eléréséig folytatja. Ha a 
főlégtartály nyomása 10,0 bar nyomásnál magasabb, a vezérlőrendszer a fő légsűrítőket kikapcsolja. A fő 



  © 2014 - 2019                           1804RS363 : 180711                                                             21 / 98    

légsűrítők működése nincs jelezve. 

Ha Max üzemmódban a főlégtartály tényleges nyomása 9,5 bar nyomásnál alacsonyabb, a légsűrítők a 
főlégtartály nyomását egyszeri működéssel 10,0 bar nyomásra emelik, ennek elérése után a fő légsűrítők 
vezérlése automatikusan „Automatika” üzemmódba kapcsol. 

Kikapcsolt üzemmódban az adott fő légsűrítő huzamosan üzemen kívül van.  

A tápcsővezeték nyomásleolvasója, nyomáskapcsolója, esetleg a légsűrítő kenésének nyomáskapcsolója 
üzemzavara esetén, a terminálokon megjeleni a figyelmeztető jelentés és az adott légsűrítő az 
automatikus üzemmódból kikapcsolódik. 

9.11 Vasúti vontatójármű egyes működési állapotainak előkészítése 

A kiválasztott működési állapot alapján a következő technológiai folyamat elvégzése szükséges: 

N – vészmenet, M – helyi vezérlés, D – távvezérlés, V – többtagú távvezérlés. 

n Helyi vezérlés üzemmódban a technológiai egységek vezérlése az előző részben leírtak szerint 
történik. 

n Többtagú távvezérlés üzemmódban a technológiai egységek vezérlése az előző részben leírtak 
szerint történik. 

n Távvezérlés üzemmódban a technológiai egységek vezérlése a vezérlő vasúti vontatójármű szerint a 
következők szerint történik: 

• a vezérelt vasúti vontatójárművön legalább egy aktív vezetőállásnak kell lennie; 

• felsővezeték áramszedőjének kiválasztása – „0” állás – a választást a vezérlő vasúti vontatójármű 
határozza meg, más állás esetén a kiválasztott hozzávaló áramszedő lesz választva; 

• vontatási nem kiválasztása – „0” állás – a választást a vezérlő vasúti vontatójármű határozza meg, 
AC vagy DC rendszer választása esetén a jelzés alapján csak az igényelt rendszer aktiválódik. 

n Vészmenet üzemmódban a vezérelt vasúti vontatójármű technológiai egységeinek vezérlése csak 
billentyűzettel a következő terjedelemben végezhető: 

• százalékban kifejezett vonóerő beírása; 
• homokszórás aktiválása; 
• vészmenet üzemmód aktiválása; 
• AC vontatási nem kiválasztása; 
• DC vontatási nem kiválasztása; 
• üzemzavarok jelzése és tudomásulvétele. 

9.12 Egyes működési állapotok jelzőlámpái 

A kiválasztott működési állapot alapján a következő technológiai folyamat elvégzése szükséges: 

n Helyi vezérlés üzemmódban a mellső és hátsó jelzőlámpák igényelt színelrendezésének kiválasztását 
az aktív vezetőállás kezelőszemélyzete a pulton elhelyezett választókapcsolókkal végzi. 

n Többtagú távvezérlés üzemmódban az igényelt színelrendezést a vezérlő vasúti vontatójármű aktív 
vezetőállásának kezelőszemélyzete a pulton elhelyezett választókapcsolókkal végzi. 

• mellső jelzőlámpák választókapcsolókkal összhangban levő színelrendezése. 

• vezérlő vasúti vontatójármű hátsó jelzőlámpái kikapcsolva, vezérelt vasúti vontatójármű hátsó 
jelzőlámpái bekapcsolva. 

n Távvezérlés üzemmódban a vezérelt vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a következő módon 
állítja be az igényelt színelrendezést: 

• mellső és hátsó jelzőlámpák – 0 állású – választókapcsolói, a választást a vezérlő vasúti 
vontatójármű határozza meg; 

• mellső és hátsó jelzőlámpák választókapcsolói – kiválasztott színelrendezés – a választott 
színelrendezés tekintet nélkül a vezérlő vasúti vontatójármű választókapcsolói állására 
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összhangban van a pult választókapcsolóival kiválasztott színelrendezéssel, a feltüntetett 
állapotot az aktív vezetőállás termináljának figyelmeztető jelentése jelzi. 

n Vészmenet üzemmódban az igényelt színelrendezést a vezérlő vasúti vontatójármű aktív 
vezetőállásának kezelőszemélyzete a pult választókapcsolóival választja. Ugyanilyem módon jár el a 
a vezérelt vasúti vontatójármű aktív vezetőállásának kezelőszemélyzete is. 
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10 Vasúti vontatójármű üzemeltetése 

A MIREL RS363 vezérlőrendszer (8. pontban ismertetett) üzembe helyezése és a vasúti vontatójármű (8. 
pontban ismertetett) üzembe helyezése után a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a vasúti 
vontatójárművet a következő technológiai folyamatok szerint vezeti. 

10.1 Menetirány kiválasztása 

A menetirányt a mozdonyvezető az aktív vezetőállás (S103A, S104A) az irányváltó kar igényelt állásba 
állításával választja ki. Az irányváltó kar 3-állású választókapcsoló (előre, 0, hátra), minden állás reteszelt. 
A választott irányt az aktív vezetőállás terminálja jelzi (A-02 oldal,  - A0221,  - A0221). 

Az irányváltó kar nullától eltérő állásba állítása csak az aktív vezetőálláson és a következő feltételek 
teljesülése esetén lehetséges: a vasúti vontatójármű áll, nincsenek jelen vontatóáramok (forgórész- és 
gerjesztő áramai), a vasúti vontatójármű gépterme teljesen lezárt (gépterem ajtaja, feljárat a tetőre, 
főtranszformátor fedele). Ha bármelyik feltétel nem teljesült, az irányváltó kart mechanikus rögzítőretesz 
blokkolja. 

Az irányváltó kar bármelyik vezetőálláson nulla állásba állítása csak a következő feltételek teljesülése 
esetén lehetséges: a vasúti vontatójármű áll, nincsenek jelen vontatóáramok (forgórész- és gerjesztő 
áramai). Ha bármelyik feltétel nem teljesült, az irányváltó kart mechanikus rögzítőretesz blokkolja.  

A nem aktív vezetőállás irányváltó karjának 0 állásban kell lennie. 

Az „előre” vagy „hátra” irány kiválasztása a vontatómotorok szakaszolói csatlakoztatását és a vontatási 
teljesítmény engedélyezését eredményezi. Az irányváltó kar „0” állásba helyezésekor a vontatómotorok 
szakaszolói lekapcsoltak és a fő áramátalakítók biztonságosan blokkoltak. A vontatási teljesítmény 
lehetetlen. 

10.2 Vontatási vázlat összeállítása 

A „Vontatási áramkör menetvázlatának” és a „Vontatási áramkör fékvázlatának” összeállítását a 
vezérlőrendszer az üzemeltetési és technológiai követelmények kiértékelése alapján teljesen 
automatikusan végzi el. A konkrét vontatási áramkör az aktív vezetőállás fedélzeti terminálján bargraf jelzi 

(A-02 oldal, TS - A0271). 

A vontatási áramkör akkor kapcsol „Menetvázlatba”, ha menetigény keletkezik vagy nincsenek teljesítve 
az elektrodinamikus fék működésének feltételei. A „Menetvázlatok a ” összeállításának elkerülhetetlen 
feltétele a bekapcsolt állapotú főmegszakító. A menetigény igénylésének befejezése nem ok a vontatási 
áramkör „Fékvázlatba” történő átkapcsolására. 

A vontatási áramkör akkor kapcsol át „Fékvázlatba”, ha teljesülnek az elektrodinamikus fék működésének 
feltételei, menetét is beleértve teljesülnek, vagy ha főmegszakító kikapcsolt állapotban van. Az 
elektrodinamikus fék működése igénylésének befejezése nem ok a vontatási áramkör „Menetvázlatba” 
történő átkapcsolására.  

10.3 Menet és fékezés üzemmód erőhatása 

Az erőhatás (vonóerő és fékezőerő) kézi vezérlés esetén történő beállításának ismertetését a Kézi 
vezérlés (11.pont) tartalmazza. Az erőhatás automatikus sebességszabályozás üzemmódban történő 
kiszámításának ismertetését az Automatikus sebességszabályozás (ARR) üzemmód vezérlése (12.pont) 
tartalmazza. 

A vasúti vontatójármű erőhatását az aktív vezetőállás fedélzeti terminálján bargraf jelzi (A-02 oldal, TS - 

A0271). A kN értékben kifejezett erőhatást 0 – 350 kN skála mutatja. Ha az erőhatás „Menet” 
üzemmódban érvényesül, a bargraf kék színű, „Fék” üzemmódban a bargraf sárga szín0.  
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Menet közben a maximális vonóerő korlátozása úgy kézi vezérlésű, mint automatikus 
sebességszabályozás (ARR) üzemmódban a vasúti vontatójármű beállításával (A-04 oldal,  - A0441), 
vagy az A02 oldalon levő  bargraf megfelelő helyére történő kattintással végezhető. A korlátozás beállítása 
tetszőleges, de legfeljebb 350 kN értékre lehetséges. A vonóerő csak „Menet” üzemmódban korlátozható, 
„Fék” üzemmódban nem, ekkor teljes terjedelmében érvényesül. 

Egyes típusú zavarok észlelése a vezérlőrendszer reakciója a vasúti vontatójármű teljesítményének 
leblokkolása. A vezérlőrendszer ilyen esetben a vasúti vontatójármű igényelt és tényleges vonóerejét 
automatikusan nullázza. 

10.4 Forgórész áramok 

A vasúti vontatójármű vontatómotorai forgórész áramát az aktív vezetőállás fedélzeti terminálján kettőzött 
bargraf (A-03 oldal, A0315) jelzi. A forgórész áramok igényelt értékét a vezérlőrendszer határozza meg. A 
mozdonyvezető a forgórész áramok értékét nem állítja be közvetlenül. 

A forgórész áramok amperben kifejezett értékét 0-1 000 A skála mutatja. Névleges értéket túllépő 
forgórész áramok esetén az értéket túllépő áramok sárga színnel vannak jelölve. A forgórész áramok 
névleges értékét sárga rovátka jelzi. Maximális értéket túllépő forgórész áramok esetén az értéket túllépő 
áramok vörös színnel vannak jelölve. A forgórész áramok maximális értékét vörös rovátka jelzi. Az „A” 
motorcsoport forgórész áramának jelzése a kettőzött bargraf bal részében, a „B” motorcsoport forgórész 
áramának jelzése a kettőzött bargraf jobb részében található. 

10.5 Vezérlőáramok 

A vasúti vontatójármű vontatómotorai vezérlőáramait az aktív vezetőállás fedélzeti terminálján kettőzött 
bargraf (A-03 oldal, A0316) jelzi. A vezérlőáramok igényelt értékét a vezérlőrendszer határozza meg. A 
mozdonyvezető a vezérlőáramok értékét nem állítja be közvetlenül. 

A vezérlőáramok amperben kifejezett értékét 0-120 A skála mutatja. A bargraf kék színű. Az „A” 
motorcsoport vezérlőáramának jelzése a kettőzött bargraf bal részében, a „B” motorcsoport 
vezérlőáramának jelzése a kettőzött bargraf jobb részében található. 

10.6 Fék-alrendszerekkel végzett együttműködés 

A vasúti vontatójármű fékrendszerét a következő fék-alrendszerek alkotják: 

n önműködő légnyomásos fék; 

n elektrodinamikus fék; 

n kiegészítő légnyomásos fék; 

n parkoló fék; 

n kézifék. 
A vasúti vontatójármű fékrendszere az egyik alábbi fékezés-üzemmódban működhet. A táblázat a vasúti 
vontatójármű fékezés-üzemmódjának és az adott fékezés-üzemmódban aktív fék-alrendszereinek 
összefüggését tartalmazza. 
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oldott fék      

gyorsfékezés X RS    

elsőbbségű elektrodinamikus fékű üzemi fékezés B RS    

reteszelt elektrodinamikus fékű üzemi fékezés X B    

elektrodinamikus fékezés  RS    

ARR fékezés RS RS    

fékezés kiegészítő fékkel  B X   

parkolás    RS  

kézifékezés     X 

RS  – a fék-alrendszert a vezérlőrendszer vezérli; 
X  – a fék-alrendszert a vezérlőrendszer beavatkozása nélkül közvetlenül a mozdonyvezető kezeli  
B  – a fékrendszert a vezérlőrendszer blokkolja. 

A vezérlőrendszer az elektrodinamikus féket és a parkoló-féket teljes mértékben uralja.  A vezérlőrendszer 
részben uralja az önműködő légnyomásos féket, ebben az esetben a kézifék abszolút előnyben részesül  
a vezérlőrendszer beavatkozásaival szemben. A vezérlőrendszer egyáltalában nem avatkozik be az 
önműködő légnyomásos fék és a kézifék kezelésébe. 

10.7 Vasúti vontatójármű fékezésének módjai 

A vasúti vontatójármű fékrendszere akkor van oldott üzemmódban, ha egyik fék alrendszer sem aktív. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere akkor van gyorsfékezés üzemmódban, ha legalább az egyik alábbi 
feltétel teljesült: az aktív vezetőállás önműködő fékjének fékezőszelep „R” állásban van, a gyorsfékezés 
nyomáskapcsolója be van kapcsolva és a fő fékvezeték nyomásának leolvasott értéke 3,5 bar értéknél 
alacsonyabb. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere akkor van elsőbbségű elektrodinamikus üzemi fékezés 
üzemmódban, ha az összes alábbi feltétel teljesült: az aktív vezetőállás önműködő fékjének fékezőszelepe 
nincs „R” állásban, a gyorsfékezés nyomáskapcsolója nincs bekapcsolva és a fő fékvezeték nyomásának 
leolvasott értéke 3,5 – 4,9 bar, az elektrodinamikus fék működik és az elektrodinamikus fék teljesítménye 
elegendő a fő fékvezeték nyomásának megfelelő fékerő kifejtésére. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere reteszelt elektrodinamikus üzemi fékezés üzemmódban, történő 
kezelését a ha az összes alábbi feltétel teljesült: az aktív vezetőállás önműködő fékjének fékezőszelepe 
nincs „R” állásban, a gyorsfékezés nyomáskapcsolója nincs bekapcsolva, a fő fékvezeték nyomásának 
leolvasott értéke 3,5 – 4,9 bar és az elektrodinamikus fék ki van kapcsolva vagy reteszelt. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere elektrodinamikus fékezés üzemmódban történő kezelését a Kézi 
vezérlés – fékezés (11.2 pont) ismerteti. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere ARR fékezés (automatikus sebességszabályozás) üzemmódban 
történő kezelését a Kézi vezérlés – fékezés (11.2 és 11.2 pont) ismerteti  

Mivel a vezérlőberendezés fékezés kiegészítő fékkel üzemmódban a vasúti vontatójármű fékrendszere 
kezelésének módját nem befolyásolja, ilyen ismertetést jelen Utasítás nem tartalmaz. 

A vasúti vontatójármű fékrendszere parkolás üzemmódban történő kezelését az ARR parkolás (11.3 
pont) ismerteti. 

Mivel a vezérlőberendezés kézi fékezés üzemmódban a vasúti vontatójármű fékrendszere kezelésének 



  © 2014 - 2019                           1804RS363 : 180711                                                             26 / 98    

módját nem befolyásolja, ilyen ismertetést jelen Utasítás nem tartalmaz. A kézifék egyik vezetőálláson 
végrehajtott kézi befékezést a vezérlőrendszer kiértékeli és ezt követően a kézi vezérlésű vontatást, 
próbákat és az automatikus sebességszabályozást leblokkolja. 

10.8 Elektrodinamikus fék 

Az elektrodinamikus fék vagy egyetlen fék-alrendszerként, vagy a vasúti vontatójármű fékrendszere 
következő fék-üzemmódjaiban a vasúti vontatójármű egyéb fék-alrendszereivel együttműködve lehet aktív: 

n gyorsfékezés; 

n elsőbbségű elektrodinamikus üzemi fékezés; 

n elektrodinamikus fékezés; 

n ARR fékezés; 
Az elektrodinamikus fék a következő fék-üzemmódokban van blokkolva: 

n kikapcsolt elektrodinamikus fékkel végzett üzemi fékezés. 
Gyorsfékezés üzemmódban az önműködő fék kifejtette maximális fékezőerejét az elektrodinamikus fék 
úgy vezérli, hogy a vasúti vontatójármű fékteljesítményét a vasúti vontatójármű minden sebességénél a 
megkövetelt értékre kiegészítse. Az elektrodinamikus fék teljesítményének vezérlése a vasúti 
vontatójármű sebességétől függ. A P-E átalakító nyomása nincs hatással az elektrodinamikus fék 
teljesítményének vezérlésére. 

Elsőbbségű elektrodinamikus üzemi fékezés üzemmódban kizárólag az elektrodinamikus fék fejt ki 
fékezőerőt. Az önműködő fék blokkolt, a fékhengerekben nincs nyomás. Az elektrodinamikus fékvezérlése 
biztosítja, hogy az elektrodinamikus fék fékezőereje megfeleljen a fő fékvezeték nyomáscsökkenésének. 
Az elektrodinamikus fék teljesítményének vezérlése a P-E átalakító nyomásától függően történik. 

Elektrodinamikus fékezés üzemmódban az elektrodinamikus fék-alrendszer vezérlését a Kézi vezérlés – 
fékezés (11.2 pont) tartalmazza. Az elektrodinamikus fék teljesítményét közvetlenül az aktív vezetőállás 
S103C/S104C kontrollere vezérli. A P-E átalakító nyomása nem változik. 

Az elektrodinamikus fék-alrendszer és az önműködő légfék ARR fékezés üzemmódban történő vezérlését 
a Kézi vezérlés – fékezés (11.2 és 11.2 pont) ismerteti. Az elektrodinamikus fék teljesítményét közvetlenül 
a vezérlőrendszer vezérli. A P-E átalakító esetleges nyomása nem befolyásolja az elektrodinamikus fék 
teljesítményének vezérlését. 

Az elektrodinamikus fék működését az aktív vezetőállás fedélzeti terminálja (A-02 oldal,  - A0233) 
szürke színnel jelzi. Abban az esetben, ha a vontatási vázlat „Fék” üzemmódban lett összeállítva, de az 
elektrodinamikus fék nem aktív, az elektrodinamikus fék készenlétét a terminál (A-02 oldal,  - A0233) 
szürke színnel jelzi. Az elektrodinamikus fék üzemzavara észlelése esetén az állapotot a terminál (A-02 
oldal,  - A0233) vörös színnel jelzi. 

Az elektrodinamikus fék működésének jelzése a Fék erőhatásának jelzésével van kiegészítve. (10.3 pont). 

10.9 Csúszásgátló berendezés 

A vezérlőberendezés folyamatosan kiértékeli a vasúti vontatójármű összes tengelyének fordulatszámát. 
Eltérés esetén fellépett állapot feldolgozását a csúszásgátló berendezés biztosítja. A csúszás 
szabályozásához a következő csoportok lettek alkalmazva: 

• jelentős csúszás; 

• védőarány; 

• szabályozóarány 

• csúszás utózengése; 

• teljes tapadás állapota. 

A vezérlőrendszer a fellépett csúszás mértékétől függően csökkenti a vasúti vontatójármű erőhatását és 
fékerejét, közvetlen beavatkozásokat végez a forgórész áramok igényelt értéke vezérlésében 
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azzal a céllal, hogy a fellépett csúszást kiküszöbölje és a vasúti vontatójárművet a tapadás határán 
megtartsa. 

A vezérlőrendszer jelentős csúszás észlelésekor blokkolja a vasúti vontatójármű teljesítményét, nullázza a 
vasúti vontatójármű erőhatását és vörös színnel jelzi a csúszásgátló berendezés beavatkozását (A-02 
oldal,  - A0254). A jelzés memória-funkciójának megszüntetése szokványos módon, az aktív vezetőállás 
(S181, S182) nyomógombjával történik. 

Védőarányos csúszás észlelésekor az erőhatás változása leblokkolt és a vezérlőrendszer a fellépett 
csúszástól függően a fellépett csúszás kiküszöbölése érdekében csökkenti a forgórész áramok igényelt 
értékét. A vezérlőrendszer sárga színnel jelzi a csúszásgátló berendezés beavatkozását (A-02 oldal,  - 
A0254). A jelzésnek nincs memória-funkciója, a csúszás befejezésekor a jelzés eltűnik. 

Szabályozóarány csúszás észlelésekor a vezérlőrendszer a fellépett csúszás kiküszöbölése és a vasúti 
vontatójármű tapadáshatáron tartása érdekében a fellépett csúszás mértékétől függően csökkenti a vasúti 
vontatójármű erőhatását és a forgórész áramok igényelt értékét. A vezérlőrendszer szürke színnel jelzi a 
csúszásgátló berendezés beavatkozását (A-02 oldal,  - A0254). A jelzésnek nincs memória-funkciója, a 
csúszás befejezésekor a jelzés eltűnik. 

A vezérlőrendszer a csúszás utózengése fázisában már semmilyen csúszást nem észlel. A csúszás előző 
észlelésekor bevezetett, erőhatás és forgórész áramok igényelt értéke korlátozását fokozatosan csökkenti. 
A vezérlőrendszer a csúszásgátló berendezés utózengését szürke színnel jelzi (A-02 oldal,  - A0254). 
Ha a csúszásgátló berendezés több tengelyen beavatkozik, a  - A0254 jelzést minden 
színmódosításban  - A0254 jelzés helyettesíti. 

A csúszásgátló berendezés teljes tapadás esetén semmilyen módon nam avatkozik be a vasúti 
vontatójármű vontatóteljesítményének vezérlésébe. 

10.10 Vonatfűtés 

A vonatfűtés a vasúti vontatójármű beállításaitól függ (A-04 oldal,  - A0451). A mozdonyvezető a vasúti 
vontatójármű beállításaiban a váltóáramú vonatfűtés 1500 V vagy 3000 V munkafeszültségét választhatja. 
A vasúti vontatójármű beállításai a vonatfűtés tartós kikapcsolását is lehetővé teszik. 

A mozdonyvezető a vonatfűtés be- és kikapcsolását az aktív vezetőállás (S119, S120) 2 állású 
választókapcsolójával végzi, az állások reteszeltek. A vezérlőrendszer a vasúti vontatójármű beállításaitól 
és a választott vontatási nemtől függően az (S119, S120) 2 állású választókapcsoló parancsa alapján 
kapcsolja a vonatfűtés következő lehetőségei egyikét: DC, AC 1500 V, AC 3000 V. 

A vonatfűtés állapota változtatása parancsának (bekapcsolás, kikapcsolás) fogadásáról mindkét 
vezetőálláson villogó (S119A, S120A) jelző tájékoztat. Abban a pillanatban, amikor a parancs teljesítése 
befejeződött és a vonatfűtés a kívánt állapotot elérte, a villogás megszűnik. Ha a vonatfűtés ki van 
kapcsolva, az (S119A, S120A) jelzők sötétek. Ha a vonatfűtés be van kapcsolva, az (S119A, S120A) 
jelzők folyamatosan világítanak. A vonatfűtés bekapcsolását az aktív vezetőállás fedélzeti terminálja is 

jelzi (A-02 oldal,  - A0224,  - A0224,  - A0224). 

A vonatfűtés bekapcsolásának parancsa a bekapcsolásához szükséges feltételek teljesülése előtt is 
kiadható. Ebben az esetben a vezérlőrendszer arányos ideig vár a bekapcsolás feltételeinek teljesítésére 
és teljesülésüket követően a vonatfűtést automatikusan bekapcsolja. Abban az esetben, ha bekapcsolt 
vonatfűtés esetén ideiglenesen elvesznek a felengedett áramszedő vagy bekacsolt főmegszakító feltételei, 
a vezérlőrendszer a vonatfűtést kikapcsolja, a feltételek helyreállítása után ismét bekapcsolja. Egyéb 
feltételek elvesztése esetén a vonatfűtés folyamatosan ki van kapcsolva, a vonatfűtés bekapcsolását a 
vasúti vontatójármű kezelőszemélyzetének kézileg kell a vonatfűtés kapcsolójának ki- és bekapcsolásával 
bekapcsolni. 
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10.11 Technológiai leállítás (stop) 

A vasúti vontatójármű technológiai leállítása a mozdonyvezető mindkét vezetőállásán elhelyezett egy-egy 
(S123, S124) nyomógombbal történik. A STOP nyomógombok működése nem függ attól. hogy melyik 
vezetőállás aktív. Minden STOP nyomógomb reteszelt. Bármelyik STOP nyomógomb lenyomásának 
következménye az erőhatás nullázása, fő áramátalakítók blokkolása, elektrodinamikus fék kikapcsolása és 
légnyomásos fékkel történő helyettesítése, főmegszakítók kikapcsolása, vonatfűtés kikapcsolása, 
felsővezeték áramszedőinek leeresztése. 

A vasúti vontatójármű egyik STOP nyomógombjának lenyomását az aktív vezetőállás fedélzeti terminálja 
vörös színnel jelzi (A-02 oldal,  - A0244). 

Valamelyik vezérelt vasúti vontatójármű STOP nyomógombjának lenyomását az aktív vezetőállás fedélzeti 
terminálja vörös színnel jelzi (A-02 oldal,  - A0244). 

10.12 Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése 

A vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezéséhez minden következő technológiai feltétel 
teljesítése szükséges: 

n MIREL SOL védelemrendszere semmilyen vontatás nemet nem jelez; 

n mindkét felsővezeték áramszedője leeresztett állapotban van; 

n AC és DC vontatási nem szakaszolója kikapcsolt és földelt állapotban van; 

n mindkét főmegszakító ki van kapcsolva; 

n aktív vezetőállás áramszedői S121/S122 választókapcsolója „0” állásban van; 

n aktív vezetőállás S103A/S104A iránykontrollere „0” állásban van;  

n K36 kontaktor ki van kapcsolva; 

n K37 rövidzárási kontaktor-kapcsoló rövidre zárt; 

n B változat –K37A és K37B rövidzárási kontaktor-kapcsolók rövidre zártak; 

n vasúti vontatójármű áll vagy mindkét motorcsoport ki van kapcsolva. 

Ha a biztonságos állapot már fennáll és a vasúti vontatójármű géptermének ajtaját (S402 vagy S403), a 
tetőfeljáró (S406) fedelét, a főtranszformátor (S407A vagy S407B) fedeleit kinyitják, az aktív vezetőállás 
S103A/S104A irány-vezérléskontrollerét az S103D/S104D elektromechanikus rögzítőretesz mechanikusan 
nulla állásban rögzíti 

A biztonságos állapotot az aktív vezetőállás terminálja (A-03 oldal,  - A0324) jelzi. A biztonságos 
állapotot a vasúti vontatójármű géptermének folyosó melletti bejáratánál zöld (H152, H154) jelzőlámpa is 
jelzi. 

A vasúti vontatójármű biztonságos állapotának jelzésének következménye a gépterem ajtajának (Y201, 
Y202) elektromágneses rögzítőreteszének oldása. 

Ha a gépterembe a folyosóból történő belépéskor a gépterem (H151 és H152 vagy H153 és H154) üzemi 
és biztonságos állapotának jelzőlámpái egyidejűleg kigyulladnak vagy elsötétülnek, ez zavart állapotot 
jelent. Ilyen esetben a kezelőszemélyzet úgy jár el, mintha az üzemi állapot (H151, H152) jelzőlámpái 
világítanának és a biztonságos állapot (H153, H154) jelzőlámpái sötétek lennének. 

10.13 Vasúti vontatójármű üzeme egyes működési állapotokban 

n A vasúti vontatójármű helyi vezérlés esetén végzett kezelése a fentiekben leírtak szerint történik. A 
vasúti vontatójárműről egyes parancsait és információit az aktív vezetőállás (A02 oldal,  információk 
az adott vasúti vontatójárműről) ábrázolja. 

n Többtagú távvezérlés esetén (A02 oldal, kapcsolt vasúti vontatójárművek számára érvényes 
információk, A0261-A0265 – kapcsolt vasúti vontatójárművek számai, A03 – adott vasúti 
vontatójárművek számára érvényes információk) a kezelés a vezérlő vasúti vontatójárművön történik, 
a parancsokat a vezérelt vasúti vontatójármű átveszi és a vezérelt vasúti vontatójármű üzemzavara 
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esetén a hozzávaló vezérlőrendszer biztosítja a beavatkozást és az üzemzavarkód vagy az állapot 
vezérlő vasúti vontatójárművön történő ábrázolását. 

n Távvezérlés esetén a vezérelt vasúti vontatójármű vezérlése menedzselését a vezérlő vasúti 
vontatójármű biztosítja (A02 oldal – információk a hozzávaló vasúti vontatójármű számára). A 
vezérlőelemek beállítása szempontjából a következő módosítások engedélyezettek: 

• a vezetőállások kezelőelemei alaphelyzetükben (előválasztás nélkül) lesznek beállítva; 

• szükséges esetben az (S121, S122) áramszedők kezelése előválasztható, ekkor a vezérlő vasúti 
vontatójárműnek az áramszedő feleresztésére vonatkozó parancsa kiadásakor csak az 
előválasztott áramszedő feleresztésére kerül sor. Ellenkező esetben (S121, S122 
választókapcsolók „0” állásban) mindig a vezérelt vasúti vontatójármű menetirányban első 
áramszedője lesz feleresztve; 

• szükséges esetben az (S125 a S 126) vontatási nem előválasztható azzal, hogy a vontatási nem 
meg lett határozva és vezérelt vasúti vontatójárművön történő aktiválása csak azonos jelzés 
esetén lehetséges. Ellenkező esetben (S121, S122 választókapcsolók „0” állásban) a kiválasztott 
és aktivált vontatási nem aktiválása a vezérlő vasúti vontatójárművel van összhangban; 

• szükséges esetben előválasztható a menetirány (S103A, S104A) választókapcsolójának „előre” 
vagy „hátra” irányú állása. Ilyenkor a vasúti vontatójármű vezérlés üzemmódja csak akkor aktív, 
ha a meghatározott irány a vezérlő vasúti vontatójármű irányával azonos. Ellenkező esetben (az 
irány az S103A, S104A választókapcsolókkal nincs kiválasztva) az irány a vezérlő vasúti 
vontatójármű irányával összhangban lesz kiválasztva és aktiválva. 

n Vészmenet üzemmód esetén, amikor a vezérelt vasúti vontatójármű vezérlőrendszere ki van 
kapcsolva, vészparancsok kiadása csak billentyűzet segítségével lehetséges. Lehetőség van 
vészmenet aktiválására, vezérelt vasúti vontatójármű homokszórásának indítására, áramszedők 
feleresztésére, vontatási nem kiválasztására és aktiválására, vezérelt vasúti vontatójármű esetleges 
üzemzavarainak jelzésére és nyugtázására és – nem utolsósorban – a vonóerő százalékban kifejezett 
meghatározására. 

 
Vészmenet üzemmód többcélú billentyűzete: 

 

10.14 Üzemeltetés befejezése 

A vezérlőrendszer működését a vasúti vontatójármű akkumulátorforrásának kikapcsolásával végezzük, a 
vezérlőrendszer kikapcsolása semmilyen egyéb műveletet nem igényel. 
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11 Kézi vezérlés 

A vezérlőrendszer a vasúti vontatójármű erőhatásának szabályozását kézi vezérlés üzemmódban menet 
közben vagy fékezéskor a mozdony kezelőszemélyzete közvetlen utasítása szerint végzi. A 
vezérlőrendszer nem szabályozza a vasúti vontatójármű sebességét. A mozdonyvezető az erőhatást 
menet és fékezés üzemmódban is közvetlenül szabályozza. 

A vasúti vontatójármű kézi vezérlés üzemmódba kapcsolása az aktív vezetőállás (S111, S112) 2 állású 
vezérlésüzem választókapcsolójának „R” állásba („R” – kézi, „A” – automatikus sebességszabályozás) 
történő állításával  történik. Mindkét állás reteszelt. 

A kézi vezérlés üzemmód befejezése az aktív vezetőállás (S111, S112) vezérlésüzem választókapcsolója 
„A” állásba állításával történik. 

11.1 Kézi vezérlés - menet 

Menet üzemmódban a vonóerőt az aktív vezetőállás (S103B, S104B) vontatás vezérléskontrollerével 
szabályozza. A vezérléskontroller 5 állású (gyorsan+, lassan+, 0, lassan-, gyorsan-), a „0” és „gyorsan- 
állás reteszelt. „Gyorsan+” állásban a vonóerő növekedése +12,5 %/másodperc, „lassan+” állásban +6,25 
%/másodperc, „0” állásban nem változik. „Lassan-” állásban a vonóerő csökkenése -6,25 %/másodperc, 
„0” állásban nem változik. „gyorsan+”állásban a vonóerő csökkenése -12,5 %/másodperc. 

Az aktív vezetőállás (S107, S108) „+“ választása nyomógombjának funkciója a vezérléskontroller 
„lassan+” állása funkciójával azonos. Az aktív vezetőállás (S105, S106) „-“ választása nyomógombjának 
funkciója a vezérléskontroller „lassan-” állása funkciójával azonos. 

Menet üzemmódban nem nullával egyenlő erőhatás csak valamennyi következő feltétel teljesülése esetén 
választható: bekapcsolt főmegszakító, aktív vezetőállás beállított menetiránya, menet üzemmód 
összeállított vontatási vázlata, vasúti vontatójármű oldott önműködő fékje. 

A vezérlőrendszer az önműködő fék oldását a P-E pneumatikus-elektromos átalakító nulla nyomása 
alapján állapítja meg. A vasúti vontatójármű kiegészítő, kézi és parkoló-fékje nincs hatással a vonóerő 
szabályozására. 

Ha a vasúti vontatójármű emelkedőn indul, a vonóerő P-E nem nulla nyomása esetén is igényelhető, de 
csak korlátozó feltételekkel (vasúti vontatójármű sebessége 3 km/h értékig, legfeljebb 60 másodperces 
menet). 

A vonóerő fedélzeti terminálon történő jelzését és az erőhatás korlátozása beállításának folyamatát a 
Vasúti vontatójárművek beállításai (13.6 pont) ismerteti. 

11.2 Kézi vezérlés – fékezés 

A mozdonyvezető kézi vezérlés esetén a vasúti vontatójármű sebességének csökkentése vagy szinten 
tartása érdekében a fékrendszer az elektrodinamikus fékezés üzemmódot választhatja. Ekkor az 
önműködő légnyomásos fék oldott és a a vasúti vontatójárművet csak az elektrodinamikus fék fékezi. 

Elektrodinamikus fékezés üzemmódban a mozdonyvezető az erőhatást az aktív vezetőállás (S103C, 
S104C) elektrodinamikus fék vezérléskontrollerével szabályozza. A három (-, 0, +) állású vezérlés-
kontroller „0” állása reteszelt. Féküzemben „+” állásban az erőhatás növekedése +10%/másodperc, „0” 
állásban nem változik, „-” állásban az erőhatás csökkenése -10%/másodperc.  Elektrodinamikus fékezés 
üzemmódban az erőhatás közvetlenül, a P-E átalakító közvetítése nélkül a vezérlőrendszerbe kerül.  

Az erőhatás fedélzeti terminálon törtnő jelzésének ismertetését a Menet és fékezés üzemmód erőhatása 
(10.3 pont) tartalmazza. 
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12 Automatikus sebességszabályozás (ARR) üzemmód 

vezérlése 

A vezérlőrendszer ARR üzemmód vezérlésben a vasúti vontatójármű erőhatását a sebességszabályozás 
algoritmusai eredményeként számítja ki. A számítás a mozdony kezelőszemélyzetének az igényelt 
sebesség közvetlenül meghatározott értéke alapján történik. A vezérlőrendszer a vontatási vázlat 
menetből fékezésbe és fordítva átkapcsolását önállóan, a kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül hajtja 
végre. 

A vasúti vontatójármű ARR üzemmódba történő kapcsolása az aktív vezetőállás (S111, S112) 
vezérlésüzem 2 állású választókapcsolója „A” állásba („R” - kézi, „A” – automatikus sebességszabályozás) 
állításával történik, mindkét állás reteszelt.. Az ARR üzemmód befejezése az aktív vezetőállás (S111, 
S112) vezérlésüzem választókapcsolója „R” állásba állításával történik. 

ARR üzemmódban a mozdonyvezető a vasúti vontatójármű igényelt sebességét az aktív vezetőállás (K1, 
K2) ARR billentyűzetével határozza meg. A mozdonyvezető az igényelt sebességet további lehetőségként 
az aktív vezetőállás (S103B, S104B) vontatás vezérléskontrollerével vagy a (S105, S106 és S107, S108) 
választás nyomógombjával is beállíthatja. 

A mozdonyvezető az igényelt sebességet az aktív vezetőállás ARR billentyűzetével a billentyűzeten leírt 
előválasztott értékek közül választhatja, a billentyűzet lenyomott gombja zöld fénnyel világít. Ha a 
vezérlőrendszer a választást elfogadja, a billentyű zöld fénye elsötétül. 

Az igényelt sebességet az aktív vezetőállás vezérlőkontrollerével növekvő módon lehet meghatározni 
vagy módosítani. A vezérlőkontroller 5 állású (gyorsan+, lassan+, 0, lassan-, gyorsan-), a „0” és „gyorsan- 
állás reteszelt.. „Gyorsan+” állásban az előválasztott sebesség növekedése +2 km/másodperc, „lassan+” 
állásban 1 km/másodperc, „0” állásban az előválasztott sebesség nem változik. „Lassan-” állásban az 
előválasztott sebesség csökkenése -1 km/másodperc, „gyorsan+”állásban az előválasztott sebesség 
csökkenése -2 km/másodperc. 

Az aktív vezetőállás (S107, S108) választás-nyomógombjának funkciója a vezérléskontroller „lassan+” 
állása funkciójával azonos. Az aktív vezetőállás (S105, S106) választás-nyomógombjának funkciója a 
vezérléskontroller „lassan-” állása funkciójával azonos. 

Az ARR üzemmód kiválasztott sebességét az aktív vezetőállás fedélzeti terminálja számrésze jelzi (A-02 

oldal, - A0226, - A0226, - A0226). Az előválasztott sebességét a MIREL RM1 regisztráló 
sebességmérő hátsó oldalon is zöld nyom jelzi.  

A vasúti vontatójármű aktuálisan kiszámított erőhatását az aktív vezetőállás terminálja jelzi. A jelzés 
módját és az erőhatás korlátozása beállításának folyamatát a Fedélzeti terminál kezelése (10.6 pont) 
tartalmazza. 

A mozdonyvezető az automatikus sebességszabályozás dinamikáját a vasúti vontatójármű állításaiból 
választja. Az ARR dinamika beállításának foka megfelel a „Menet” üzemmódban igényelt maximális 
gyorsulásnak (A oldal,-04,  - A0421), a „Fék” üzemmódban igényelt maximális lassúsnak (A-04 oldal, 

 - A0431). A dinamika mindkét üzemmódbeli kiválasztása 5-fokú skálából történik. 

12.1 ARR - menet 

ARR menetmódba a mozdonyvezető az aktív vezetőállás (S159B, S160B)  nyomógombja lenyomásával 
léphet. Az ARR menetmódba kapcsolás csak a mozdonyvezető közvetlen parancsa alapján történhet. A 
vezérlőrendszer semmilyen helyzetben nem lép ebbe az üzemmódba. ARR menetmódba történt 
átkapcsolást az aktív vezetőállás  nyomógombjának alsó világítása jelzi. Az átkapcsolást az aktív 

vezetőállás termináljának ARR menet jelzője (A-02 oldal, ) is jelzi. 

Álló vasúti vontatójármű vagy 3 km/h sebességnél alacsonyabb sebességű menet esetén az 
átkapcsoláshoz az ARR menet jóváhagyása szükséges. A jóváhagyáshoz a mozdonyvezetőnek a  
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nyomógombot addig kell lenyomva tartania, amíg a vezérlőrendszer ezt nem nyugtázza. Ha a  
nyomógomb le van nyomva, da a jóváhagyás nincs nyugtázva, a nyomógomb alsó világítása villog. 
Nyugtázás után az alsó világítás állandóan világít, a mozdonyvezető a nyomógombot felengedheti. Ha a 
nyomógombot a jóváhagyás nyugtázása engedi fel, a vezérlőrendszer ARR kifutás vagy ARR parkolás 
üzemmódba kapcsol.. 

ARR menet üzemmódban a vontatási vázlat Menet üzemmódból Fék üzemmódba kapcsolását és 
visszakapcsolását a vezérlőrendszer automatikusan, a kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül, a Menet és 
Fék üzemmódban kiszámított erőhatás alapján végzi el. Pozitív erőhatás esetén a vontatási vázlat Menet, 
negatív erőhatás esetén Fék üzemmódba kapcsol. A vasúti vontatójármű fékje ARR fékezés üzemmódban 
működik. A vezérlőrendszer az üzemi fékezés tartományában automatikusan úgy vezérli az 
elektrodinamikus és az önműködő légnyomásos fék fékteljesítményét, hogy a vasúti vontatójármű elérje a 
megkövetelt lassulást. 

Az ARR menet befejezése vagy a mozdonyvezető közvetlen parancsa alapján, más ARR üzemmód 
választásával történik, vagy a vezérlőrendszer automatikusan befejezi. Az ARR menet ARR kifutás 
üzemmódba történő átkapcsolását a vezérlőrendszer vagy az önműködő légnyomásos fék és az 
elektrodinamikus fék fékezésének aktiválása esetén, vagy a teljesítmény üzemzavar, illetve védelem 
közbelépése miatt nullázott esetén automatikusan elvégzi. Ha a vasúti vontatójármű sebessége 2 km/h 
sebességnél alacsonyabb, az ARR menet automatikusan átkapcsol az ARR parkolás üzemmódba. 

12.2 ARR - kifutás 

Az ARR menet ARR kifutás üzemmódba történő átkapcsolása vagy a mozdonyvezető közvetlen parancsa 
alapján, vagy automatikusan történik (12.1 pont). Az ARR parkolás üzemmód ARR kifutás üzemmódba 
történő átkapcsolása minden esetben csak a mozdonyvezető közvetlen parancsa alapján valósul meg. A 
mozdonyvezető az ARR kifutás üzemmódba kapcsolásának közvetlen parancsát az aktív vezetőállás 
(S159A, S160A)  nyomógombja lenyomásával adja ki. Az ARR kifutás üzemmódba kapcsolásának 
nyugtázását a vezérlőrendszer az aktív vezetőállás  nyomógombja alsó világítása kigyulladásával jelzi. 

Az ARR kifutás üzemmódba történt kapcsolását az aktív vezetőállás ARR jelzése is jelzi (A-02 oldal, - 
ARR kifutás üzemmódban a vonóerő leblokkolt. Az automatikus sebességszabályozás szükség esetén 
csak a vasúti vontatójármű sebességének az erőhatásnak fék üzemmódban történő csökkentését 
végezheti. 

Az ARR kifutás üzemmód befejezése vagy a mozdonyvezető egyéb ARR üzemmódba kapcsolásának 
közvetlen parancsa alapján, vagy automatikusan, a vezérlőrendszer beavatkozása alapján történik. Ha a 
vasúti vontatójármű sebessége 2 km/h sebességnél alacsonyabb, az ARR kifutás üzemmód 
automatikusan ARR parkolás üzemmódba kapcsol. 

12.3 ARR parkolás 

Az ARR menet ARR parkolás üzemmódba történő átkapcsolása vagy a mozdonyvezető közvetlen 
parancsa alapján, vagy automatikusan történik (12.1 pont). Az ARR menet üzemmód ARR parkolás 
üzemmódba történő átkapcsolása minden esetben csak a mozdonyvezető közvetlen parancsa alapján 
valósul meg. A mozdonyvezető az ARR kifutás üzemmódba kapcsolásának közvetlen parancsát az aktív 
vezetőállás (S159C, S160C)  nyomógombja lenyomásával adja ki. Az ARR parkolás üzemmódba 
kapcsolásának nyugtázását a vezérlőrendszer az aktív vezetőállás  nyomógombja alsó világítása 
kigyulladásával jelzi. Az ARR parkolás üzemmódba történt kapcsolását az aktív vezetőállás ARR jelzése is 

jelzi (A-02 oldal,  - A0226). 

ARR parkolás üzemmódban a vonóerő leblokkolt. A vasúti vontatójármű sebessége nincs szabályozva, a 
vasúti vontatójármű parkoló fékje aktiválódik. 

Az ARR parkolás üzemmód szabályozás szükség esetén csak a vasúti vontatójármű sebességének az 
erőhatásnak fék üzemmódban történő csökkentését végezheti. Az ARR parkolás üzemmód befejezése 
csak a mozdonyvezető egyéb ARR üzemmódba kapcsolásának közvetlen parancsa alapján valósul meg. 

A  nyomógomb lenyomásával parkolás üzemmódba elvégzett átmenet az önműködő féket 
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oldja, automatikus átmenet esetén a önműködő fék oldása nem automatikus. 

12.4 Lassúmenet 

A Lassúmenet üzemmód lehetővé teszi, hogy a mozdonyvezető annyi idővel elhalaszthassa az 
automatikus sebességszabályozás előválasztott sebességének változását, amennyi idő alatt a vasúti 
vontatójármű gyorsulni, esetleg lassítani kezd, de csak akkor, ha a szerelvény utolsó kocsija elhagyta a 
helyet, ahol a lassúmenet aktiválva lett. Ez alatt az idő alatt a vasúti vontatójármű a szerelvény hosszának 
megfelelő távolságot tett meg. Az előválasztott sebesség változásának késleltetése a szerelvény 
hosszától és a vasúti vontatójármű valós sebességétől függ. 

A Lassúmenet üzemmód működése folyamán az automatikus sebességszabályozás a vasúti vontatójármű 
sebességét a terminálon és a regisztráló sebességmérő zöld sávján állandóan jelzett, eredetileg 
előválasztott sebesség szerint szabályozza. 

A Lassúmenet üzemmód aktiválását a mozdonyvezető az aktív vezetőállás (K1, K2) ARR billentyűzete 
Lassúmenet nyomógomb lenyomásával végzi el. Ettől a pillanattól kezdve elkezdődik a vasúti 
vontatójármű igényelt távolságának kiszámítása. A mozdonyvezető ezt követően az ARR billentyűzetén 
kiválasztja azt a kiválasztott sebességet, amelyet az adott táv lefutása után aktiválni kíván. 

Lassúmenet üzemmód működése alatt az igényelt kiválasztott sebesség az ARR billentyűzet megfelelő 
nyomógombja lenyomásával vagy a vezérlőkontroller kezelésével tetszés szerint változtatható (12. pont). 

A Lassúmenet üzemmód működése a megállapított távolság lefutása után automatikusan befejeződik. A 
mozdonyvezető a Lassúmenet üzemmódot az ARR billentyűzet Lassúmenet nyomógomb ismételt 
lenyomásával még a megállapított távolság lefutása előtt befejezheti. Ilyen esetben az igényelt kiválasztott 
sebesség nincs figyelembe véve és az ARR szabályozás az eredeti kiválasztott sebesség szerint 
folytatódik. 

A Lassúmenet nyomógomb és az igényelt kiválasztott sebesség nyomógombja alsó világítása az 
üzemmód működése folyamatában fennmarad, az üzemmód befejezésekor mindkét nyomógomb alsó 
világítása automatikusan elsötétül. A Lassúmenetet az aktív vezetőállás termináljának lassúmenet 
kijelzője (A-02 oldal, A0236), a lassúmenet szakasz fennmaradó távolságát is beleértve jelzi. 

A mozdonyvezető a szerelvény hosszát a vasúti vontatójármű beállításaiból választja ki. A vonat hosszát 
méterekben határozza meg, egy tengely 6 méter hossznak felel meg.  A mozdonyvezető a szerelvény 

hosszát a vasúti vontatójármű beállításaiba táplálja. (A-04 oldal,  - A0411). 
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13 Fedélzeti terminál kezelése 

A (K1, K2) fedélzeti terminálok a mozdonyvezető pultja függőleges részének közepén lettek elhelyezve. 
Az aktív vezetőállás terminálja a vasúti vontatójármű vezetésének minden szükséges technológiai-, 
diagnosztikai- és szöveginformációit ábrázolja. A fedélzeti terminálok a kezelőszemélyzetnek lehetővé 
teszik az üzemeltetés beállításainak és az azonosító adatoknak beírását és módosítását. A nem aktív 
vezetőállás terminálja semmilyen adatot nem ábrázol és semmilyen beállítás módosítását nem tesz 
lehetővé. 

A fedélzeti terminálok érintéses kijelzők, kezelésük a kijelzőn ábrázolt kezelőelemek érintésével történik. A 
kijelzők a vezérlőrendszer működésének ideje alatt állandóan bekapcsoltak, kikapcsoló nyomógombjuk 
nem használatos! 

13.1 Terminálokon csoportosított információk 

A terminálokon ábrázolt információk egyes oldalakra lettek széthelyezve. Az oldalak 4 rétegre lettet 
csoportosítva: 

„A” réteg: üzemviteli információk, üzemzavarok jelzése, védelmek jelzése, üzemvitel paraméterei és 
azonosító adatok módosítása; 

„B” réteg: vasúti vontatójármű technológiájáról beszámoló diagnosztikus információk; 

„C” réteg: MIREL RS363 vezérlőrendszerről beszámoló diagnosztikus információk; 

„D” réteg: együttműködő rendszerekről beszámoló diagnosztikus információk. 

A vasúti vontatójármű működéséhez és kezeléséhez szükséges összes információ az A rétegen lett 
elhelyezve. A vasúti vontatójármű kezeléséhez nincs a B, C és D rétegre szükség, ezek kizárólag a vasúti 
vontatójármű és a vezérlőrendszer diagnosztikáját és karbantartását szolgálják. 

13.2 Üzemeltetés információinak szervezése 

Az „A” réteg üzemeltetés-információi a következő oldalakra lettek csoportosítva: 

A-02: üzemeltetés alapvető adatai (részletes ismertetésük a 13.4 pontban); 

A-03 egyes vasúti vontatójárművek üzemeltetési adatai (részletes ismertetésük a 13.5 pontban); 

A-04: vasúti vontatójárművek beállításai (részletes ismertetésük a 13.6 pontban); 

A-05: bejelentkező és azonosító adatok (részletes ismertetésük a 13.7 pontban); 

A-06: vasúti vontatójárművek üzemzavarainak jelzése (részletes ismertetésük a 13.8 pontban); 

A-07: vasúti vontatójárművek védelmeinek jelzése (részletes ismertetésük a 13.9 pontban); 

A-08: szolgáltatott információs jelentések felsorolása (részletes ismertetésük a 13.10 pontban). 

13.3 Szabványos oldal 

A szabványos oldal fejléce az oldal felső részében található. Az oldal középső részét a fő adatok felülete 
foglalja el. Az oldal alsó részén az átkapcsoló nyomógombok találhatók, ezek a terminál egyes oldalai 
közötti átkapcsolást szolgálják. 

Az oldal szabványos fejlécének tartalma a következő: 

I. rész: oldal fejléce bal részében elhelyezett ismertetése; 

II. rész: oldal fejléce közepétől jobboldalt elhelyezett azonosítója; 

III. rész: fejléc jobboldali részében elhelyezett vasúti vontatójármű, vezetőállás azonosítója, idő és dátum. 

Oldal (A-04 oldal) példája: 
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A III. rész fejléce megérintésével a rész ábrázolása következő lehetőségei között tallózhatunk: 

n komplex ábrázolás – összes adat együttes ábrázolása; 
n idő ábrázolása; 
n dátum ábrázolása  
n vasúti vontatójármű számának ábrázolása  
Az „A” réteg navigációs menüje a réteg összes oldala számára egyforma. A következő nyomógombokat 
tartalmazza: 

Jelölés  Navigációs nyomógomb jelölésének magyarázata Elhelyezés 

MIREL 
RS363 

A-02 oldal működésbe helyezése 
Üzemeltetés alapvető adatai  

réteg: A 
helyzet: 1 

Jármú 
A-03 oldal működésbe helyezése 
Egyes vasúti vontatójárművek üzemi adatai 

réteg: A 
helyzet: 2 

Beállítás 
A-04 oldal működésbe helyezése 
Vasúti vontatójármű beáálításai 

réteg: A 
helyzet: 3 

Jelent-
kezés 

A-05 oldal működésbe helyezése 
Bejelentkezés és azonosítás adatai 

réteg: A 
helyzet: 4 

Jármú 
Hibák 

A-06 oldal működésbe helyezése 
Vasúti vontatójármű üzemzavarainak jelzése (A-06A oldal „A” modifikáció, 
„A-06B oldal „B” modifikáció) 

réteg: A 
helyzet: 5 

Jármú 
Védelme

k 

A-07 oldal működésbe helyezése 
Vasúti vontatójármű védelmeinek jelzése 

réteg: A 
helyzet: 6 

Log 
A-08 oldal működésbe helyezése 
Szolgáltatott információs jelentések felsorolása 

réteg: A 
helyzet: 7 

 
„B” rétegbe lépés 
Vasúti vontatójármű technológiájára vonatkozó ddiagnosztikus információk 

réteg: A 
helyzet: 8 

 
„C” rétegbe lépés 
MIREL RS363 vezérlőrendszerre vonatkozó ddiagnosztikus információk 

réteg: A 
helyzet: 9 

 
„D” rétegbe lépés 
Együttműködő rendszerekre vonatkozó ddiagnosztikus információk 

réteg: A 
helyzet: 10 

 

Navigációs menü ábrája (A réteg): 

 

Az „A”, „B”, „C” és „D” oldalaik és nyomógombjaik ismertetése nem képezi a MIREL RS363 
vezérlőrendszer Kezelési Utasításának részét. 

Az „A” rétegbe visszalépés navigációs nyomógombjait a „B”, „C” és „D” navigációs rétegek egységesen 
tartalmazzák. 

Jelölés  Navigációs nyomógomb jelölésének magyarázata Elhelyezés 

 
Átlépés az „A” alaprétegbe 
Üzemeltetés információi 

réteg: „B”, „C”, 
„D” 
helyzet: 10 
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13.4 Üzemeltetési alapadatok 

 

Az A-02 oldal a fedélzeti terminál alapvető üzemeltetési oldala. Minden, a mozdonyvezető számára a 

vasúti vontatójármű vezetéséhez szükséges technológiai adatot és jellemzőt megjelenít. Az oldalon sem 

olyan paraméterek, sem olyan adatok nincsenek, amelyeket a mozdonyvezetőnek módosítania kellene. 

Valamennyi kijelző az oldal fő részében lett elhelyezve. Az 1. - 4. hasáb az oldal baloldalán találhatók. Az 

5. (számadattal kiegészített kijelzők) az oldal jobboldalán találhatók. A többfunkciós és a vezérelt vasúti 

vontatójárművek darabszáma szerint módosítható bargrafok az oldal középső részében találhatók. Az 

oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket ábrázolja. Többtagú 

vezérlés esetén az alsó részben a vasúti kommunikációval összekötött vasúti vontatójárművek számai és 

típusai is megjelennek. Az oldal felső élének fejléce helyszűke miatt korlátozott. Az oldal alsó élén az „A” 

réteg menüjében tallózást lehetővé tevő navigációs nyomógombok lettek elhelyezve. 
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 A-02 oldal kijelzőinek felsorolása: 

Jelölés A-02 alapvető üzemeltetési oldal jelöléseinek ismertetése Elhelyezés 

 

Mellső vagy hátsó felsővezeték áramszedő feleresztése 
folyamatának jelzése. 
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 1 

 

Feleresztett mellső vagy hátsó felsővezeték áramszedő jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 1 

 

Mellső vagy hátsó felsővezeték áramszedő leeresztése 
folyamatának jelzése. 
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 1 

 

Egyenáramú vontatási nem jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 2 

 

Egyenáramú főmegszakító bekapcsolásának jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 2 

 

Egyenáramú főmegszakító bekapcsolásának technológiai feltételek 
hiánya okozta blokkolásának jelzése. 
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 2 

 

Váltóáramú vontatási nem jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 3 

 

Váltóáramú főmegszakító bekapcsolásának jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 3 

 

Váltóáramú főmegszakító bekapcsolásának technológiai feltételek 
hiánya okozta blokkolásának jelzése. 
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 3 

 

Független vontatási nem jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 4 

 

Főmegszakító bekapcsolásának jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 4 

 

Főmegszakító bekapcsolásának technológiai feltételek hiánya 
okozta blokkolásának jelzése. 
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 4 

 

Aktív vezetőállás előre irányának választása. Az irányválasztás 
egyúttal a vontatómotorok rákapcsolását is jelenti. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Aktív vezetőállás hátra irányának választása. Az irányválasztás 
egyúttal a vontatómotorok rákapcsolását is jelenti. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Vasúti vontatójármű technológiája biztonságos állapotának jelzése. 
Szín: zöld  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 1 
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Vonóerő felkészültségének jelölése. 
Szín: szürke  - vonóerő felkészülve 
          vörös  - vonóerő nincs felkészülve 

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

Vonóerő technológiai feltételek hiánya okozta felkészületlensége  
Szín: sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

DC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott vontatási 
nem alapján a vontatási nem választói szerint DC vonatfűtés lett 
bekapcsolva. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

1500 V AC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott 
vontatási nem és a vasúti vontatójármű A-04 oldalon beállított 
paraméterei alapján az 1500 V AC vonatfűtés lett bekapcsolva. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

3000 V AC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott 
vontatási nem és a vasúti vontatójármű A-04 oldalon beállított 
paraméterei alapján a 3000 V AC vonatfűtés lett bekapcsolva. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

Kézifékkel megvalósított befékezés jelzése. 
Szín: sárga  - befékezve (vontatás blokkolása). 
                 

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb: 1 

 

Légnyomásos fék üzemzavara, esetleg s légnyomásos fék nem 
teljesített technológiai feltételei okozta felkészületlensége. 
Szín: szürke  - felkészülve 
          vörös  - üzemzavar 
          sárga  - teljesítetlen technológiai feltételek 

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb: 2 

 

Elektrodinamikus fék működésének jelzése. 
Szín: szürke  - működő elektrodinamikus fék. 
          vörös  - elektrodinamikus fék üzemzavara. 

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb: 3 

 

Elektrodinamikus fék működésének jelzése. 
Szín: sárga  - elektrodinamikus fék kikapcsolva  

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb: 3 

 
 

Fékhengerek nyomásának jelzése. 
Szín: szürke  - fékhengerekben nincs nyomás 
          sárga  - fékhengerekben van nyomás 
          vörös  - fékhengerek üzemzavara. 

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb: 4 

 

Berendezés védelme beavatkozásának jelzése - vasúti 
vontatójármű üzemeltetése leblokkolva. 
A részletes tájékoztatást az A-07 oldal ábrázolja. 
Szín: vörös  - védelmek aktív beavatkozása 
         sárga  - védelmek beavatkozás-jelzésének üzemzavara. 

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 1 

 

Vezérelt vasúti vontatójárművek védelme beavatkozásának 
jelzése. 
A részletes tájékoztatást az A-07 oldal ábrázolja. 
Szín: vörös  - védelmek aktív beavatkozása 

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 1 

 

Vasúti vontatójármű társult üzemzavarának és szabályszerűtlen 
üzemi állapotának jelzése.  A részletes tájékoztatást az A-06 és 
A04 oldalak ábrázolják. 
Szín: vörös  - súlyos üzemzavar jelzése 
         sárga  - könnyű üzemzavar vagy üzemeltetés-korlátozás 

jelzése  

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 2 

 

Vezérelt vasúti vontatójármű társult üzemzavarának és 
szabályszerűtlen üzemi állapotának jelzése. A részletes 
tájékoztatást az A-06 és A04 oldalak ábrázolják. 
Szín: vörös  - súlyos üzemzavar jelzése  

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 2 
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Elektromos tűzjelzők jelzése – üzemképtelen vasúti vontatójármű. 
Szín: vörös  - súlyos üzemzavar jelzése 
         sárga  - könnyű üzemzavar jelzése 
 

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 3 

 

Vezérelt vasúti vontatójárművek elektromos tűzjelzői jelzése - 
üzemképtelen vasúti vontatójármű. 
Szín: vörös   súlyos üzemzavar jelzése  

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 3 

 

Valamelyik vezetőállás egy STOP nyomógombja lenyomásának 
jelzése. 
Szín: vörös  

 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 4 

 

Vezérelt vasúti vontatójárművek valamelyik vezetőállása STOP 
nyomógombja lenyomásának jelzése. 
Szín: vörös  

C 
oldal: A-02 
sor: 4 
hasáb: 4 

 

Forgórészek aktív tesztjének jelzése. 
Szín: sárga  - forgórészek működő tesztje. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 1 

 

Vezérlőáramok aktív tesztjének jelzése. 
Szín: sárga  - vezérlőáramok működő tesztje. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 1 

 

Fékellenállás tesztje aktív működésének jelzése. 
Szín: sárga  - fékellenállás működő tesztje. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 1 

 

Vasúti vontatójármű „A” motorcsoportja lekapcsolásának jelzése. 
Szín: sárga  - „A” motorcsoportja lekapcsolva. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 2 

 

Vasúti vontatójármű „B” motorcsoportja lekapcsolásának jelzése. 
Szín: sárga  - „B” motorcsoportja lekapcsolva. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 2 

 

Vasúti vontatójármű mindkét motorcsoportja lekapcsolásának 
jelzése. 
Szín: sárga  - mindkét motorcsoportja lekapcsolva. 

 
oldal: A-02 
sor: 5 
hasáb: 2 

 

Vasúti vontatójármű csúszásgátló berendezése működésének 
deaktiválása. 
Szín:        sárga  csúszásgátló eltérésének védelme deaktiválva. 
 

 
oldal: A-02 
riadok: 5 
 hasáb : 3 

 

Vasúti vontatójármű csúszásgátló berendezése működésének 
jelzése. 
Szín:      szürke  csúszásgátló szabályozója  eltérése, csúszás 
utózengése 
                sárga  csúszásgátló eltérésének védelme 

 
oldal: A-02 
 sor : 5 
hasáb: 4 

 

Vezérelt vasúti vontatójárművek csúszásgátló berendezései 
működésének jelzése. 
Szín:        sárga   csúszásgátló eltérésének védelme 

 
oldal : A-02 
 sor : 5 
hasáb: 4 

 

Saját vasúti vontatójármű többtagú vezérlésének jelzése. 
Szín:  zöld  vezérlő vasúti vontatójármű 
           kék  vezérelt vasúti vontatójármű 
        vörös  vasúti vontatójármű üzemzavara 
        sárga  kommunikáció elvesztése 
       szürke  nulla vonóerővel rendelkező vasúti vontatójármű 

 
oldal: A-02 
sor : 6 
hasáb: 1 
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1.- 4. kapcsolt vasúti vontatójármű  többtagú vezérlésének jelzése. 
Szín: zöld  vezérlő  vasúti vontatójármű 
           kék  vezérelt vasúti vontatójármű 
        vörös  vasúti vontatójármű üzemzavara 
        sárga  kommunikáció elvesztése 

 
 

 

Menet vagy fék üzemmód erőhatását, továbbá helyi és többtagú 
vezérlés vonóerő korlátozását ábrázoló bargraf. Függőleges 
bargraf baloldalon elhelyezett skálával. 
Tartomány: 0 ÷ 350 kN 
Szín:    kék  Menet üzemmódban 
         sárga  Fék üzemmódban.  
 

 
oldal: A-02 
sor : 7 
hasáb: 1 

 
 

Egyenáramú vontatási nem észlelése - a vasúti vontatójármű 
védelmi rendszere 3 kV DC vontatási nemet jelez. A jelzés a DC 
munkafeszültség értékével van kiegészítve. Az adat kV-ban van 
feltüntetve. 

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 6 

 
 
 

Váltóáramú áramú vontatási nem észlelése - a vasúti vontatójármű 
védelmi rendszere 25 kV AC vontatási nemet jelez. A jelzés a 
munkafeszültség AC értékével van kiegészítve. Az adat kV-ban 
van feltüntetve.  
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 6 

 

Munkavezeték feszültsége. Az ábrázolás a vontatási nem 
észlelésétől függ. 
Szín: szürke  

  
oldal: A-02 
sor: 1 
hasáb: 7 

 

Aktív automatikus sebességszabályozás ARR Menet 
üzemmódban. A jelzés az előválasztott sebesség km/h értékével 
ábrázolódik. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 6 

 

Aktív automatikus sebességszabályozás ARR Menet 
üzemmódban. A jelzés az előválasztott sebesség km/h értékével 
ábrázolódik. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 6 

 

Aktív automatikus sebességszabályozás ARR Parkolás 
üzemmódban. A jelzés az előválasztott sebesség km/h értékével 
ábrázolódik. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 6 

 

Lassúmenet üzemmód aktiválásának jelzése. A jelzés a 
lassúmenet felmaradó távolságával van kiegészítve. Az adat km/h 
értékben van feltüntetve. 
Szín: szürke  
          sárga  

 
oldal: A-02 
sor: 3 
hasáb:  6 
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13.5 Egyes vasúti vontatójárművek üzemeltetési adatai 

 

Az A-03 oldal a fedélzeti terminál üzemeltetési oldala, amely az egyes vasúti vontatójárművek 
üzemeltetési adatait ábrázolja. A vasúti vontatójármű minden olyan technológiai adatát és jellemzőjét 
megjeleníti, amelyik a mozdonyvezető számára helyi vagy többtagú vezetés esetén szükséges Az oldalon 
sem olyan paraméterek, sem olyan adatok nincsenek, amelyeket a mozdonyvezetőnek módosítania 
kellene. 

Az A-03 oldal szabványos formátumú. A képernyő fő középső részében az üzemeltetési adatok bargrafjait 
és a vasúti vontatójármű üzemi és üzemzavarai megfelelő ikonjait tartalmazza. Az oldal alsó részének 
vízszintes sávja a mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket ábrázolja, bal része annak a vasúti 
vontatójárműnek azonosítóját tartalmazza, amelyre a paraméterek vonatkoznak. Az oldal felső élének 
fejléce helyszűke miatt korlátozott. Az oldal alsó élén az „A” réteg menüjében tallózást lehetővé tevő 
navigációs nyomógombok találhatók. 

A-03 oldal kijelzőinek felsorolása: 

Jelölés A-03 alapvető üzemeltetési oldal jelöléseinek ismertetése Elhelyezés 

 

Munkavezeték feszültségének értékét tűréssel ábrázoló bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: DC vontatási nem esetén 0 ÷ 5 kV 
                   AC vontatási nem esetén 0 ÷ 30 kV 
Szín: kék  normális állapot 
         vörös  üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 1 

 

Vontatási szűrő feszültségének értékét tűréssel ábrázoló bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: 0 ÷ 5 kV  
Szín: kék  normális állapot 
         vörös  üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 2 
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Jelölés A-03 alapvető üzemeltetési oldal jelöléseinek ismertetése Elhelyezés 

 

Vasúti vontatójármű sebességét tűréssel ábrázoló bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: 0 ÷ 140 km/h 
Szín: kék  normális állapot 
         vörös  üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 3 

 

Menet vagy Fék üzemmód erőhatását tűréssel ábrázoló bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: 0 ÷ 300 kN 
Szín: kék  menet üzemmód 
         sárga  fék üzemmód 
         vörös  - üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 4 

 

Egyes motorcsoportok forgórész-áramát 2 tűréssel ábrázoló 
bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: 0 ÷ 1000 A 
Szín: kék  menet üzemmód 
         sárga  fék üzemmód 
         vörös  üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 5 

 

Egyes motorcsoportok vezérlőáramait 1 tűréssel ábrázoló bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány: 0 ÷ 120 A 
Szín: kék  menet üzemmód 
         sárga  fék üzemmód 
         vörös  - üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 6 

 

Egyes motorcsoportok forgórész-feszültségét tűréssel ábrázoló 
bargraf. 
Baloldalon skálával ellátott függőleges bargraf. 
Tartomány::3 kV 
Szín: kék  normális állapot 
         vörös  üzemzavar 

 
oldal: A-03 
sor: 1 
hasáb: 7 

 

Vasúti vontatójármű mellső feleresztett áramszedőjének jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Vasúti vontatójármű hátsó feleresztett áramszedőjének jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Vasúti vontatójármű mindkét feleresztett áramszedőjének jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Egyenáramú vontatási nem jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

Egyenáramú vontatási nem és bekapcsolt DC főmegszakító 
jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

DC főmegszakító bekapcsolásának teljesítetlen technológiai 
feltételei okozta blokkolása: 
Szín: sárga  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

Váltóáramú vontatási nem jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 3 
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Jelölés A-03 alapvető üzemeltetési oldal jelöléseinek ismertetése Elhelyezés 

 

Váltóáramú vontatási nem és bekapcsolt AC főmegszakító 
jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 3 

 

AC főmegszakító bekapcsolásának teljesítetlen technológiai 
feltételei okozta blokkolása: 
Szín: sárga  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 3 

 

Vasúti vontatójármű „Előre” beállított menetirányának jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

Vasúti vontatójármű „Hátra” beállított menetirányának jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

Vasúti vontatójármű technológiája biztonságos állapotának 
jelzése: 
Szín: zöld  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 4 

 

Vonóerő felkészültségének jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 5 

 

Fékező felkészültségének jelzése: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 5 

 

Elektrodinamikus fék fékereje blokkolásának jelzése: 
Szín: sárga  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 5 

 
 

Fékhengerek nyomásának jelzése: 
Szín: szürke   
          sárga   

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 6 

 
 

1. vagy 2.motorcsoport befékezett kézifékjének jelzése: 
Szín: vörös  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 6 

 

Vasúti vontatójármű csúszásvédelme működésének jelzése: 
Szín: szürke  csúszásgátló szabályozásának eltérése, csúszás 
utóhangzása. 
Szín: sárga  csúszásgátló védelmi eltérése. 

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 7 

 

Vasúti vontatójármű csúszásvédelme deaktiválásának jelzése: 
Szín: sárga  csúszásgátló eltérésének védelme deaktiválva. 

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 7 

 

DC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott vontatási 
nem alapján a vontatási nem választói szerint egyenáramú 
vonatfűtés lett bekapcsolva: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 8 

 

1500 V AC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott 
vontatási nem alapján és a vasúti vontatójármű  A-04 oldalon 
beállított paraméterei  szerint 1500 V váltóáramú vonatfűtés lett 
bekapcsolva: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 8 
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Jelölés A-03 alapvető üzemeltetési oldal jelöléseinek ismertetése Elhelyezés 

 

3000 V AC vonatfűtés bekapcsolásának jelzése. A kiválasztott 
vontatási nem alapján és a vasúti vontatójármű A-04 oldalon 
beállított paraméterei szerint 3000 V váltóáramú vonatfűtés lett 
bekapcsolva: 
Szín: szürke  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 8 

 

Berendezés védelme beavatkozásának jelzése –vasúti 
vontatójármű üzeme leblokkolva: 
A részletes tájékoztatást az A-07 oldal ábrázolja. 
Szín: vörös  védelmek aktív beavatkozása 
         sárga  védelmek beavatkozásának szükséges nyugtázása 

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 9 

 

Vasúti vontatójármű társult üzemzavarának és szabályszerűtlen 
üzemi állapotának jelzése.  A részletes tájékoztatást az A-06 és 
A04 oldalak ábrázolják. 
Szín: vörös  súlyos üzemzavar jelzése 
          sárga  könnyű üzemzavar vagy üzemi korlátozás jelzése 

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 10 

 

Elektromos tűzjelzők jelzése – üzemképtelen vasúti vontatójármű. 
Szín: vörös  súlyos üzemzavar jelzése 
         sárga  könnyű üzemzavar jelzése 

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 11 

 

Elektromos tűzjelző többszörös i jelzése – üzemképtelen vasúti 
vontatójármű:  
Szín: sárga  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 11 

 

Valamelyik vezetőállás egy STOP nyomógombja lenyomásának 
jelzése. 
Szín: vörös  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 12 

 

Valamelyik vezetőállás több STOP nyomógombja lenyomásának 
jelzése. 
Szín: vörös  

 
oldal: A-03 
sor: 2 
hasáb: 12 

 

További kapcsolt vasúti vontatójármű szám szerinti 
azonosításának jelzése. 
Szín: szürke  

 
oldal: A-02 
sor: 2 
hasáb: 13 
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13.6 Vasúti vontatójármű beállításai 

 

Az A-04 oldal a vasúti vontatójármű vezetését és vezérlését befolyásoló üzemi paraméterek beállítására 
szolgál. Az oldal a kezelőszemélyzet számára számadatok beírását és előválasztott adatok kiválasztását 
teszi lehetővé. 

A mozdonyvezető által beírni vagy módosítani szándékozott adat az ábrázolt adat baloldalán ikonnal 
ellátott nyomógomb lenyomásával aktiválódik. A kezelőszemélyzet a nyomógomb lenyomása után a 
oldalon megjelenő ablakba írhatja az igényelt számadatot vagy a kívánt adatot az előválasztott 
felsorolásból választhatja ki. 

A beállított sajátságos adatokat a számadat alatti színalátét is feltűnővé teszi, ezt feketétől eltérő szín 
esetén a következő táblázat pontosítja. 

Az összes beállítás az oldal fő részében található. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a 
mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az 
oldal alsó élén az „A” réteg menüjében tallózást lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 

Az egyes adatok lehetséges vagy nem lehetséges módosításaink korlátozásait a következő táblázat 
tartalmazza. 



  © 2014 - 2019                           1804RS363 : 180711                                                             46 / 98    

A-04 oldalon beírt  beállítások felsorolása: 

Jelölés Belépőelem A-04 oldalon történő ismertetése. Vasúti vontatójármű 
beállításai. Elhelyezés 

 

Vonat hossza. 
Számszerű beállítás tartományának tartománya: 17 – 2000 m 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 1 
hasáb: 1 

 

ARR dinamikája – „J” a vasúti vontatójármű automatikus 
sebességszabályozás üzemmódjában történő indulásakor az 
igényelt maximális gyorsulást határozza meg. A kiválasztott fokozat a 
vonatszerelvény indulásának dinamikáját befolyásolja: 
Választás a felsorolásból: 1. fokozat 
 2. fokozat 
 3. fokozat 
 4, fokozat 
 5. fokozat 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

1 
oldal: A-04 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

ARR dinamikája – „B” a vasúti vontatójármű automatikus 
sebességszabályozás fékezés üzemmódjában igényelt maximális 
lassulást határozza meg. 
Választás a felsorolásból: 1. fokozat 
 2. fokozat 
 3. fokozat 
 4, fokozat 
 5. fokozat 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 3 
hasáb: 1 

 

A vasúti vontatójármű vonóerejének „Menet” üzemmódban történő 
korlátozása a maximális vonóerőt kézi és automatikus vezérlés 
esetén is meghatározza. 
A korlátozás az A-02 oldal erőhatás bargrafja érintésével is 
beállítható. 
Számszerű bemenet tartománya: 0 – 350 kN 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 4 
hasáb: 1 

 

Vonatfűtés AC vontatási nem rendszerű beállítása és a vonatfűtés 
teljes blokkolása. 
Kikapcsolt lehetőség választása esetén a vonatfűtés állandóan ki van 
kapcsolva és a vezetőállások (S119 és S120) választókapcsolóinak 
állása a vonatfűtést nem befolyásolja. 
Választás a felsorolásból:: 3000 V 
 1500 V 
 Kikapcsolva ….. szín: sárga   
Korlátozások: a beállítás csak kikapcsolt főmegszakító esetén 
lehetséges. 

 
oldal: A-04 
sor: 5 
hasáb: 1 

 

Motorcsoportok állandó kikapcsolása. Az adott motorcsoport 
kikapcsolása a csoport szakaszolóját is állandóan lekapcsolja. 
Választás a felsorolásból: Bekapcsolva 
 1. kikapcsolva      szín: sárga   
 2. kikapcsolva      szín: sárga   
 Kikapcsolva          szín: sárga   
Korlátozások: beállításuk csak teljesítmény nélküli állapotban 
lehetséges. 

 
oldal: A-04 
sor: 6 
hasáb: 1 

 

Elektrodinamikus fék álladó kikapcsolása. Kikapcsolt 
elektrodinamikus fék esetén a vasúti vontatójármű kizárólag 
légnyomásos fékkel fékez. 
Választás a felsorolásból: Bekapcsolva 
                                          Kikapcsolva        szín: sárga   
Korlátozások: beállításuk csak teljesítmény nélküli állapotban 
lehetséges. 

 
oldal: A-04 
sor: 7 
hasáb: 1 
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Jelölés Belépőelem A-04 oldalon történő ismertetése. Vasúti vontatójármű 
beállításai. Elhelyezés 

 

Csúszásgátló védelem álladó kikapcsolása. A csúszásgátló védelem 
álladó kikapcsolása az automatikus sebességszabályozás „Menet” 
üzemmódját leblokkolja, vasúti vontatójármű kézi vezetése esetén a 
vasúti vontatójármű vonóerejét korlátozza. 
Választás a felsorolásból: Bekapcsolva 
  Kikapcsolva     szín: sárga  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 2 
hasáb: 1 

 

Főlégsűrítő üzemmódjának beállítása. „Max” üzemben a légsűrítő a 
főlégtartály nyomását egyszeri módon maximális értékre tölti és 
automatikusan „Automatika” üzembe kapcsol. A kikapcsolt légsűrítő 
állandóan üzemen kívül van. 
Választás a felsorolásból: Automatika 
  Kikapcsolva    szín: sárga  
  Max                szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 2 
hasáb: 2 

 

Segéd légsűrítő üzemmódjának beállítása. „Max” üzemben a 
légsűrítő a segédlégtartály nyomását egyszeri módon maximális 
értékre tölti és automatikusan „Automatika” üzembe kapcsol. A 
kikapcsolt légsűrítő állandóan üzemen kívül van. 
Választás a felsorolásból: Automatika 
  Kikapcsolva     szín: sárga  
  Max                  szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 3 
hasáb: 2 

 

Tűzvédelem állandó kikapcsolása. A tűzvédelem kikapcsolása után 
az elektromos tűzvédelem információi nincsenek a mozdonyvezető 
vezetőállásán jelezve és semmilyen módon nem blokkolják a vasúti 
vontatójármű kezelését. 
Választás a felsorolásból:       Bekapcsolva 
                                                Kikapcsolva     szín: sárga  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 4 
hasáb: 2 

 

Elektronika szekrénye hűtésének beállítása. Kikapcsolt állapotban a 
ventilátor kikapcsolt. Max üzemmódban a ventilátor az elektronika 
szekrénye belső hőmérsékletétől függetlenül állandóan működik. 
Választás a felsorolásból:         Automatika 
                                                  Kikapcsolva   szín: sárga  
                                                  Max                szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 5 
hasáb: 2 

 

Vontatómotorok és gépterem hűtésének beállítása. Max 
üzemmódban a ventilátor a gépterem belső hőmérsékletétől 
függetlenül állandóan be van kapcsolva és maximális 
fordulatszámmal működik  
Választás a felsorolásból:        Automatika 
                                                 Max                 szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 6 
hasáb: 2 

 

Vasúti vontatójármű teszt-üzemmódjának beállítása. 
Választás a felsorolásból: Üzemmód 
           Forgórészek próbája      szín: sárga  
           Gerjesztés próbája         szín: sárga  
           Ellenállás próbája           szín: sárga  
                                         D3 működési próba        szín: sárga  
Beállítás korlátozása: a beállítás csak a vasúti vontatójármű nulla 
sebességénél és nulla vonóerejénél lehetséges. A D3 működési 
próba indítása csak akkor lehetséges, ha a vasúti vontatójármű 
biztonságos állapotának feltételei teljesültek. 

 
oldal: A-04 
sor: 1 
hasáb: 3 
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Jelölés Belépőelem A-04 oldalon történő ismertetése. Vasúti vontatójármű 
beállításai. Elhelyezés 

 

Főlégtartályok víztelenítő csapjai vezérlésének beállítása. Max 
üzemmódban a víztelenítő csapok egyszeri 15 másodperces nyitás 
után önműködően Automatika üzemmódba kapcsolnak. Kikapcsolt 
állapotban a főlégtartályok víztelenítése állandóan blokkolt. 
Választás a felsorolásból:   Automatika 
           Kikapcsolva: szín: sárga  
           Max                  szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 2 
hasáb: 3 

 

Víztelenítő csapok melegítésének beállítása. Max üzemmódban a 
csapok melegítése a külső hőmérséklettől függetlenül állandóan 
működik, 3 perc eltelte után önműködően Automatika üzemmódba 
kapcsol.  Kikapcsolt állapotban a csapok melegítése állandóan 
blokkolt. 
Választás a felsorolásból :    Automatika 
             Kikapcsolva  szín: sárga  
             Max                  szín: kék  
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 3 
hasáb: 3 

 

Beállítása működő készülék . 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-04 
sor: 7 
hasáb: 3 

  

Az oldal A04 egészítik ki a navigációs gombok és a Circuit illesztőprogramok . Az említett honlapon 
hasznos információkat a kiválasztott nyelven berendezések működtetéséhez .   

13.6.1 Az ellenőrzések leírása 

A megfelelő piktogramra kattintva láthatja a vezérlőelemek magyarázó segédszövegét . 
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13.6.2 A megszakítók leírása 

Az oldal lehetővé teszi, hogy a megfelelő piktogramra kattintva megjelenítse a vezérlőelemek magyarázó 
szövegét. 
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13.7 Bejelentkezés 

 

 
 

Az A-05 oldal lehetővé teszi a MIREL RM1 regisztráló sebességmérőbe történő bejelentkezéshez 
szükséges bejelentkezési adatok beírását. Az oldal számadatok és a bejelentkezési adatok elküldésére és 
törlésére vonatkozó parancsok beírását is szolgálja. 

Az adatok beírásának vagy módosításának indítása a módosítandó számadattól balra, a felirattal ellátott 
nyomógomb lenyomásával történik. A nyomógomb lenyomása után a kezelőszemélyzet az igényelt 
számadatot a megjelenő ablakba írhatja. A parancsok beírása az egyik parancsgomb lenyomásával indul. 
A gomb lenyomása után a parancsot a megjelenő ablakban a mozdonyvezető pozitív válasza valósítja 
meg. Negatív válasz esetén a parancs törlődik és megvalósítása félbeszakad. 

Az összes bejelentkezési adat az oldal fő részének 1.-5. sorában van elhelyezve. A parancsgombok az 
oldal középső része 7. sorában találhatók. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető 
számára érkezett jelentéseket ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az oldal alsó élén az 
„A” réteg menüjében tallózást lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 

Az egyes adott adat lehetséges vagy nem lehetséges módosításaink korlátozásait a következő táblázat 
tartalmazza. 
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Az A-05 oldalon beírt bejelentkezési adat felsorolása: 

Jelölés Belépőelem A-05 oldalon történő ismertetése. Bejelentkezés Elhelyezés 

Mozdonyvezető Mozdonyvezető azonosító száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozás: mozgó vasúti vontatójárművön nem módosítható. 

 
oldal: A-05 
sor: 1 
hasáb: 1 

Vonat Vonat azonosító száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozás: mozgó vasúti vontatójárművön nem módosítható. 

 
oldal: A-05 
sor: 2 
hasáb: 1 

Vonat tömege Vonat tonnában meghatározott tömege. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 9999 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-05 
sor: 3 
hasáb: 1 

Teljesítménytípus Vasúti vontatójármű érvényes teljesítménytáblázat szerint beírt 
teljesítménye. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-05 
sor: 4 
hasáb: 1 

Szállító Szállító azonosító száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 9999 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-05 
sor: 5 
hasáb: 1 

Vasúti 
vontatójármű 
száma 

Saját vasúti vontatójármű száma. 
MIREL RS363 vezérlőrendszerrel adott konfiguráció, 
korlátozása semmilyen helyzetben nem lehetséges. 

 
oldal: A-05 
sor: 1 
hasáb: 2 

1. vasúti 
vontatójármű 
száma 

1. kapcsolt vasúti vontatójármű száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-05 
sor: 2 
hasáb: 2 

2. vasúti 
vontatójármű 
száma 

2. kapcsolt vasúti vontatójármű száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha az 1. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 3 
hasáb: 2 

3. vasúti 
vontatójármű 
száma 

3. kapcsolt vasúti vontatójármű száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha az 2. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 4 
hasáb: 2 

4. vasúti 
vontatójármű 
száma 

4. kapcsolt vasúti vontatójármű száma. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99999999 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha az 3. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 5 
hasáb: 2 

Alkalmazás kódja Saját vasúti vontatójármű alkalmazáskódja érvényes 
alkalmazáskód-táblázat szerint beírt alkalmazáskódja. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások: nincsenek részletesen meghatározva. 

 
oldal: A-05 
sor: 1 
hasáb: 3 

1. alkalmazás 
kódja 

1. kapcsolt vasúti vontatójármű alkalmazáskódja érvényes 
alkalmazáskód-táblázat szerint beírt alkalmazáskódja. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha az 1. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 2 
hasáb: 3 

2. alkalmazás 
kódja 

2. kapcsolt vasúti vontatójármű alkalmazáskódja érvényes 
alkalmazáskód-táblázat szerint beírt alkalmazáskódja. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha a 2. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 3 
hasáb: 3 
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Jelölés Belépőelem A-05 oldalon történő ismertetése. Bejelentkezés Elhelyezés 

3. alkalmazás 
kódja 

3. kapcsolt vasúti vontatójármű alkalmazáskódja érvényes 
alkalmazáskód-táblázat szerint beírt alkalmazáskódja. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha a 3. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 4 
hasáb: 3 

4. alkalmazás 
kódja 

4. kapcsolt vasúti vontatójármű alkalmazáskódja érvényes 
alkalmazáskód-táblázat szerint beírt alkalmazáskódja. 
Számszerű bement tartománya: 0 - 99 
Korlátozások csak akkor választhatók, ha a 4. kapcsolt vasúti 
vontatójármű száma be van írva. 

 
oldal: A-05 
sor: 5 
hasáb: 3 

Esc Adatok utolsó elvégzett változtatásai érvénytelenítésére, és aj 
utolsó elküldött adatok felújítására vonatkozó parancs. Ebben 
az esetben a MIREL RM1 regisztráló sebességmérőbe 
semmilyen adat nincs elküldve. 

 
oldal: A-05 
sor: 7 
hasáb: 1 

C Parancs az összes beírt adat nullázására és a MIREL RM1 
regisztráló sebességmérőből történő kijelentkezésre. 

 
oldal: A-05 
sor: 7 
hasáb: 2 

↵ Parancs az összes beírt adat MIREL RM1 regisztráló 
sebességmérőbe történő elküldésére. 

 
oldal: A-05 
sor: 7 
hasáb: 10 
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13.8 Vasúti vontatójármű üzemzavarai 

Az A-06 oldal a vasúti vontatójármű üzemzavarait ábrázolja. „A” módosítás esetén (forgórész és 
gerjesztés áramátalakítói bináris kimenetek segítségével történő vezérlése) az oldal jelölése A-06A. „B” 
módosítás esetén (forgórész és gerjesztés áramátalakítói adatátvitel segítségével történő vezérlése) az 
oldal jelölése A-06B. 

Vasúti vontatójármű üzemzavarai – „A” módosítás  

Az A-06A oldal a vasúti vontatójármű üzemzavarait az „A” módosítású technológiai berendezések 
számára jelzi. 

 

Az A-06A oldal a vasúti vontatójármű összes fontos működő egysége üzemzavarát, áramszedő, 
transzformátor, egyenirányító, főmegszakítók áramkörei, vontatási áramkör összetevői, vontatómotorok 
áramátalakítói, segédmeghajtások, elektrodinamikus fék, kapcsolóelemek, vezérlőrendszer és egyebek 
üzemzavarát jelzi. 

Az üzemzavarok jelzése általában 2 színű, a súlyos üzemzavart vörös, a könnyű üzemzavart sárga szín 
jelzi. Súlyos üzemzavar észlelésének következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolása, 
főmegszakító kikapcsolása, felsővezeték áramszedő leeresztése. Könnyű üzemzavar észlelése 
következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolását eredményezi, esetleg csak az üzemzavar 
látható vagy hallható jelzését. Ha az üzemzavar jelzése folyamatos, jelzését nem lehet megszüntetni. Az 
A-06A oldalon jelzett üzemzavarok jelzését az aktív vezetőállás (S181, S182) védelmek és zavarok 
megszüntető nyomógombjával lehet megszüntetni. Az összes kijelző az oldal baloldali részében van 
elhelyezve, jobboldalán a kiválasztott kijelzőt kiegészítő információ tájékoztatja a kezelőszemélyzetet. A 
kiegészítő információ a kijelző ikonját, szövegének azonosítóját, kijelző szöveges ismertetését és a vasúti 
vontatójármű kezelőszemélyzetének adott üzemzavar felléptekor javasolt technológiai eljárását 
tartalmazza. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket 
ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az oldal alsó élén az „A” réteg menüjében tallózást 
lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 
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A-06A oldal kijelzőinek felsorolása: 

Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

1. felsővezeték áramszedő társult üzemzavara – X01 felsővezeték 
áramszedő üzemzavara, felsővezeték áramszedő Q03 szakaszolója 
állásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer  

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
2. felsővezeték áramszedővel lehetséges üzem, 1. felsővezeték áramszedő leeresztése, 1. 
felsővezeték áramszedő leeresztésének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, 2. felsővezeték áramszedő feleresztése, főmegszakító bekapcsolása 

 

2. felsővezeték áramszedő társult üzemzavara – X02 felsővezeték 
áramszedő üzemzavara, felsővezeték áramszedő Q04 szakaszolója 
állásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
1. felsővezeték áramszedővel lehetséges üzem, 2. felsővezeték áramszedő leeresztése, 2. 
felsővezeték áramszedő leeresztésének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, 1.felsővezeték áramszedő feleresztése, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Egyenáramú főmegszakító áramköreinek társult üzemzavara – Q01 
egyenáramú főmegszakító társult üzemzavara, az egyenáramú vontatási 
nem Q06 földelőjének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű egyenáramú vontatási nemben nem működhet, 
főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése. 

 

Váltóáramú főmegszakító áramköreinek társult üzemzavara – Q02 
váltóáramú főmegszakító társult üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű váltóáramú vontatási nemben nem működhet, 
főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése. 

 

T01 főtranszformátor olajának magasabb hőmérséklete. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, mindkét olajszivattyú működésének 
ellenőrzése, vasúti vontatójármű csökkentett, legfeljebb 80%-os vonóerővel folytatott 
üzemelése. 

 

T01 főtranszformátor Buchholz-féle reléje. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, Buchholz-féle relé légtelenítése, vasúti 
vontatójármű üzemi állapotba helyezése, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. 

 

T01 főtranszformátor 1. olajszivattyújának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 7 
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Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Kismegszakítók szekrényében elhelyezett F102 kismegszakító ellenőrzése, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása,  vasúti vontatójármű 
váltóáramú vontatási nemen csökkentett, legfeljebb 80%-os vonóerővel folytatott üzemelése 
lehetséges. 

 

T01 főtranszformátor 2. olajszivattyújának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Kismegszakítók szekrényében elhelyezett F102 kismegszakító ellenőrzése, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása,  vasúti vontatójármű 
váltóáramú vontatási nemen csökkentett, legfeljebb 80%-os vonóerővel folytatott üzemelése 
lehetséges. 

 

U01 vontatás áramátalakító üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363. vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06A 
sor: 1 
hasáb: 9 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű váltóáramú vontatási nemen saját erővel nem működhet, főmegszakító 
kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

„A” motorcsoport U03, U04 forgórész-áramátalakítói üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
U03, U04 forgórész-áramátalakítók észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 3 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása után 
a menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása. Ha az üzemzavar jelzése (15 
perc alatt) háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal 
végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U05, U06 forgórész-áramátalakítói üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
U05, U06 forgórész-áramátalakítók észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 3 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása után 
a menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása. Ha az üzemzavar jelzése (15 
perc alatt) háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal 
végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázalékának átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport forgórész-áramkörének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
U03, U04 forgórész-áramátalakítók és MIREL RS363 vezérlőberendezés 
észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 3 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása után 
a menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása. Ha az üzemzavar jelzése (15 
perc alatt) háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal 
végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázalékának átszámítása)! 

 

„B“ motorcsoport forgórész-áramkörének üzemzavara.. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
U05, U06 forgórész-áramátalakítók és MIREL RS363 vezérlőberendezés 
észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 3 
hasáb: 4 
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Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása után 
a menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása. Ha az üzemzavar jelzése (15 
perc alatt) háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal 
végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázalékának átszámítása)! 

 

Akkumulátorok 48 V feszültségének megengedett tartományon kívüli 
feszültsége. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Akkumulátorok 48 V fedélzeti hálózatának feszültsége a megengedett tartományon kívül. Ha 
az üzemzavar bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is fennmarad, a vasúti vontatójármű 
további üzemelése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 



  © 2014 - 2019                           1804RS363 : 180711                                                             57 / 98    

Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

Statikus akkumulátortöltő üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, az üzemzavar ismétlődése esetén a 
segédmeghajtások áramátalakítója és a statikus akkumulátortöltő F141 kismegszakítóval 
elvégzett újraindítása, utána a 48 V-os hálózat felesleges fogyasztóinak kikapcsolása; a 
menet az akkumulátor feszültséghiány-védelme beavatkozásáig folytatható. 

 

Segédmeghajtások U60 áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtások F141 kismegszakítóval elvégzett újraindítása. Ha az 
üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, a vasúti vontatójármű saját erővel 
nem üzemelhet tovább, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti 
vontatójármű leállítása. vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti vontatójármű 
biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

Egyik fő légsűrítő üzemzavara – légsűrítő vezérlésének üzemzavara, fő 
tápvezeték nyomásmérésének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója és MIREL RS363 
vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Segédmeghajtások F141 kismegszakítójának ki- és bekapcsolása, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, az üzemzavar ismételt észlelése esetén a vontatójármű 
további üzemelése nem lehetséges, szükséges legközelebbi állomásba történő befutása. 

 

Segéd légsűrítő üzemzavara – légsűrítő vezérlésének üzemzavara, 
légsűrítő üzemzavara, segédlégtartály nyomásmérésének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a fő légsűrítő működik, a vasúti vontatójármű tovább üzemelhet, ha az üzemzavar a vasúti 
vontatójármű első bekapcsolásakor lép fel, az üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, az üzemzavar ismételt észlelése esetén a vasúti vontatójármű további 
üzemelése nem lehetséges, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

1. főventilátor üzemzavara – ventilátor vezérlésének üzemzavara, 
ventilátor üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtás áramátalakítója F141 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása. Ha az üzemzavar újra ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet a 2. 
motorcsoporttal az egyéb védelmek beavatkozásáig folytatható. 

 

2. főventilátor üzemzavara – ventilátor vezérlésének üzemzavara, 
ventilátor üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtás áramátalakítója F141 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása. Ha az üzemzavar újra ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet az 1. 
motorcsoporttal az egyéb védelmek beavatkozásáig folytatható. 
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Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

Légnyomásos fék üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 4 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű további üzemelése tilos, vasúti vontatójármű leállítása és biztonságos 
állapotba helyezése. 

 

Vontatási szűrő megengedett tartományon kívüli feszültsége. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 5 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű további üzemelése lehetséges, vontatási szűrő feszültségértéke 
helyességének ellenőrzése, F141 kismegszakító állapotának ellenőrzése, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Bekapcsolt főmegszakító és feszültség az RTO ellenállásokon. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 5 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, vasúti vontatójármű megállítása, munkavezeték 
helyes feszültségértékének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása. 

 

Elektrodinamikus fék üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 5 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, üzemzavar 
megismétlődése esetén elektrodinamikus fék kikapcsolása, a vonatvezetőnek át kell 
számítania a vonatszerelvény féksúly százalékát. 

 

Vonatfűtés üzemzavara – Q31 választókapcsoló üzemzavara, K85 
kontaktor üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 5 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
A vasúti vontatójármű vonatfűtés nélkül is működhet, vonatfűtés kikapcsolása, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ismételt üzemzavar esetén 
vasúti vontatójármű leállítása. 

 

Mozdonyvezető ST1 vezetőállása kezelőelemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 6 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Meghibásodott kezelőelem azonosítása, ha a mozdonyvezető aktív vezetőállásának vasúti 
vontatójármű üzemeltetésével közvetlenül összefüggő eleme hibás, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Mozdonyvezető ST2 vezetőállása kezelőelemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 6 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Meghibásodott kezelőelem azonosítása, ha a mozdonyvezető aktív vezetőállásának vasúti 
vontatójármű üzemeltetésével közvetlenül összefüggő eleme hibás, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Vontatási áramkör érintkező elemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 6 
hasáb: 3 
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Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ismételt 
üzemzavar esetén vasúti vontatójármű megállítása, ismételten üzemképes módba helyezése. 

 

Blokkoló áramkörök érintkező elemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 6 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ismételt 
üzemzavar esetén vasúti vontatójármű biztonságos helyzetbe helyezése, ajtók, vasúti 
vontatójármű tetőfeljárata, transzformátorfedelek végkapcsolói állapotának ellenőrzése. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer tápfeszültségének F140 
kismegszakítóval biztosított 48 V-os áramköreiben fellépett üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is fennmarad, a vasúti vontatójármű 
további üzemelése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer belső üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer kommunikációjának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőberendezés szabályozásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőberendezés. +24 V RSD.Z1 tápforrásának 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RM1 regisztráló sebességmérővel folytatott kommunikáció 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 6 
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Jelölés A-06A oldal: Vasúti vontatójármű üzemzavarai jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Ismételt üzemzavar esetén a vasúti 
vontatójármű működése engedélyezett. 

 

Működési egységek kisebb terjedelmű egyéb üzemzavarai. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
MIREL RS363 vezérlőberendezés észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06A 
sor: 7 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 
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Vasúti vontatójármű üzemzavarai „B” módosítás 

Az A-06A oldal A-06B a vasúti vontatójármű üzemzavarait speciálisan a „B” módosítás számára ábrázolja. 

 

Az A-06B oldal a vasúti vontatójármű összes fontos működő egysége üzemzavarát, áramszedők, 
transzformátor és egyenirányító, főmegszakítók áramkörei, vontatási áramkör összetevői, vontatómotorok 
áramátalakítói, segédmeghajtások, elektrodinamikus fék, kapcsolóelemek, vezérlőrendszer és egyebek 
üzemzavarát jelzi. 

Az üzemzavarok jelzése általában 2 színű. A, a súlyos üzemzavart vörös, a könnyű üzemzavart sárga szín 
jelzi. Súlyos üzemzavar észlelésének következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolása, 
főmegszakító kikapcsolása vagy felsővezeték áramszedő leeresztése. Könnyű üzemzavar észlelésének 
következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolását esetleg csak az üzemzavar látható vagy 
hallható jelzését eredményezi. Ha az üzemzavar jelzése folyamatos, jelzését nem lehet megszüntetni. Az 
A-06B oldalon jelzett üzemzavarok jelzését az aktív vezetőállás (S181, S182) védelmek és zavarok 
megszüntető nyomógombjával lehet megszüntetni. Az összes kijelző az oldal baloldali részében van 
elhelyezve, jobboldalán a kiválasztott kijelzőt kiegészítő információ tájékoztatja a kezelőszemélyzetet. A 
kiegészítő információ a kijelző ikonját, szövegének azonosítóját, kijelző szöveges ismertetését és a vasúti 
vontatójármű kezelőszemélyzetének adott üzemzavar felléptekor javasolt technológiai eljárását 
tartalmazza. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket 
ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az oldal alsó élén az „A” réteg menüjében tallózást 
lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 

Az üzemzavarok jelzése általában 2 színű, a súlyos üzemzavart vörös, a könnyű üzemzavart sárga szín 
jelzi. Súlyos üzemzavar észlelésének következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolása, 
főmegszakító kikapcsolása, felsővezeték áramszedő leeresztése. Könnyű üzemzavar észlelése 
következménye általában a vontatási teljesítmény leblokkolását eredményezi, esetleg csak az üzemzavar 
látható vagy hallható jelzését. Ha az üzemzavar jelzése folyamatos, jelzését nem lehet megszüntetni. Az 
A-06A oldalon jelzett üzemzavarok jelzését az aktív vezetőállás (S181, S182) védelmek és zavarok 
megszüntető nyomógombjával lehet megszüntetni. Az összes kijelző az oldal baloldali részében van 
elhelyezve, jobboldalán a kiválasztott kijelzőt kiegészítő információ tájékoztatja a kezelőszemélyzetet. A 
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kiegészítő információ a kijelző ikonját, szövegének azonosítóját, kijelző szöveges ismertetését és a vasúti 
vontatójármű kezelőszemélyzetének adott üzemzavar felléptekor javasolt technológiai eljárását 
tartalmazza. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető számára érkezett jelentéseket 
ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az oldal alsó élén az „A” réteg menüjében tallózást 
lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 
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Zoznam indikátorov na stránke A-06B: 

Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

1. felsővezeték áramszedő társult üzemzavara – X01 felsővezeték 
áramszedő üzemzavara, felsővezeték áramszedő Q03 szakaszolója 
állásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
2. felsővezeték áramszedővel lehetséges üzem, 1.felsővezeték áramszedő leeresztése, 
1.felsővezeték áramszedő leeresztésének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, 2.felsővezeték áramszedő feleresztése, főmegszakító bekapcsolása  

 

2. felsővezeték áramszedő társult üzemzavara – X02 felsővezeték 
áramszedő üzemzavara, felsővezeték áramszedő Q04 szakaszolója 
állásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
1. felsővezeték áramszedővel lehetséges üzem, 2. felsővezeték áramszedő leeresztése, 2. 
felsővezeték áramszedő leeresztésének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, 1.felsővezeték áramszedő feleresztése, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Egyenáramú főmegszakító áramköreinek társult üzemzavara – Q01 
egyenáramú főmegszakító társult üzemzavara, egyenáramú vontatási 
nem Q06 földelőjének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű egyenáramú vontatási nemben nem működhet, 
főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, 
vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése. 

 

Váltóáramú főmegszakító áramköreinek társult üzemzavara – Q02 
váltóáramú főmegszakító társult üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
 Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű váltóáramú vontatási nemben nem működhet, 
főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, 
vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése. 

 

T01 főtranszformátor olajának magasabb hőmérséklete. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, mindkét olajszivattyú működésének 
ellenőrzése, vasúti vontatójármű csökkentett 80%-os vonóerővel folytatott üzemelése. 

 

T01 főtranszformátor Buchholz-féle reléje. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, Buchholz-féle relé légtelenítése, 
vasúti vontatójármű üzemi állapotba helyezése, üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása. 

 

T01 főtranszformátor 1. olajszivattyújának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 7 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Kismegszakítók szekrényében elhelyezett F102 kismegszakító ellenőrzése, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, vasúti vontatójármű 
váltóáramú vontatási nemen csökkentett 80%-os vonóerővel folytatott üzemelése 
lehetséges. 

 

T01 főtranszformátor 2. olajszivattyújának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Kismegszakítók szekrényében elhelyezett F102 kismegszakító ellenőrzése, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása,  vasúti vontatójármű 
váltóáramú vontatási nemen csökkentett 80%-os vonóerővel folytatott üzemelése 
lehetséges. 

 

U01 vontatás áramátalakító üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 1 
hasáb: 9 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű váltóáramú vontatási nemen saját erővel nem működhet, főmegszakító 
kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

„A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U09A gerjesztő áramátalakító. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet 2. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet 2. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet 2. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakító ±15 V tápforrásainak 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 4 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet 2. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U09B gerjesztő áramátalakító. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet 1. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet 1. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U09Bgerjesztő áramátalakító szabályozásának 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet 1. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakító ±15 V tápforrásainak 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet 1. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport gerjesztő áramkörének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U09B gerjesztő áramátalakító és MIREL RS363 
vezérlőrendszer. 

29 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 9 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, a menet 2. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport gerjesztő áramkörének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U09B gerjesztő áramátalakító és MIREL RS363 
vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 2 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar jelzése ismétlődik, gerjesztő áramátalakító F196, F197 kismegszakítókkal 
történő újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) 
háromszor ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, a menet 1. motorcsoporttal végzett 
folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény 
fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U03 forgórész-áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U03 forgórész-áramátalakító. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása 
után menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása, ha az üzemzavar 
ismétlődik, „A” U03 forgórész-áramátalakító F194 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, 
üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, 1. 
motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az 
elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U03 forgórész-áramátalakítójával folytatott 
kommunikáció üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „A” U03 forgórész-áramátalakító F194 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U03 forgórész-áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „A” U03 forgórész-áramátalakító F194 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport U03 forgórész-áramátalakító ±15 V tápforrásainak 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 4 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt  technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „A” forgórész-áramátalakító F194 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 1. motorcsoport kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U05 forgórész-áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U05 forgórész-áramátalakító. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, illetve a vasúti vontatójármű megállítása 
után menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása, ha az üzemzavar 
ismétlődik, „B” forgórész-áramátalakító F195 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, 
üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, 2. 
motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az 
elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U05 forgórész-áramátalakítójával folytatott 
kommunikáció üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „B” forgórész-áramátalakító F195 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U05 forgórész-áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „B” forgórész-áramátalakító F195 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport U05 forgórész-áramátalakító ±15 V tápforrásainak 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha az 
üzemzavar ismétlődik, „B” forgórész-áramátalakító F195 kismegszakítóval elvégzett 
újraindítása, üzemzavar nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor 
ismétlődik, 2. motorcsoport kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – 
vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak 
átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport forgórész áramkörének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U03 forgórész áramátalakító és MIREL RS363 
vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 9 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása illetve a vasúti vontatójármű leállítása után 
menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása, ha az üzemzavar ismétlődik, 
„A” forgórész-áramátalakító F194 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, üzemzavar 
nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport forgórész áramkörének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: U03 forgórész áramátalakító és MIREL RS363 
vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 3 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása illetve a vasúti vontatójármű leállítása után 
menetirány ki- és bekapcsolása, főmegszakító bekapcsolása, ha az üzemzavar ismétlődik, 
„B” forgórész-áramátalakító F195 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, üzemzavar 
nyugtázása. Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, 1. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

Akkumulátorok 48 V feszültsége a megengedett tartományon kívül. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha az üzemzavar bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is fennáll, a vasúti vontatójármű 
üzemeltetése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 
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Jelölés A-06B oldal: vasúti vontatójármű üzemzavari jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

Statikus akkumulátortöltő üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtások U60 áramátalakítója F141 kismegszakítóval 
elvégzett újraindítása, üzemzavar nyugtázása, utána a 48 V-os hálózat felesleges 
fogyasztóinak kikapcsolása; a menet az akkumulátor feszültséghiány-védelme 
beavatkozásáig folytatható. 

 

Segédmeghajtások U60 áramátalakítójának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtások F141 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, 
üzemzavar nyugtázása, Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, a 
vasúti vontatójármű saját erővel nem üzemelhet tovább, főmegszakító kikapcsolása, 
áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

Segédmeghajtások U60 áramátalakítóval folytatott kommunikáció 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén a segédmeghajtások F141 kismegszakítóval elvégzett újraindítása, 
üzemzavar nyugtázása, Ha az üzemzavar jelzése (15 perc alatt) háromszor ismétlődik, a 
vasúti vontatójármű saját erővel nem üzemelhet tovább, főmegszakító kikapcsolása, 
áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

Egyik fő légsűrítő üzemzavara – légsűrítő vezérlésének üzemzavara, 
fő tápvezeték nyomásmérésének üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Segédmeghajtások U60 áramátalakítója, MIREL RS363 
vezérlőrendszer észlelte üzemzavar. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Segédmeghajtások F141 kismegszakítójának ki- és bekapcsolása, üzemzavar 
nyomógombbal történő nyugtázása, az üzemzavar ismételt észlelése esetén a vontatójármű 
további üzemelése nem lehetséges, szükséges legközelebbi állomásba történő befutása. 

 

Segéd légsűrítő üzemzavara – légsűrítő vezérlésének üzemzavara, 
légsűrítő üzemzavara, segédlégtartály nyomásmérésének 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a fő légsűrítő működik, a vasúti vontatójármű tovább üzemelhet, ha az üzemzavar a 
vasúti vontatójármű első bekapcsolásakor lép fel, az üzemzavar nyomógombbal történő 
nyugtázása, az üzemzavar ismételt észlelése esetén a vasúti vontatójármű további 
üzemelése nem lehetséges, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

1. főventilátor üzemzavara – ventilátor vezérlésének üzemzavara, 
ventilátor üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: segédmeghajtások U60 áramátalakítója. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, üzemzavar 
ismétlődése esetén 1. motorcsoport kikapcsolása, a vontatójármű menete a 2. 
motorcsoporttal az egyéb védelmek beavatkozásáig folytatható. 
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2. főventilátor üzemzavara – ventilátor vezérlésének üzemzavara, 
ventilátor üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: segédmeghajtások U60 áramátalakítója. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, üzemzavar 
ismétlődése esetén 2. motorcsoport kikapcsolása, a vontatójármű menete az 1.. 
motorcsoporttal az egyéb védelmek beavatkozásáig folytatható. 

 

Légnyomásos féküzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 4 
hasáb: 9 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése tilos, vasúti vontatójármű leállítása, vasúti vontatójármű 
biztonságos állapotba helyezése. 

 

Vontatási szűrő megengedett terjedelemét túllépő feszültsége. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, vontatási szűrő feszültsége helyes értékének 
ellenőrzése, F114 kismegszakítója állapotának ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal 
elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Bekapcsolt főmegszakító és feszültség az RTO ellenállásokon. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, vasúti vontatójármű megállítása, munkavezeték 
helyes feszültségértékének ellenőrzése, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása. 

 

„A” motorcsoport gerjesztésének túlárama. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 1. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport gerjesztésének túlárama. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 2. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport forgórészeinek túlárama. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 1. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 
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„B” motorcsoport forgórészeinek túlárama. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 2. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport forgórészeinek túlfeszültsége. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 1. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 2. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B motorcsoport forgórészeinek túlfeszültsége. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemelése lehetséges, üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, 
főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar ismétlődése esetén 2. motorcsoport 
kikapcsolása, menet 1. motorcsoporttal végzett folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus 
fék leblokkolva (szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

Elektrodinamikus fék üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 9 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén elektrodinamikus fék kikapcsolása, a vonatvezető köteles a szerelvény 
fékszázalékát átszámítani!  

 

Vonatfűtés üzemzavara. – Q31 választókapcsoló üzemzavara. K85 
kontaktor fék üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 5 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű fűtés nélküli üzemelése lehetséges, vonatfűtés kikapcsolása, 
üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, az üzemzavar 
ismétlődése esetén vasúti vontatójármű leállítása. 

 

Mozdonyvezető ST1 vezetőállása kezelőelemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 6 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Meghibásodott kezelőelem azonosítása, ha a mozdonyvezető aktív vezetőállásának vasúti 
vontatójármű üzemeltetésével közvetlenül összefüggő eleme hibás, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Mozdonyvezető ST2 vezetőállása kezelőelemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 6 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Meghibásodott kezelőelem azonosítása, ha a mozdonyvezető aktív vezetőállásának vasúti 
vontatójármű üzemeltetésével közvetlenül összefüggő eleme hibás, vasúti vontatójármű 
leállítása. 
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Vontatási áramkör érintkező elemeinek üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 6 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ismételt 
üzemzavar esetén vasúti vontatójármű megállítása, ismételten üzemképes módba 
helyezése. 

 

Blokkoló áramkörök érintkező elemeinek üzemzavaraa. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 6 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ismételt 
üzemzavar esetén vasúti vontatójármű biztonságos helyzetbe helyezése, ajtók, vasúti 
vontatójármű tetőfeljárata, transzformátorfedelek végkapcsolói állapotának ellenőrzése.  

 

Jelzésfények üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 6 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, jelzésfények működő készségének 
ellenőrzése, menet folytatása. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer tápfeszültségének F140 
kismegszakítóval biztosított 48 V-os áramköreiben fellépett 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása, vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is fennmarad, a vasúti vontatójármű 
további üzemelése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer belső üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer kommunikációjának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RS363 vezérlőberendezés szabályozásának üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 
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MIREL RS363 vezérlőberendezés. +24 V RSD.Z1 tápforrásának 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL RM1 regisztráló sebességmérővel folytatott kommunikáció 
üzemzavara. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Ismételt üzemzavar esetén a vasúti 
vontatójármű működése engedélyezett. 

 

Működési egységek kisebb terjedelmű egyéb üzemzavarai. 
Szín: sárga  – könnyű üzemzavar, vörös  – súlyos üzemzavar. 
Észlelte: MIREL RS363 vezérlőrendszer. 

 
oldal: A-06B 
sor: 7 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal történő nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzembe helyezése. Ha 
az üzemzavar megismétlődik, a vasúti vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

13.9 Vasúti vontatójármű védelmei 
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Az A-07 oldal a vasúti vontatójármű védelmei állapotának jelzésére szolgál. A MIREL SOL rendszer 
összes védelmének és az elektromos tűzjelzés összes érzékelőjének jelzése megvalósul. Az oldal ezen 
kívül a MIREL SOL védelmi rendszere belső diagnosztikájának állapotait, továbbá a rendszer a MIREL 
RS363 vezérlőrendszerrel folytatott kommunikáció állapotát is jelzi. Az oldal a rendszer a MIREL SOL 
rendszer (Q01, Q02) főmegszakítók áramköreibe közvetlenül bekapcsolt kimeneteit is tartalmazza. 

Bármelyik védelem észlelése a főmegszakító kikapcsolását eredményezi. A MIREL SOL védelmi rendszer 
üzemzavarának észlelése (könnyű üzemzavarok kivételével) szintén a főmegszakító kikapcsolásával jár. 
Ha az üzemzavar vagy az aktív védelem folyamatos, a főmegszakító bekapcsolása leblokkol. Az A-07 
oldal védelmei jelzéseinek kikapcsolása az aktív vezetőállás (S181, S182) védelmek és üzemzavarok 
nullázó nyomógombjaival történik. 

Az összes kijelző az oldal baloldali részében van elhelyezve, jobboldalán a kiválasztott kijelzőt kiegészítő 
információ ábrázolódik. A kiegészítő információ a kijelző ikonját, szövegének azonosítóját, kijelző 
szöveges ismertetését és a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzetének adott üzemzavar felléptekor 
javasolt technológiai eljárását tartalmazza. Az oldal alsó részének vízszintes sávja a mozdonyvezető 
számára érkezett jelentéseket ábrázolja. Az oldal felső élének fejléce szabványszerű. Az oldal alsó élén az 
„A” réteg menüjében tallózást lehetővé tevő navigációs nyomógombok találhatók. 
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A-07 oldalon elhelyezett kijelzők felsorolása: 

Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

3 kV egyenáramú vontatási nem munkavezetékének 
túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
 
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a munkavezeték feszültsége tűrésen belül van, a vasúti vontatójármű üzemelhet, 
védelem nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

3 kV egyenáramú vontatási nem munkavezetékének feszültséghiány-
védelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a munkavezeték feszültsége tűrésen belül van, a vasúti vontatójármű üzemelhet, 
védelem nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

25 kV váltóáramú vontatási nem munkavezetékének 
túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a munkavezeték feszültsége tűrésen belül van, a vasúti vontatójármű üzemelhet, 
védelem nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

25 kV váltóáramú vontatási nem munkavezetékének feszültséghiány-
védelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a munkavezeték feszültsége tűrésen belül van, a vasúti vontatójármű üzemelhet, 
védelem nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

T01 főtranszformátor primer áramkörének túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem nem 
avatkozik be újra, a vasúti vontatójármű üzeme lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha 
a védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, főmegszakító kikapcsolása,, 
áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

T01 főtranszformátor primer áramköre differenciális  áramvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
nem avatkozik be újra, a vasúti vontatójármű üzeme lehetséges, főmegszakító 
bekapcsolása. Ha a védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 
főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

T01 főtranszformátor Buchholz-féle reléjének védelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemeltetése váltóáramú vontatási nemen tilos, főmegszakító 
kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű leállítása. 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

T01 főtranszformátor hővédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
ismételten beavatkozik, a vasúti vontatójármű üzemeltetése váltóáramú vontatási nemen 
nem lehetséges, vasúti vontatójármű leállítása. 

 

U01 vontatási egyenirányító túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
(15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, a vasúti vontatójármű saját erővel nem 
üzemelhet, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Egyenáramú vontatási nem vonatfűtésének túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, a meghibásodott fűtésáramkörű kocsi 
fűtésének, esetleg a teljes szerelvény fűtésének kikapcsolása, védelem nyomógombbal 
történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Váltóáramú vontatási nem vonatfűtésének túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, a meghibásodott fűtésáramkörű kocsi 
fűtésének, esetleg a teljes szerelvény fűtésének kikapcsolása, védelem nyomógombbal 
történő nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása. 

 

Vasúti vontatójármű vontatási áramkörének túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
(15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, a vasúti vontatójármű saját erővel nem 
üzemelhet, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Vasúti vontatójármű vontatási áramkörének differenciális 
áramvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
(15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, a vasúti vontatójármű saját erővel nem 
üzemelhet, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Segédmeghajtások áramkörei túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 6 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
(15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, a vasúti vontatójármű saját erővel nem 
üzemelhet, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

Segédmeghajtások áramkörei differenciális áramvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, főmegszakító bekapcsolása, ha a védelem 
(15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, a vasúti vontatójármű saját erővel nem 
üzemelhet, főmegszakító kikapcsolása, áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű 
leállítása. 

 

 „A” motorcsoport – 1. forgóváz – túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

1 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 1. motorcsoport kiiktatása, 
menet 2. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport – 2. forgóváz – túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása, ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 2. motorcsoport kiiktatása, 
menet 1. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

M01 vontatómotor túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 1. motorcsoport kiiktatása, 
menet 2. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

M02 vontatómotor túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 1. motorcsoport kiiktatása, 
menet 2. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

M03 vontatómotor túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 5 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 2. motorcsoport kiiktatása, 
menet 1. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

M04 vontatómotor túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 2. motorcsoport kiiktatása, 
menet 1. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„A” motorcsoport – 1. forgóváz – differenciális feszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 1. motorcsoport kiiktatása, 
menet 2. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

„B” motorcsoport – 2. forgóváz – differenciális feszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Védelem nyomógombbal elvégzett nyugtázása, ha a védelem ismételt közbelépése 
elmarad, a vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, főmegszakító bekapcsolása. Ha a 
védelem (15 perc alatt) háromszor egymás után beavatkozik, 2. motorcsoport kiiktatása, 
menet 1. motorcsoporttal történő folytatása – vigyázat, az elektrodinamikus fék leblokkolva 
(szükséges a szerelvény fékszázaléknak átszámítása)! 

 

48 V DC. fedélzeti akkumulátorhálózat túlfeszültségvédelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 4 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a védelem bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is aktív, a vasúti vontatójármű 
üzemeltetése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

48 VDC fedélzeti akkumulátorhálózat feszültséghiány védelme. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 4 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Ha a védelem bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is aktív, a vasúti vontatójármű 
üzemeltetése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

Tűz észlelése – ST1 vezetőálláson elhelyezett – 1. érzékelő – (F1) 
hőmérsékletérzékelő tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 1 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – ST2 vezetőálláson elhelyezett – 2. érzékelő –  (F2) 
hőmérsékletérzékelő tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű ST1 vezetőállás gépterem melletti 
részében, gépteremben elhelyezett – 3. érzékelő – (F3) 
hőmérsékletérzékelő tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű ST1 vezetőállás irányában levő, 
gépterem középső részében elhelyezett – 4. füstérzékelő – (F4) 
érzékelő – tűzjelzése. 
Szín: vörös  főmegszakító kikapcsolása. 
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

54 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű gépterem középső részében 
elhelyezett műszerblokk feletti – 5. füstérzékelő – (F5) érzékelő – 
tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer.. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű ST2 vezetőállás (rezonanciaszűrő 
része) melletti, vasúti vontatójármű gépteremben elhelyezett – 6. 
füstérzékelő – (F6) érzékelő – tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű ST2 gépterem melletti részében, 
gépteremben (forgórész áramátalakító) elhelyezett – 7. füstérzékelő – 
(F7) érzékelő – tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 7 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

Tűz észlelése – vasúti vontatójármű gépterem ST2 melletti részében, 
gépteremben (szűrő része) elhelyezett – 8. füstérzékelő – (F8) 
érzékelő – tűzjelzése. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 5 
hasáb: 8 

Javasolt technológiai eljárás: 
Áramszedők leeresztése, vasúti vontatójármű megállítása, jelzett tűz helyének ellenőrzése, 
ha valóban tűz van, vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése, tűz eloltása. 

 

MIREL SOL védelmi rendszer tápfeszültsége 48 V-os, F111 
kismegszakítóval védett áramkörei táplálásának üzemzavara. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 1 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal elvégzett nyugtázása, vasúti vontatójármű üzemi állapotba 
helyezése. Ha az üzemzavar bekapcsolt akkumulátortöltő esetén is fennmarad, a vasúti 
vontatójármű további üzemelése tilos! Vasúti vontatójármű biztonságos állapotba helyezése 
és leállítása. 

 

MIREL SOL védelmi rendszer könnyű belső üzemzavara. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 2 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal elvégzett nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzemi állapotba 
helyezése. Ha az üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL SOL védelmi rendszer súlyos belső üzemzavara  
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 3 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal elvégzett nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzemi állapotba 
helyezése. Ha az üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL SOL védelmi rendszerrel folytatott kommunikáció üzamzavara. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 4 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal elvégzett nyugtázása. Vasúti vontatójármű üzemi állapotba 
helyezése. Ha az üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

MIREL SOL védelmi rendszer ± 24 V-os (H280.Z1, H280.Z2) 
tápforrásai üzemzavara. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 5 

Javasolt technológiai eljárás: 
Üzemzavar nyomógombbal elvégzett nyugtázása, vasúti vontatójármű üzemi állapotba 
helyezése. Ha az üzemzavar ismétlődik, a vasúti vontatójármű üzemelése tilos! Vasúti 
vontatójármű biztonságos állapotba helyezése és leállítása. 

 

Elektromos tűzjelzés üzemzavara. 
Szín: vörös  
Észlelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 7 
hasáb: 6 

Javasolt technológiai eljárás: 
Vasúti vontatójármű üzemeltetése lehetséges, ha az üzemzavar tartósan fennáll, fokozott 
figyelmet kell szentelni az esetlegesen kitört tűz észellésére. 

 

SOL védelmi rendszerével észlelt váltóáramú vontatási nem jelzése. 
Szín: zöld  
Kiértékelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 1 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Nem fektet követelményeket a kezelőszemélyzet közreműködésre. 

 

SOL védelmi rendszerével észlelt egyenáramú vontatási nem jelzése. 
Szín: zöld  
Kiértékelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 2 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Nem fektet követelményeket a kezelőszemélyzet közreműködésre. 
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Jelölés A-07 oldal: vasúti vontatójármű védelmei jelölésének ismertetése Elhelyezés 

 

Főmegszakító MIREL SOL védelmi rendszer engedélyezte 
bekapcsolása. 
Szín: zöld  
Kiértékelte: MIREL SOL védelmi rendszer. 

 
oldal: A-07 
sor: 3 
hasáb: 10 

Javasolt technológiai eljárás: 
Nem fektet követelményeket a kezelőszemélyzet közreműködésre. 

13.10 Tájékoztató jelentések 

 

Az A-08 oldal a MIREL RS363 vezérlőrendszer generálta jelentések jegyzéke, a jelentéseket, amelyek a 
MIREL RS363 vezérlőrendszer üzemeltetési feljegyzéseiben tárolódnak, üzemeltetés közben a T1/T2 
fedélzeti terminálok ábrázolják. Az információs jelentések az A-02, A-03, A-04, A-06 és A-07 oldalak alsó 
részében, a navigációs nyomógombok sávja feletti függőleges sávjában ábrázolódnak. 

Az oldal a vezérlőrendszer utolsó bekapcsolásától kezdve a vasúti vontatójármű adott vezetőállása 
kijelzőjére kül ő fogadta jelentés sorszámát, 
fogadásának dátumát és idejét, a jelentés nyugtázásának idejét, a jelentés azonosító jelét és a jelentés 
szövegét tartalmazza. Az oldal szabványos fejléce az oldal felső részében található. Az oldal alsó részén 
az „A” réteg menüben mozgást lehetővé tevő navigációs nyomógombjai találhatók. Az A-08 oldal jobb 
részén található navigációs nyomógombok a jelentések közti tallózást szolgálják:: 

 1 jelentéssel feljebb lépünk 
 1 jelentéssel lejjebb lépünk 
 1 oldallal feljebb lépünk 
 1 oldallal lejjebb lépünk 
 utolsó fogadott jelentésre lépünk 
 első fogadott jelentésre lépünk 
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MIREL RS363 vezérlőrendszer generálta jelentések felsorolása: 

ID  Jelentés szövege „A” módosításhoz 
kötődő ID jelzések  

„B” módosításhoz 
kötődő ID jelzések 

100 ST1 vezetőálláson beállított irány nem aktív     

101 ST2 vezetőálláson beállított irány nem aktív     
102 ST1 vezetőállás „Stop” nyomógombjának lenyomása irány nem aktív     
103 ST2 vezetőállás „Stop” nyomógombjának lenyomása irány nem aktív     

104 Főmegszakító áramkörei engedélyezésének feltételei nincsenek 
teljesítve     

105 Segédlégtartály alacsony nyomása     
106 Vontatás engedélyezésének feltételei nincsenek teljesítve     
109 1. áramszedő feleresztésének kiadott parancsa sikertelen      
110 2. áramszedő feleresztésének kiadott parancsa sikertelen     
111 Nem telt el a főmegszakító ismételt bekapcsolásához szükséges idő     
112 Főmegszakító sikertelen bekapcsolása     
113 DC főmegszakító nincs engedélyezve     
114 AC főmegszakító nincs engedélyezve     
115 Felkészületlen AC főmegszakító     
116 Vonatfűtés bekapcsolása tilos     

118 Vonatfűtés választókapcsolója változtatásának követelménye 
vonatfűtés bekapcsolt kontaktora esetén     

119 Vontatási vázlat változtatása nincs engedélyezve     
120 Valós és választott menetirány összhangjának hiánya     
121 Elektropneumatikus átalakító nyomása     
122 Két áramszedős menet     
123 Nincs engedélyezve mindkét áramszedő feleresztése     
124 Leeresztett mellső áramszedő, két áramszedős menet tilos     
125 Fékhengerek nyomása     
126 Fékhengerek nem engedélyezett nyomása     
127 Befékezett kézifék     
129 Választott és világító Jelzési vázlat összhangjának hiánya     

150 Vontatás engedélyezésének feltételei: működési állapotok 
választókapcsolójának helytelen állása     

151 Vontatás engedélyezésének feltételei: nincs aktív vezetőállás 
választva     

152 Vontatás engedélyezésének feltételei: aktív „Stop”nyomógomb     
153 Vontatás engedélyezésének feltételei: gépterem nyitott ajtaja     
156 Vontatás engedélyezésének feltételei: tetőfeljárat nyitott nyílása     
157 Vontatás engedélyezésének feltétele: főtranszformátor nyitott fedelei     

161 Főmegszakító engedélyezésének feltételei: nincs feleresztett 
áramszedő     

162 Főmegszakító engedélyezésének feltételei: nincs észlelve vontatási 
nem     

163 Vonatfűtés engedélyezésének feltételei: nincs választva vontatási nem     

164 Főmegszakító engedélyezésének feltételei: választott és észlelt 
vontatási nem összhangjának     

167 Vonatfűtés engedélyezésének feltételei: „Kikapcsolva” beállítás     

168 Vonatfűtés engedélyezésének feltételei: választókapcsoló befejezetlen 
átállása     

4120 ST1 vezetőállás vezérléskapcsolójának üzemzavara A0661 A0661 
4121 ST2 vezetőállás vezérléskapcsolójának üzemzavara A0662 A0662 
4123 ST1 vezetőállás „Stop“ nyomógombjának üzemzavara A0661 A0661 
4124 ST2 vezetőállás „Stop“ nyomógombjának üzemzavara A0662 A0662 
4127 KS ST1 üzemzavara A0661 A0661 
4128 KS ST2 üzemzavara A0662 A0662 
4129 KR ST1 üzemzavara A0661 A0661 
4130 KR ST2 üzemzavara A0662 A0662 
4131 KE ST1 üzemzavara A0661 A0661 
4132 KE ST2 üzemzavara A0662 A0662 
4133 ST1 vezérlésválasztójának üzemzavara A0661 A0661 
4134 ST2 vezérlésválasztójának üzemzavara A0662 A0662 
4135 ST1 vonatfűtés választókapcsolójának üzemzavara A0661 A0661 
4136 ST2 vonatfűtés választókapcsolójának üzemzavara A0662 A0662 
4137 ST1 áramszedő-kombináció választókapcsolójának üzemzavara A0661 A0661 
4138 ST2 áramszedő kombináció-választókapcsolójának üzemzavara A0662 A0662 
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ID  Jelentés szövege „A” módosításhoz 
kötődő ID jelzések  

„B” módosításhoz 
kötődő ID jelzések 

4139 ST1 áramszedő bekapcsolás- választójának üzemzavara A0661 A0661 
4140 ST2 áramszedő bekapcsolás- választójának üzemzavara A0662 A0662 
4141 ST1 vontatási nem választójának üzemzavara A0661 A0661 
4142 ST2 vontatási nem választójának üzemzavara A0662 A0662 
4143 ST1 főmegszakító bekapcsolás- választójának üzemzavara A0661 A0661 
4144 ST2 főmegszakító bekapcsolás- választójának üzemzavara A0662 A0662 
4149 ST1 szélvédőtisztítók választókapcsolójának üzemzavara A0661 A0661 
4150 ST2 szélvédőtisztítók választókapcsolójának üzemzavara A0662 A0662 
4153 ST 1 "-" választás nyomógombjának üzemzavara A0661 A0661 
4154 ST2 "-" választás nyomógombjának üzemzavara A0662 A0662 
4155 ST1 "+" választás nyomógombjának üzemzavara A0661 A0661 
4156 ST2 "+" választás nyomógombjának üzemzavara A0662 A0662 
4157 Működésállapotok választókapcsolójának üzemzavara A0661 A0661 
4158 ST1 bal mellső jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4159 ST1 jobb mellső jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4160 ST1 bal hátsó jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4161 ST1 jobb hátsó jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4162 ST1 középső jelzésfények választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4163 ST2 bal mellső jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4164 ST2 jobb mellső jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4165 ST2 bal hátsó jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4166 ST2 jobb hátsó jelzésfénye választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4167 ST2 középső jelzésfények választókapcsolójának üzemzavara  A0665 
4201 1. áramszedő szakaszolójának nem elért helyzete A0611 A0611 
4202 2. áramszedő szakaszolójának nem elért helyzete A0612 A0612 
4203 DC szakaszoló szakaszolójának nem elért helyzete A0613 A0613 
4204 AC szakaszoló nem elért helyzete A0614 A0614 
4205 DC főmegszakító nem elért helyzete A0613 A0613 
4206 AC főmegszakító nem elért helyzete A0614 A0614 
4207 AC főmegszakító készenlétének nem elért helyzete  A0614 A0614 
4208 Szűrő rövidre záró kontaktorának nem elért helyzete A0663 A0663 
4209 Kontaktor-szűrő töltő kontaktorának nem elért helyzete A0663 A0663 
4210 Vonatfűtés kontaktorának nem elért állása A0654 A06510 
4211 Vonatfűtés választókapcsolójának elvesztett állása A0654 A06510 
4212 Vonatfűtés választókapcsolójának nem elért állása A0654 A06510 
4214 1. motorcsoport szakaszolójának elvesztett állása A0663 A0663 
4215 2. motorcsoport szakaszolójának elvesztett állása A0663 A0663 
4216 1. motorcsoport szakaszolójának nem elért állása A0663 A0663 
4217 2. motorcsoport szakaszolójának nem elért állása A0663 A0663 
4218 TS 1 választókapcsolójának elvesztett állása A0663 A0663 
4219 TS 2 választókapcsolójának elvesztett állása A0663 A0663 
4220 TS 1 választókapcsolójának nem elért állása A0663 A0663 
4221 TS 2 választókapcsolójának nem elért állása A0663 A0663 
4223 Segédlégsűrítő működése max. ideje túllépve, a nyomás lett elérve A0645 A0646 
4224 Fékhengerek helytelen nyomása A0648 A0649 
4225 Szűrő töltése áramkörének üzemzavara A0663 A0663 
4226 1. gerjesztő kontaktor nem elért állása A0663 A0663 

4227 2. gerjesztő kontaktor nem elért állása A0663 A0663 

4228 1: szűrő kontaktorának nem elért állása - vontatás A0663 A0663 
4229 2: szűrő kontaktorának nem elért állása - PP A0663 A0663 
4236 AC főmegszakító motorjának üzemzavara A0614 A0614 
4237 AC főmegszakító rugójának üzemzavara A0614 A0614 
4251 1. áramszedő szakaszolójának elvesztett állása A0611 A0611 
4252 2. áramszedő szakaszolójának elvesztett állása A0612 A0612 
4253 DC szakaszoló elvesztett állása A0613 A0613 
4254 AC szakaszoló elvesztett állása A0614 A0614 
4255 DC főmegszakító elvesztett állása A0613 A0613 
4256 HV AC főmegszakító elvesztett állása A0614 A0614 
4257 AC főmegszakító késztétének elvesztett állása A0614 A0614 
4258 Szűrő rövidre záró kontaktorának elvesztett állása A0663 A0663 
4259 Szűrő rövidre töltő kontaktorának elvesztett állása A0663 A0663 
4260 Vonatfűtés kontaktorának elvesztett állása A0654 A06510 
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ID  Jelentés szövege „A” módosításhoz 
kötődő ID jelzések  

„B” módosításhoz 
kötődő ID jelzések 

4276 1. gerjesztő kontaktor elvesztett állása A0663 A0663 
4277 2. gerjesztő kontaktor elvesztett állása A0663 A0663 
4278 1. szűrő kontaktorának elvesztett állása - vontatás A0663 A0663 
4279 2. szűrő kontaktorának elvesztett állása - PP A0663 A0663 
4290 Légsűrítő kenésének üzemzavara, 1. légsűrítő kikapcsolva A0644 A0645 
4291 Légsűrítő kenésének üzemzavara, 2. légsűrítő kikapcsolva A0644 A0645 
4293 ST1 jobb jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4294 ST1 bal jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4295 ST1 középső jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4296 ST2 jobb jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4297 ST2 bal jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4298 ST2 középső jelzésfényének üzemzavara  A0665 
4300 Főmegszakító áramköreit blokkoló biztonsági relé üzemzavara A0664 A0664 
4301 Vontatási vázlatot blokkoló biztonsági relé üzemzavara A0664 A0664 
4302 Vontatást blokkoló biztonsági relé üzemzavara A0664 A0664 
4303 Teljesítményt blokkoló biztonsági relé üzemzavara A0664 A0664 
4304 Fűtést blokkoló biztonsági relé üzemzavara A0664 A0664 
4321 SOL hibajelző lámpa - kudarc EPS , írj a SD  A0772 A0772 
4322 SOL súlyos üzemzavara A0773 A0773 
4323 SOL com üzemzavara A0774 A0774 
4324 SOL 48 V üzemzavara A0771 A0771 
4325 SOL 24 V üzemzavara A0775 A0775 
5110 Elektrodinamikus fék üzemzavara, ellenállás túlhevülése A0653 A0659 
5111 Fékellenállás zárt redőnyei A0653 A0659 
5210 Főtranszformátor hőemelkedése A0615 A0615 
5220 Főtranszformátor Buchholz-féle reléjének jelzése A0616 A0616 
5230 Főtranszformátor 1. szivattyújának üzemzavara A0617 A0617 
5240 Főtranszformátor 2 szivattyújának üzemzavara A0618 A0618 
5250 Főtranszformátor 1. ágának üzemzavara   A0619 
5261 Vontatási egyenirányító üzemzavara A0619   
5310 „A” motorcsoport gerjesztő áramkörének üzemzavara   A0629 
5311 „A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara   A0621 

5312 „A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara   A0623 

5313 „A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakítója kommunikációjának 
üzemzavara   A0622 

5314 „A” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakító 15 V-os forrásának 
üzemzavara   A0624 

5320 „B” motorcsoport gerjesztő áramkörének üzemzavara   A06210 

5321 „B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakítójának üzemzavara 
U09B   A0625 

5322 „B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara   A0627 

5323 „B” motorcsoport U09B gerjesztő áramátalakítója kommunikációjának 
üzemzavara   A0626 

5324 „B” motorcsoport U09A gerjesztő áramátalakító 15 V-os forrásának 
üzemzavara   A0628 

5350 „A” motorcsoport forgórész áramkörének üzemzavara A0633 A0639 
5351 „A” motorcsoport U03 forgórész áramátalakítójának üzemzavara A0631 A0631 

5352 „A” motorcsoport U03 forgórész áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara   A0633 

5353 „A” motorcsoport U03 forgórész áramátalakítója kommunikációjának 
üzemzavara   A0632 

5354 „A” motorcsoport U03 gerjesztő áramátalakító 15 V-os forrásának 
üzemzavara   A0634 

5360 „B” motorcsoport forgórész áramkörének üzemzavara A0634 A06310 
5361 „B” motorcsoport U05 forgórész áramátalakítójának üzemzavara A0632 A0635 

5362 „B” motorcsoport U05 forgórész áramátalakítója szabályozásának 
üzemzavara   A0637 

5363 „B” motorcsoport U05 forgórész áramátalakítója kommunikációjának 
üzemzavara   A0636 

5364 „B” motorcsoport U05 gerjesztő áramátalakító 15 V-os forrásának 
üzemzavara   A0638 

5365 U05: Szinkronizálás elvesztése   A0635 
5410 Vezérlő áramkörök feszültsége megengedett terjedelmen kívül A0641 A0641 
5420 Statikus akkumulátortöltő üzemzavara A0642 A0642 
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ID  Jelentés szövege „A” módosításhoz 
kötődő ID jelzések  

„B” módosításhoz 
kötődő ID jelzések 

5430 U60 segédmeghajtások áramátalakítójának üzemzavara A0643 A0643 

5431 U60 segédmeghajtások nagyfeszültségű áramátalakítójának 
üzemzavara A0643 A0643 

5432 Transzformátor hűtésének üzemzavara   A0643 
5433 Transzformátorolaj 1. szivattyújának üzemzavara A0617 A0617 
5434 Transzformátorolaj 2. szivattyújának üzemzavara A0618 A0618 
5438 U60 váltóirányítójának üzemzavara A0643 A0643 

5440 U60 segédmeghajtások áramátalakítója kommunikációjának 
üzemzavara   A0644 

5450 1. légsűrítő üzemzavara A0644 A0645 
5451 1. légsűrítő üzemzavara A0644 A0645 
5452 2. légsűrítő üzemzavara A0644 A0645 
5453 2. légsűrítő üzemzavara A0644 A0645 
5460 1. szellőzés üzemzavara A0646 A0647 
5470 2. szellőzés üzemzavara A0647 A0648 
5510 1. áramszedő üzemzavara A0611 A0611 
5520 2. áramszedő üzemzavara A0612 A0612 
5610 „A“ gerjesztés túlárama   A0653 
5620 „B“ gerjesztés túlárama   A0654 
5630 „A“ forgórészek túlárama   A0655 
5631 A“ forgórészek túlárama: helytelen remanencia   A0655 
5640 „B“ forgórészek túlárama   A0656 
5641 „B“ forgórészek túlárama: helytelen remanencia   A0656 
5650 „A“ forgórészek túlfeszültsége   A0657 
5660 „B“ forgórészek túlfeszültsége   A0658 
5670 Vontatási szűrő túlfeszültsége A0651 A0651 
5671 Vontatási szűrő feszültséghiánya A0651 A0651 
5672 Elégtelen UF: UA differencia A0651 A0651 
5673 Elégtelen UF: UB differencia A0651 A0651 
5680 Főmegszakító bekapcsolásakor RTO feszültsége A0652 A0652 
5710 RS könnyű üzemzavara A0672 A0672 
5711 RS súlyos üzemzavara A0672 A0672 
5712 RS könnyű üzemzavara, odometra zavara A0672 A0672 
5713 RS könnyű üzemzavara A0672 A0672 
5714 RS könnyű üzemzavara A0672 A0672 
5715 RS könnyű üzemzavara A0672 A0672 
5716 RS súlyos üzemzavara A0672 A0672 
5717 RS súlyos üzemzavara A0672 A0672 
5718 RS súlyos üzemzavara A0672 A0672 
5719 RS súlyos üzemzavara A0672 A0672 
5730 24 V RS tápforrások üzemzavara A0675 A0675 
5731 48 V RS tápforrások üzemzavara A0671 A0671 
5740 RS szabályozásának üzemzavara A0674 A0674 
5780 MIREL RM1 sebességmérő kommunikációjának üzemzavara A0676 A0676 
5781 Sebességmérő és BBV kommunikációjának üzemzavara A0676 A0676 
5800 Egyéb egységek kisebb terjedelmű üzemzavara A06710 A06710 
5801 Egyéb egységek kisebb terjedelmű üzemzavara A06710 A06710 
5802 Egyéb egységek kisebb terjedelmű üzemzavara A06710 A06710 
5803 Egyéb egységek kisebb terjedelmű üzemzavara A06710 A06710 
5804 Egyéb egységek kisebb terjedelmű üzemzavara A06710 A06710 
5901 Hőlégfúvó berendezés F 114 kismegszakítója kikapcsolva A0654  A06510  
6001 48 VD C fedélzeti akkumulátorhálózat túlfeszültségvédelme A0741 A0741 
6002 48 VD C fedélzeti akkumulátorhálózat feszültséghiány védelme A0742 A0742 
6003 DC munkavezeték feszültségének túlfeszültségvédelme A0711 A0711 
6004 DC munkavezeték feszültségének feszültséghiány védelme A0712 A0712 
6005 AC munkavezeték feszültségének túlfeszültségvédelme A0713 A0713 
6006 AC munkavezeték feszültségének feszültséghiány védelme A0714 A0714 
6007 Főtranszformátor primer áramkörének túlfeszültségvédelme A0715 A0715 
6008 Főtranszformátor primer áramkörének differenciális áramvédelme  A0716 A0716 
6009 Főtranszformátor Buchholzo-féle reléjének védelme A0717 A0717 
6010 Főtranszformátor hővédelme A0718 A0718 
6011 Főtranszformátor túláramvédelme A0721 A0721 
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ID  Jelentés szövege „A” módosításhoz 
kötődő ID jelzések  

„B” módosításhoz 
kötődő ID jelzések 

6012 DC vonatfűtés túláramvédelme A0722 A0722 
6013 AC vonatfűtés túláramvédelme A0723 A0723 
6014 Vasúti vontatójármű főáramkörének túláramvédelme A0724 A0724 
6015 Vasúti vontatójármű főáramkörének differenciális áramvédelme A0725 A0725 
6016 Segédmeghajtások áramköreinek túláramvédelme A0726 A0726 
6017 Segédmeghajtások áramköreinek differenciális áramvédelme A0727 A0727 
6018 „A” motorcsoport túláramvédelme A0731 A0731 
6019 „B” motorcsoport túláramvédelme A0732 A0732 
6020 M01 vontatómotor túlfeszültségvédelme A0733 A0733 
6021 M02 vontatómotor túlfeszültségvédelme A0734 A0734 
6022 M03 vontatómotor túlfeszültségvédelme A0735 A0735 
6023 M04 vontatómotor túlfeszültségvédelme A0736 A0736 
6024 „A” motorcsoport differenciális feszültségvédelme A0737 A0737 
6025 „B” motorcsoport differenciális feszültségvédelme A0738 A0738 
6100 Tűz   
6101 ST1 vezetőállás - tűz A0751 A0751 
6102 ST2 ST1 vezetőállás - tűz A0752 A0752 
6103 Gépterem - tűz A0753 A0753 
6104 Gépterem - tűz A0754 A0754 
6105 Gépterem - tűz A0755 A0755 
6106 Gépterem - tűz A0756 A0756 
6107 Gépterem - tűz A0757 A0757 
6108 Gépterem - tűz A0758 A0758 
6201 „A” motorcsoport U09 gerjesztés áramátalakítójának belső védelme  A0621 
6202 „A” motorcsoport U09 gerjesztés áramátalakítójának belső védelme  A0621 
6211 „B” motorcsoport U09 gerjesztés áramátalakítójának belső védelme  A0625 
6212 „B” motorcsoport U09 gerjesztés áramátalakítójának belső védelme  A0625 
6221 „A” motorcsoport U03 forgórész áramátalakítójának belső védelme  A0631 
6222 „A” motorcsoport U03 forgórész áramátalakítójának belső védelme  A0631 
6231 „B” motorcsoport U05 forgórész áramátalakítójának belső védelme  A0635 
6232 „B” motorcsoport U05 forgórész áramátalakítójának belső védelme  A0635 
6901 MIREL SOL érzékelők ± 24 V táplálásának üzemzavara  A0775 
7000 RS - ZJAA modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7001 RS - ZJBB modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7002 RS - ZJAP modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7003 RS - ZJAK modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7004 RS - ZJAJ modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7005 RS - ZJAH modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7006 RS - ZJAB modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7007 RS - ZJAC modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7008 RS - ZJBP modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7009 RS - ZJBN modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7010 RS - ZJBM modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7011 RS - ZJBL modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7012 RS - ZJBE modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7013 RS - ZJAM modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7014 RS - ZJBK modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7015 RS - ZJAF modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7020 RS - E1-A modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7021 RS - E1-B modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7022 RS - E1-C modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7023 RS - E1-D modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7024 RS - E2-A modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7025 RS - E2-B modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7026 RS - E2-C modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7027 RS - E3-A modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7028 RS - E3-B modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7029 RS - E3-C modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7030 RS - E3-D modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7031 RS - E4-A modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7032 RS - E4-B modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7033 RS - E4-C modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
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7034 RS - E5-A modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7035 RS - E5-B modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7036 RS - E5-C modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7037 RS - E5-D modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7038 RS - T1-G modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7039 RS - T2-G modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7040 RS - K1 modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7041 RS - K2 modul kommunikációjának üzemzavara A0673 A0673 
7100 RS – ZJAA modul üzemzavara A0672 A0672 
7101 RS - ZJBA modul üzemzavara A0672 A0672 
7102 RS – ZJAP modul üzemzavara A0672 A0672 
7103 RS - ZJAK modul üzemzavara A0672 A0672 
7104 RS – ZJAJ modul üzemzavara A0672 A0672 
7105 RS – ZJAH modul üzemzavara A0672 A0672 
7106 RS – ZJAB modul üzemzavara A0672 A0672 
7107 RS – ZJAC modul üzemzavara A0672 A0672 
7108 RS - ZJBP modul üzemzavara A0672 A0672 
7109 RS – ZJBN modul üzemzavara A0672 A0672 
7110 RS – ZJBM modul üzemzavara A0672 A0672 
7111 RS – ZJBL modul üzemzavara A0672 A0672 
7112 RS – ZJBE modul üzemzavara A0672 A0672 
7113 RS – ZJAM modul üzemzavara A0672 A0672 
7114 RS – ZJBK modul üzemzavara A0672 A0672 
7115 RS – ZJAF modul üzemzavara A0672 A0672 
7120 RS - E1A modul üzemzavara A0672 A0672 
7121 RS - E1B modul üzemzavara A0672 A0672 
7122 RS - E1C modul üzemzavara A0672 A0672 
7123 RS - E1D modul üzemzavara A0672 A0672 
7124 RS - E2A modul üzemzavara A0672 A0672 
7125 RS - E2B modul üzemzavara A0672 A0672 
7126 RS - E2C modul üzemzavara A0672 A0672 
7127 RS - E3A modul üzemzavara A0672 A0672 
7128 RS - E3B modul üzemzavara A0672 A0672 
7129 RS - E3C modul üzemzavara A0672 A0672 
7130 RS - E3D modul üzemzavara A0672 A0672 
7131 RS - E4A modul üzemzavara A0672 A0672 
7132 RS - E4B modul üzemzavara A0672 A0672 
7133 RS - E4C modul üzemzavara A0672 A0672 
7134 RS - E5A modul üzemzavara A0672 A0672 
7135 RS - E5B modul üzemzavara A0672 A0672 
7136 RS - E5C modul üzemzavara A0672 A0672 
7137 RS - E5D modul üzemzavara A0672 A0672 
7138 RS - T1G modul üzemzavara A0672 A0672 
7139 RS - T1D modul üzemzavara A0672 A0672 
7140 RS - K1 modul üzemzavara A0672 A0672 
7141 RS - T2G modul üzemzavara A0672 A0672 
7142 RS - T2D modul üzemzavara A0672 A0672 
7143 RS - K2 modul üzemzavara A0672 A0672 
7200 P-E átalakító nyomásmérésének üzemzavara A0653 A0659 
7201 Fékhengerek nyomásmérésének üzemzavara A0648 A0649 
7202 Fő fékvezeték nyomásmérésének üzemzavara A0648 A0649 
7203 Tápcsővezeték nyomásmérésének üzemzavara A0644 A0645 
7204 Segéd légsűrítő nyomásmérésének üzemzavara A0645 A0646 
7210 IA forgórész-áramok mérésének üzemzavara  A0672 
7211 IB forgórész-áramok mérésének üzemzavara  A0672 
7212 IEA gerjesztő áramok mérésének üzemzavara  A0672 
7213 IEB gerjesztő áramok mérésének üzemzavara  A0672 
7214 Uf vontatásszűrő feszültsége mérésének üzemzavara A0672 A0672 
7215 U0 feszültsége mérésének üzemzavara A0672 A0672 
7216 UA motorcsoport feszültsége mérésének üzemzavara A0672 A0672 
7217 UB motorcsoport feszültsége mérésének üzemzavara A0672 A0672 
7300-7399 BBV könnyű üzemzavara A0673 A0673 
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7400-7499 BBV súlyos üzemzavara A0673 A0673 
7600 RS könnyű belső üzemzavara A0672 A0672 
8200 RS súlyos belső üzemzavara A0672 A0672 
60000 Vonathossz sikertelen beállítása     
60001 Dinamika ARR menet sikertelen beállítása     
60002 Dinamika ARR fékezés sikertelen beállítása     
60003 Vonatfűtés sikertelen beállítása     
60004 Tükrök kezelésének sikertelen beállítása     
60006 Motorcsoportok sikertelen beállítása     
60007 Elektrodinamikus fék sikertelen beállítása     
60008 Csúszásvédelem sikertelen beállítása     
60009 Fő légsűrítő sikertelen beállítása     
60010 Segéd légsűrítő sikertelen beállítása     
60011 Tűzvédelem-központ sikertelen beállítása     
60012 Elektronika hűtésének sikertelen beállítása y     
60013 Gépterem hűtésének sikertelen beállítása     
60014 Próba légsűrítő sikertelen beállítása     
60015 Vonóerő-korlátozás sikertelen beállítása     
60016 Vízmentesítés fűtésének sikertelen beállítása     
60018 Vízmentesítés vezérlésének sikertelen beállítása     
60100 Mozdonyvezető számának légsűrítő sikertelen beállítása     
60101 Vonat számának sikertelen beállítása     
60102 Vonat tömegének sikertelen beállítása     
60103 Teljesítmény nemének sikertelen beállítása     
60104 Szállító számának sikertelen beállítása     
60105 Vasúti vontatójármű számának sikertelen beállítása     
60106 1. számú vasúti vontatójármű számának sikertelen beállítása     
60107 2. számú vasúti vontatójármű számának sikertelen beállítása     
60108 3. számú vasúti vontatójármű számának sikertelen beállítása     
60109 4. számú vasúti vontatójármű számának sikertelen beállítása     
60110 Alkalmazás kódjának sikertelen beállítása     
60111 Alkalmazás 1. kódjának sikertelen beállítása     
60112 Alkalmazás 2. kódjának sikertelen beállítása     
60113 Alkalmazás 3. kódjának sikertelen beállítása     
60114 Alkalmazás 4. kódjának sikertelen beállítása     
60115 Adatok sikertelen felújítása     
60116 Adatok sikertelen nullázása     
60117 Adatok sikertelen elküldése     
60199 Bejelentkezés adatai + dátumrekord     
60500 Rendszerjelentés: rendszer felfutása     
60501 Rendszerjelentés     
60502 Rendszerjelentés     
60503 Rendszerjelentés     
60504 Rendszerjelentés     

 

MIREL RS363 vezérlőrendszer generálta, T1/T2 fedélzeti terminálom nem ábrázolt jelentések, amelyek 
közvetlenül MIREL RS363 vezérlőrendszer üzemeltetési feljegyzéseibe kerülnek.  
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60199 Üzemi paraméterek beállítása + adatfeljegyzés. A vasúti vontatójármű beállított paramétereinek 
aktuális értékeinek felsorolása a 13.6 pont felsorolásával azonos, és vesszővel vannak 
elválasztva, A módosított adatot csillag jelöli. A beállított paramétereinek értékeinek egyes 
számai magyarázata a következő: 
Vonat hossza:                                                                      17 – 2000 (m) 
ARR dinamika – J (menet):                                          0                                 1. fokozat 
                                                                                                 1                                 2. fokozat 
                                                                                                 2                                 3. fokozat 
                                                                                                 3                                 4. fokozat 
                                                                                                 4                                 5. Fokozat 
 
ARR dinamika – B (fék):                                                        0                                 1. fokozat 
                                                                                                 1                                 2. fokozat 
                                                                                                 2                                 3. fokozat 
                                                                                                 3                                 4. fokozat 
                                                                                                 4                                 5. fokozat 
 
Vonóerő korlátozása:                                                 0  – 300 (kN)  többtagú vezetés 350 (kN) 
 
Vonatfűtés beállítása:                                                         0                            DC    3000 V            
                                                                                                  1                            DC   1500 V 
                                                                                                  2                             kikapcsolva  
 
Felsővezeték áramszedők kikapcsolása:  0                     mindkét áramszedő bekapcsolva 
                                                                       1.                                1.áramszedő kikapcsolva 
                                                                       2                                 2 áramszedő kikapcsolva 
                                                                       3                       mindkét áramszedő kikapcsolva 
 
Motorcsoportok kikapcsolása:               0                    mindkét motorcsoport bekapcsolva 
                                                                       1                               1. motorcsoport kikapcsolva 
                                                                       2                               2. motorcsoport kikapcsolva 
                                                                       3                      mindkét motorcsoport kikapcsolva 
 
Elektrodinamikus fék kikapcsolása:                           0                               bekapcsolva 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
 
Csúszásgátló berendezés kikapcsolása:                                0                               bekapcsolva 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
 
Fő légsűrítő üzemmódjának beállítása:                                  0                                 automatika 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
                                                                                                2                                            max. 
 
Segéd légsűrítő üzemmódjának beállítása:                            0                                 automatika 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
                                                                                                2                                           max. 
 
Tűzvédelem kikapcsolása:                                                      0                               bekapcsolva 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
 
Elektronika hűtésének beállítása:                                           0                                 automatika 
                                                                                                1                                kikapcsolva 
                                                                                                2                                           max. 
 
Motorok hűtésének beállítása:                                                0                                 automatika 
                                                                                                1                                           max. 
 
Vasúti vontatójármű teszt-üzeme beállítása :                         0                               üzemi állapot                         
                                                                                                1                    forgórészek próbája 
                                                                                                2                       gerjesztés próbája    
                                                                                                3                    ellenállások próbája         
                                                                                                4                     D3 m űködési próba                         
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60199 Víztelenítés vezérlésének beállítása:                                      0                                   automatika 
                                                                                                1                                  kikapcsolva 
                                                                                                2                                             max. 
 
Víztelenítés melegítésének beállítása:                                   0                                   automatika 
                                                                                                1                                  kikapcsolva 
                                                                                                2                                             max. 
 

Beállítása működő készülék :                                                 0                                         szlovák       
                                                                                                1                                         magyar            
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14 Üzemzavarok, védelmek beavatkozásának jelzése 

A vasúti vontatójármű vagy a vasúti vontatójármű bármelyik működő egységének üzemzavarát a vasúti 
vontatójármű mindkét vezetőállásának H716/H726 központi kijelzője jelzi. A vasúti vontatójármű bármelyik 
működő egységében keletkezett vagy működő egységével észlelt üzemzavart a vasúti vontatójármű aktív 
vezetőállása fedélzeti termináljának A-06 oldala ábrázolja, az A-06 oldalon ábrázolt egyes jelzések 
magyarázatát a 13.8 pont tartalmazza. A vasúti vontatójármű kezelőszemélyzetét az észlelt üzemzavarról 
a hozzávaló részletes beszámoló  jelentés tájékoztatja. Az információs jelentések felsorolását a 13.10 pont 
tartalmazza. 

Észlelt üzemzavar estén a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a vasúti vontatójármű Kezelési 
Utasítása tartalmában levő folyamattal és az A-06 oldalon ábrázolt hozzávaló üzemzavar rövid eljárásával 
összhangban jár el. Az észlelt üzemzavarok nullázása az aktív vezetőállás (S181, S182) nullázó 
nyomógombjával történik. A nullázás csak akkor valósul meg, ha a észleléshez vezető okok megszűntek. 

A vasúti vontatójármű MIREL SOL védelmi rendszerének, az elektromos tűzjelzésnek, a vasúti 
vontatójármű vontatási áramátalakítói belső védelmének beavatkozását a vasúti vontatójármű mindkét 
vezetőállásának H711/H721 védelemrendszer működésének jelzőlámpája jelzi. A vasúti vontatójármű 
beavatkozott aktív védelmét az aktív vezetőállás fedélzeti termináljának A-07 oldala ábrázolja. Az A-07 
oldalon felsorolt beavatkozó védelmek jegyzékét a 13.9 pont tartalmazza. A vasúti vontatójármű 
kezelőszemélyzetét a beavatkozó védelemről részletesen beszámoló információs jelentés tájékoztatja, az 
információs jelentések jegyzékét a 13.10 pont tartalmazza. 

Védelem beavatkozása estén a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a vasúti vontatójármű Kezelési 
Utasítása tartalmában levő folyamattal és az A-07oldalon ábrázolt hozzávaló üzemzavar rövid eljárásával 
összhangban jár el. Az észlelt üzemzavarok nullázása egységesen az aktív vezetőállás (S181, S182) 
nullázó nyomógombjával történik. A védelem észlelésnek és beavatkozásának nullázás csak akkor valósul 
meg, ha a beavatkozáshoz vezető okok megszűntek. 
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4300 
főmegszakító áramköreit 
blokkoló biztonságos relére X X X   X X X X X X X     A0664 A0664 

4302 
vontatást blokkoló 
biztonságos relére X X X   X X X X X X X     A0664 A0664 

4301 
vontatási vázlatot blokkoló 
biztonságos relére X X X   X X X     X X     A0664 A0664 

4304 
fűtést blokkoló biztonságos 
relére X X X   X   X     X X     A0664 A0664 

4303 
teljesítményt blokkoló 
biztonságos relére X X X   X X X     X X     A0664 A0664 

5110 fékellenállásra X X X   X X X     X X     A0653 A0659 

5220 
főtranszformátor Bucholz-
féle relé jelzésére X X               X X     A0616 A0616 

5230 
1. transzformátor 
hűtőszivattyújára, könnyű X X               X X     A0617 A0617 

5240 
2. transzformátor 
hűtőszivattyújára, könnyű X X               X X     A0618 A0618 

5901 
hőlégfúvó kikapcsolt F114 
kismegszakítójára X X               X X     A0654 A06510 

4209,4259 szűrő töltő kontaktorára X X X   X X X     X X     A0663 A0663 

4225 
szűrő töltésének 
áramköreire X X X   X   X     X X     A0663 A0663 

4208,4258 
szűrő rövidre záró 
kontaktorára  X X X   X X X     X X     A0663 A0663 

4290 1. főlégsűrítő kenésére X X               X X     A0644 A0645 

4291 2. főlégsűrítő kenésére X X               X X     A0644 A0645 

4205,4255 
egyenáramú 
főmegszakítóra X X X   X   X X   X X     A0613 A0613 

4206,4256 váltóáramú főmegszakítóra X X X   X   X X X X X     A0614 A0614 

4236 
váltóáramú főmegszakító 
motorára X X X X X X X X X X X     A0614 A0614 

4207 
váltóáramú főmegszakító 
készenlétére   X             X X X     A0614 A0614 

4237 
váltóáramú főmegszakító 
rugójára X X X X X X X X X X X     A0614 A0614 

5680 

RTO ellenállás bekapcsolt 
főmegszakító melletti 
feszültégére X X X   X X X     X X     A0652 A0652 

5610 gerjesztés túláramára X X X   X X X     X X       A0653 

5631 IKA nem kívánatos áramára X X X   X X X     X X       A0655 

5641 IKB nem kívánatos áramára X X X   X X X     X X       A0656 

5630 „A” forgórészek túláramára X X X   X X X     X X       A0655 

5640 „B” forgórészek túláramára X X X   X X X     X X       A0656 

7203 NP nyomásmérésére X X               X X     A0644 A0645 

7204 PV nyomásmérésére X X               X X     A0645 A0646 

4203 
JS szakaszoló el nem ért 
állására X X X   X   X X X X X     A0613 A0613 

4216 
1. motorcsoport el nem ért 
állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4217 
2. motorcsoport el nem ért 
állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4214 

1. motorcsoport 
szakaszolója állásának 
elvesztésére X X X       X     X X     A0663 A0663 

4215 

1. motorcsoport 
szakaszolója állásának 
elvesztésére X X X       X     X X     A0663 A0663 

4254 SS szakaszolóra X X X   X   X   X X X     A0614 A0614 

 
1. áramszedő 
szakaszolójára, könnyű X X               X X     A0611 A0611 

 
2. áramszedő 
szakaszolójára, könnyű X X               X X     A0612 A0612 



  © 2014 - 2019                           1804RS363 : 180711                                                             94 / 98    

ID-
jelenté-

sek 
Mire vonatkozik és 
milyen üzemzavar? H

an
gj

el
zé

s 

K
ön

ny
ű 

üz
em

za
va

r v
iz

uá
lis

 
je

lz
és

e 

Sú
ly

os
 ü

ze
m

za
va

r v
iz

uá
lis

 
je

lz
és

e 
Vé

de
lm

ek
 v

iz
uá

lis
 je

lz
és

e 

Te
lje

sí
tm

én
y 

re
te

sz
el

és
e 

El
ek

tr
od

in
am

ik
us

 fé
k 

bl
ok

ko
lá

sa
 

Fő
m

eg
sz

ak
ító

 b
lo

kk
ol

ás
a 

Eg
ye

ná
ra

m
 b

lo
kk

ol
ás

a 

Vá
ltó

ár
am

 b
lo

kk
ol

ás
a 

ak
tív

 S
T1

 

ak
tív

 S
T2

 

ST
1 

ko
nt

ro
lle

re
i 

ST
2 

ko
nt

ro
lle

re
i 

ID
 „

A
” 

m
ód

os
ítá

sh
oz

 
kö

tő
dő

 je
lz

és
e 

ID
 „

B
” 

m
ód

os
ítá

sh
oz

 
kö

tő
dő

 je
lz

és
e 

4201,4251 
1. áramszedő 
szakaszolójára, súlyos X X X   X   X X X X X     A0611 A0611 

4202,4252 
2. áramszedő 
szakaszolójára, súlyos X X X   X   X X X X X     A0612 A0612 

4223 

segéd légsűrítő működése 
max. idejének túllépésére – 
nem érte el a nyomást  X X               X X     A0645 A0646 

4220 
TS 1 választókapcsoló nem 
elért állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4221 
TS 2 választókapcsoló nem 
elért állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4218 
TS 1 választókapcsoló 
elvesztett állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4219 
TS 2 választókapcsoló 
elvesztett állására X X X       X     X X     A0663 A0663 

4212 

Vonatfűtés 
választókapcsoló nem elért 
állására X X X       X     X X     A0654 A06510 

4211 

Vonatfűtés 
választókapcsoló elvesztett 
állására vonatfűtésre X X X       X     X X     A0654 A06510 

 jelentős csúszásra                   X X     A0254 A0254 

4323 
MIREL SOL 
kommunikációjára X     X X X X X X X X     A0774 A0774 

4321 MIREL SOL könnyű X     X           X X     A0772 A0772 

 MIREL SOL védelmére X     X X X X X X X X         

6100 MIREL SOL tűz X     X X X X X X X X     
A0751-
A0758 

A0751-
A0758 

4322 MIREL SOL súlyos X     X X X X X X X X     A0773 A0773 

4210 Vonatfűtés kontaktorára X X X       X     X X     A0654 A06510 

4143 

ST1 főmegszakító 
bekapcsolásának 
választójára X X X   X   X     X   X   A0661 A0661 

4144 

ST2 főmegszakító 
bekapcsolásának 
választójára X X X   X   X       X   X A0662 A0662 

4131 
ST1 elektrodinamikus fék 
kontrollerére X X X             X   X   A0661 A0661 

4132 
ST2 elektrodinamikus fék 
kontrollerére X X X               X   X A0662 A0662 

4129 ST1 vezérlés kontrollerére X X X   X         X   X   A0661 A0661 

4130 ST2 vezérlés kontrollerére X X X   X           X   X A0662 A0662 

4127 ST1 irányváltó kontrollerére X X X   X X       X   X   A0661 A0661 

4128 ST2 irányváltó kontrollerére X X X   X X         X   X A0662 A0662 

4294 ST1 bal jelzőfényére   X               X X       A0665 

4297 
ST2 bal jelzőfényének 
választójára   X               X X       A0665 

4158 
ST1 bal mellső 
jelzésfényének választójára   X               X   X     A0665 

4163 
ST2 bal mellső 
jelzésfényének választójára   X                 X   X   A0665 

4159 
ST1 mellső jobb 
jelzésfényének választójára   X               X   X     A0665 

4164 
ST2 mellső jobb 
jelzésfényének választójára   X                 X   X   A0665 

4293 ST1 jobb jelzésfényére   X               X X       A0665 

4296 ST2 jobb jelzésfényére   X               X X       A0665 

4295 ST1 középső jelzésfényére   X               X X       A0665 

4298 ST2 középső jelzésfényére   X               X X       A0665 

4160 
ST1 hátsó bal 
jelzésfényének választójára   X               X   X     A0665 

4165 
ST2 hátsó bal 
jelzésfényének választójára   X                 X   X   A0665 
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4161 
ST1 hátsó jobb 
jelzésfényének választójára   X               X   X     A0665 

4166 
ST2 ST1 hátsó jobb 
jelzésfényének választójára   X                 X   X   A0665 

4133 
ST1 vezérlésmód 
választójára X X X             X   X   A0661 A0661 

4134 
ST2 vezérlésmód 
választójára X X X               X   X A0662 A0662 

4120 ST1 vezérléskapcsolójára X X X   X X X X X X X X   A0661 A0661 

4121 ST2 vezérléskapcsolójára X X X   X X X X X X X   X A0662 A0662 

4149 
ST1 szélvédőtörlői 
választójára   X               X   X   A0661 A0661 

4150 
ST2 szélvédőtörlői 
választójára   X                 X   X A0662 A0662 

4123 ST1 „Stop” nyomógombjára X X X   X X X X X X X X   A0661 A0661 

4124 ST2 „Stop” nyomógombjára X X X   X X X X X X X   X A0662 A0662 

4153 
ST1 "-" választás 
nyomógombjára   X               X   X   A0661 A0661 

4154 
ST2 "-" választás 
nyomógombjára   X                 X   X A0662 A0662 

4155 
ST1 "+" választás 
nyomógombjára   X               X   X   A0661 A0661 

4156 
ST2 "+" választás 
nyomógombjára   X                 X   X A0662 A0662 

4141 
ST1 vontatási nem 
választójára X X X   X   X X X X   X   A0661 A0661 

4142 
ST2 vontatási nem 
választójára X X X   X   X X X   X   X A0662 A0662 

4135 ST1 vonatfűtés választójára X X X             X   X   A0661 A0661 

4136 ST2 vonatfűtés választójára X X X               X   X A0662 A0662 

4137 
ST1 áramszedő-kombinálás 
választójára X X X   X   X     X   X   A0661 A0661 

4138 
ST2 áramszedő-kombinálás 
választójára X X X   X   X       X   X A0662 A0662 

4139 

ST1 áramszedői 
bekapcsolásának 
választójára X X X   X   X     X   X   A0661 A0661 

4140 

ST2 áramszedői 
bekapcsolásának 
választójára X X X   X   X       X   X A0662 A0662 

4226 gerjesztés 1. kontaktorára X X X   X X       X X     A0663 A0663 

4227 gerjesztés 2. kontaktorára X X X   X X       X X     A0663 A0663 

 
rendszer kommunikációjára, 
könnyű X X               X X     A0673 A0673 

 
rendszer kommunikációjára 
súlyos X X X   X X X X X X X     A0673 A0673 

 rendszer felfutására   X X   X X X X X X X     A0672 A0672 
5710,5712

-5715 rendszerre, könnyű X X               X X     A0672 A0672 

5740 
rendszer szabályozására, 
könnyű X X               X X     A0674 A0674 

5740 
rendszer szabályozására, 
súlyos X X X   X X X X X X X     A0674 A0674 

5711,5716
-5719 rendszerre, súlyos X X X   X X X X X X X     A0672 A0672 

5250,5261 
U01 vontatási áramátalakító 
1. ágára, könnyű   X             X X X     A0619 A0619 

5250,5261 
U01 vontatási áramátalakító 
1. ágára, súlyos X X X   X   X   X X X     A0619 A0619 

5310 „A” gerjesztő áramkörére X X X   X X       X X       A0629 

5320 „B” gerjesztő áramkörére X X X   X X       X X       A06210 

5313 
U09A kommunikációjára, 
könnyű   X               X X       A0622 

5323 
U09B kommunikációjára, 
könnyű   X               X X       A0626 
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5313 
U09A kommunikációjára, 
súlyos X X X   X X X     X X       A0622 

5323 
kU09B kommunikációjára, 
súlyos X X X   X X X     X X       A0626 

6201 
„A” gerjesztő belső 
védelme, könnyű X     X X X       X X       A0621 

6211 
„B” gerjesztő belső 
védelme, könnyű X     X X X       X X       A0625 

6202 
„A” gerjesztő belső 
védelme, súlyos X     X X X X     X X       A0621 

6212 
„B” gerjesztő belső 
védelme, súlyos X     X X X X     X X       A0625 

5312 U09A szabályozására X X X   X X       X X       A0623 

5322 

U09B szabályozására a 
remanencia 
kiküszöbölésekor X X X   X X       X X       A0627 

5311  „A” gerjesztőre X X X   X X       X X       A0621 

5321  „B” gerjesztőre X X X   X X       X X       A0625 

5353 
U03 kommunikációjára, 
könnyű   X               X X       A0632 

5363 
U05 kommunikációjára, 
könnyű   X               X X       A0636 

5353 
U03 kommunikációjára, 
súlyos X X X   X X X     X X       A0632 

5363 
U05 kommunikációjára, 
súlyos X X X   X X X     X X       A0636 

5350 
„A” forgórész áramkörének 
áramátalakítójára X X X   X X       X X     A0633 A0639 

5360 
„B” forgórész áramkörének 
áramátalakítójára X X X   X X       X X     A0634 A0610 

6221 

1. forgórész 
áramátalakítójának belső 
védelmére, könnyű X     X X X       X X       A0631 

6231 

2. forgórész 
áramátalakítójának belső 
védelmére, könnyű X     X X X       X X       A0635 

6222 

1. forgórész 
áramátalakítójának belső 
védelmére, súlyos X     X X X X     X X       A0631 

6232 

2. forgórész 
áramátalakítójának belső 
védelmére, súlyos X     X X X X     X X       A0635 

5365 
U05 és U03 közötti 
szinkronizálás elvesztésére X X X   X         X X       A0635 

5351 
 „A” forgórész 
áramátalakítójára X X X   X X       X X     A0631 A0631 

5361 
„B” forgórész 
áramátalakítójára X X X   X X       X X     A0632 A0635 

5440 
U60 kommunikációjára, 
súlyos X X X   X X X     X X       A0644 

5460 
gépterem 1. hűtésére, 
súlyos X X X   X X X     X X     A0646 A0647 

5470 
gépterem 2. hűtésére, 
súlyos X X X   X X X     X X     A0647 A0648 

5451 1. légsűrítőre, könnyű X X               X X     A0644 A0645 

5450 1. légsűrítőre, súlyos X X X   X         X X     A0644 A0645 

5453 2. légsűrítőre, könnyű X X               X X     A0644 A0645 

5452 2. légsűrítőre, súlyos X X X   X         X X     A0644 A0645 

5420 
U60 akkumulátortöltőre, 
könnyű X X               X X     A0642 A0642 

5420 
U60 akkumulátortöltőre, 
súlyos X X X   X X X     X X     A0642 A0642 

5438 
segédmeghajtások U60 
áramátalakítójára, könnyű X X               X X     A0643 A0643 

5430 
segédmeghajtások U60 
áramátalakítójára, súlyos X X X   X X X X X X X     A0643 A0643 

5431 
U60 nagyfeszültségű 
áramátalakítójára, súlyos X X X   X X X     X X     A0643 A0643 

 UE aszimmetriájára X X X   X X X     X X         
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5672 
UF - UA csekély 
differenciájára X X X   X   X     X X     A0651 A0651 

5673 
UF - UB csekély 
differenciájára X X X   X   X     X X     A0651 A0651 

5670 UF túlfeszültségére X X X   X X X     X X     A0651 A0651 

5671 UF feszültséghiányára X X X   X   X     X X     A0651 A0651 

5410 

vezérlőáramkörök 
feszültsége megengedett 
tartományon kívül X X X   X X X X X X X     A0641 A0641 

5650 
„A” forgórészek 
túlfeszültségére X X X   X X X     X X     A0657 A0657 

5660 
„B” forgórészek 
túlfeszültségére X X X   X X X     X X     A0658 A0658 

4157 
Működésállapotok 
választójára X X X   X   X X X X X X   A0661 A0661 
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