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Zastosowanie, normy, wykonanie na ˝yczenie klienta

 Wykonania wed∏ug ˝yczeƒ klienta – elastycznoÊç 
w wyposa˝eniu i wykonaniu:

  kompletnego urzàdzenia lub tylko szkieletu do zabu-
dowy pod pulpitem
  wyglàdu zewn´trznego i wymiarów
  p∏yty czo∏owej i uchwytu 
  rastrowania, kàta prze∏àczania i mechanicznych blokad
  dodatkowych elementów wartoÊci zadanej (potencjo-
metr, enkoder)
  okablowania, zacisków i z∏àcz przy∏àczeniowych
  przebiegu procesu prze∏àczania, rodzaju i liczby ele-
mentów prze∏àczajàcych
  dodatkowych funkcji (SIFA, klakson, RESET...)
  podÊwietlenia, akcesoriów

Modu∏owa konstrukcja pozwala sprecyzowaç ogólne da-
ne techniczne. Sà one streszczone w dwóch nast´pnych 
tabelach. Dalsze wspólne cechy sà opisane na nas t´p-

Dane techniczne (przeglàd)

 dodatkowe elementy nastawnika wartoÊci zadanej: 
zastosowanie, wed∏ug ˝yczeƒ klienta, analogowych lub 
cyfrowych nadajników jak potencjometry i enkodery
 cechy szczególne: wszystkie kszta∏ty dêwigni nastaw-
nika  i uszczelnienia otworu dêwigni na p∏ycie czo∏owej 
sà preferowane. Sà one specyfi czne dla danego klienta 
i dlatego mogà byç odmiennie wykonywane.

 Zastosowania – Êwiatowa akceptacja w ruchu dale-
ko bie˝nym i podmiejskim:

  masywna budowa zapewnia d∏ugowiecznoÊç i oz-
na  cza zredukowanie koniecznoÊci serwisowania 
do mi nimum
 modu∏owa konstrukcja kasetowa u∏atwia dopasowa-
nie do ró˝nych warunków
 zastosowanie sprawdzonych w praktyce elementów 
prze∏àczajàcych i elementów obs∏ugi

 Normy:
spe∏nianie odnoÊnych norm i przepisów: EN 50155, 
UIC 77, DIN EN R60068, DIN 0319

nych stronach. Wykonania na ˝yczenie klienta lub typy 
o specyfi cznych cechach wyposa˝enia uzupe∏niajà ten 
opis od strony 4.

 przebieg prze∏àczania: pewne „zachodzenie na siebie” 
dwóch prze∏àczeƒ lub pewne otwarcie jednego kon-
taktu przed zamkni´ciem drugiego w trakcie procesu 
prze∏àczania nastawnika jest sensownym i mo˝liwym 
do spe∏nienia ˝àdaniem. Nie mo˝emy natomiast za-
gwarantowaç absolutnie jednoczesnego prze∏àczenia 
dwóch prze∏àczników.

Nastawniki jazdy i hamowania

Pojazdy szynowe w dobrych r´kach – z nastawnikami 
jazdy z fi rmy SCHALTBAU GmbH

Nasze nastawniki jazdy pracujà w ca∏ym Êwiecie w pojaz-
dach w ruchu dalekobie˝nym i podmiejskim, gwarantujàc 
najwy˝sze bezpieczeƒstwo, niezawodnoÊç i trwa∏oÊç. Pro-
je ktowanie, produkcja oraz monta˝ w naszej fi rmie podlega 
systemowi zarzàdzania jakoÊcià wg DIN EN ISO 9001, 
a cià g∏e kontrole na wszystkich etapach zapewniajà nam 
rosnàcà jakoÊç wyrobów. D∏ugoterminowo op∏aca si´ to 

mniejszymi kosztami w serwisie i konserwacji i naturalnie 
wysokim bezpieczeƒstwem w wieloletniej eksploatacji 
w po jeêdzie. Wspólnie z naszymi klientami szukamy op ty-
mal nych rozwiàzaƒ dla ich ˝yczeƒ, uwzgl´dniajàc naj-
now szy stan wiedzy technicznej.
Modu∏owa budowa naszych nastawników jazdy stwarza 
mo˝liwoÊci wielu wykonaƒ i konfi guracji z ró˝nymi pojedyn-
czymi elementami obs∏ugi, prze∏àczajàcymi i blokujàcymi.
Zgodnie z ̋ yczeniem klienta, nastawnik wartoÊci zadanej mo-
˝e byç wykonany z wyjÊciem analogowym lub cyfrowym.

Dane elektyczne,
elementy prze∏àczajàce

S800 S826

Termiczny pràd ciàg∏y (Ith) 10 A 10 A

Typ kontaktu
zwierajàcy/

rozwierajàcy
zwierajàcy/

rozwierajàcy

Napi´cie izolacji (Ui) 400 V 400 V

Napi´cie udarowe (Uimp) przy
stopniu zanieczyszczenia 3

4 kV 4 kV

Kategoria u˝ytkowania

AC 15, 230 VAC

1,5 A 1,0 A

DC 13, 110 VDC

1,0 A 0,5 A

Szczegó∏owe dane
techniczne (patrz katalog)

D20 D26

Dane mechaniczne
Wszystkie

nastawniki jazdy

Ca∏kowity kàt prze∏àczania g∏ównej
dêwigni nastawnika

max. 90° ... 100°

Max. liczba po∏o˝eƒ dêwigni nastaw-
nika

15 (14 dla S334C)

Kàt po∏o˝enia spoczynkowego prze-
∏àcznika wyboru kierunku

20° ... 30°

Przebieg prze∏àczania, wymiary,
postaç fi nalna wyrobu

wed∏ug ˝yczeƒ klienta

Trwa∏oÊç mechaniczna > 106 prze∏àczeƒ

Zakres temperatur otoczenia -40°C ... +85°C



3

Seria S331 S332 S333D S333E S333N S334M S334C S334H S335
Funkcja

Prze∏àcznik sterujàcy x
Nastawnik jazdy / hamowania x x x
Nastawnik jazdy / hamowania
z prze∏àcznikiem kierunku jazdy

x x x x x x

Zastosowanie
Lokomotywy, ciàgniki jednoosiowe x x x x
Wagony motorowe,
budowlane maszyny szynowe

x x x

Tramwaje, pojazdy szynowe podmiejskie x x x x
Inne pojazdy trakcyjne x x x x x x x x

Wyposa˝enie
Liczba walców prze∏àczajàcych 1 1 3 2 3 2 1 3 3
Przycisk w dêwigni x x x x x x x x
Dodatkowe przyciski i prze∏àczniki x x x x x
Zapadki dla wartoÊci nastawionej x x x x x x x x x

 FunkcjonalnoÊç, wymiary i przebieg prze∏àczania we-
d∏ug ˝yczeƒ klienta

 Zwarta i modu∏owa konstrukcja

 Oddzielna dêwignia jazdy/hamowania, prze∏àcznika 
kie runku jazdy oraz czujniki dla funkcji dodatkowych

 Mo˝liwoÊç  po∏àczenia  w jednej dêwigni kilku funkcji 
(dêwignia jazdy ze zmianà kierunku, wst´pne hamo-
wanie i inne dodatkowe funkcje

 Na ˝yczenie dêwignia prze∏àcznika zmiany kierunku 
jazdy jest zdejmowana (pe∏ni funkcj´ klucza)

 Mo˝liwe jest wbudowanie w dêwigni´ g∏ównà dodat-
kowych funkcji jak SiFa, klakson i inne

 Ró˝ne kombinacje pozycji spoczynkowych, prze ∏à cza nia 
aktywnego i obszarów prze∏àczania bezstopniowego.

 Pozycje prze∏àczeniowe wymagajàce u˝ycia dodatkowej 
si∏y z odpowiadajàcymi im blokadami mechanicznymi 

 Uchwyt w kszta∏cie litery T, kulki, gruszki, grzybka lub 
uchwytu laski (kostur)

 WielkoÊç i d∏ugoÊç dêwigni wed∏ug ˝yczenia

 Mo˝liwe jest zamontowanie dodatkowych prze ∏àcz ni-
ków obrotowych, przycisków lub prze∏àczników z klu-
czem

 Mechaniczna blokada dla prze∏àcznika zmiany kierun-
ku, dêwigni jazdy/hamowania i prze∏àcznik z kluczem

 Szczelina dêwigni mo˝e byç otwarta lub os∏oni´ta 
uszczelkà szczotkowà, kulisà lub os∏onà mieszkowà 

 Elementami prze∏àczajàcymi mogà byç prze∏àczniki 
zatrzaskowe (obwody sterujàce) lub ∏àczniki krzywko-
we (obwody mocy)

 Mo˝liwoÊç zastosowania czujników analogowych lub 
cyfrowych 

 Uzgodnienie odpowiednich zacisków Êrubowych, z∏àcz 
i wtyczek z przewodami

W∏aÊciwoÊci                                             Warianty wykonaƒ 

 Postaç fi nalna produktu: nasze urzàdzenia sà dos t´p-
ne jako otwarta wersja do zamontowania pod pulpitem 
operatora lub dostarczane sà jako kompletne, gotowe 
do wbudowania w okreÊlone miejsce, urzàdzenia z opi-
sa nà p∏ytà czo∏owà.

 Modu∏owa konstrukcja: sprawdzone w praktyce prze-
∏àczniki zatrzaskowe i ∏àczniki krzywkowe, jak równie˝  
przemyÊlana modu∏owa konstrukcja kasetowa, oferuje 
u˝ytkownikowi naszego nastawnika jazdy/ha mo wania 
optimum w zakresie oszcz´dnoÊci kosztów i mo˝li woÊ ci 
adaptacji.

Oprócz elementów prze∏àczajàcych dla obwodów ste ru-
jà cych o ma∏ych i Êrednich pràdach i napi´ciach, mo ̋ li-
we jest zastosowanie równie˝ prze∏àczników na prà dy 
powy˝ej 10 A.

 Ergonomia: podÊwietlenie wskaênika pozycji, uszczel-
nienia dêwigni nastawnika oraz inne akcesoria sà przy-
k∏adami kilku mo˝liwych wariantów wykonaƒ.

 Bezpieczeƒstwo: prze∏àczniki zosta∏y opracowane z my-
Êlà o trudnych zastosowaniach kolejowych i dysponujà 
du˝a odpornoÊcià na udary i wibracje.

 JakoÊç: ciàg∏e testy i ulepszania, które stosujemy dla 
na  szych wyrobów, zabezpieczajà ich wysokie standardy 
jakoÊciowe.

 Uwzgl´dnianie ˝yczeƒ klientów: nastawniki jazdy i ha-
mowania produkujemy zgodnie z ich wymaganiami.

 Inne zastosowania: innymi obszarami zastosowaƒ tego 
typu produktów jest budowa dêwigów i statków.

Zastosowanie i wyposa˝enie
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Nastawnik jazdy S331                        Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

Nastawnik jazdy S332                        Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Prze∏àcznik sterujàcy do nastawienia wartoÊci zadanej przy ste-
rowaniu jazdà lub hamowaniem w pojazdach trakcyjnych np. lo-
komotywach, ciàgnikach jednoosiowych i budo wlanych maszy-
nach torowych
 Zintegrowany z dêwignià przycisk dla funkcji dodatkowych np. 
SiFa lub klakson
 Mo˝e byç wykorzystywany równie˝ jako wy∏àcznik awaryjny jazdy
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych da nych 
na stronie 2 i 3

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku jaz-
dy w pojazdach trakcyjnych np. lokomotywach, cià gni kach jedno-
osiowych i budowlanych maszynach torowych
 Masywny system blokady mechanicznej
  Zintegrowany z dêwignià przycisk dla funkcji dodatkowych np. 
SiFa lub klakson
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych da nych 
na stronie 2 i 3

Nastawnik jazdy S333 D                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku 
jaz dy, do nastawienia wartoÊci zadanej przy sterowaniu jazdà lub 
hamowaniem w pojazdach trakcyjnych, szcze gólnie w lokomoty-
wach dieslowskich
 Zdejmowana dêwignia prze∏àcznika zmiany kierunku jazdy pe∏ ni 
funkcj´ klucza
 Solidny system blokady mechanicznej
 Obszar obustronnej blokady przy prze∏àczaniu mi´dzy jaz dà a ha -
mo waniem
 PodÊwietlenie wskaênika pozycji dêwigni 
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych da nych 
na stronie 2 i 3

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 14
prze∏àcznik zmiany kierunku: ---

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

max. 2 prze∏àczniki w dêwigni
jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania

Kszta∏t uchwytu dêwigni grzybek lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy ---

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800, S826 lub S840

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 20
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 14

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

zamontowany na sta∏e prze∏àcznik zmiany
kierunku jazdy

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 dêwignia prze-
∏àcznika zmiany kierunku do przodu/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni grzybek lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy uszczelki szczotkowe

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 12
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 4

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

1 prze∏àcznik jako czujnik klucza
w prze∏àczniku zmiany kierunku

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 dêwignia prze-
∏àcznika zmiany kierunku zero/do przodu/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni kulka lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy kulisa
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Nastawnik jazdy S334 C                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

Nastawnik jazdy S333 E                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku jaz-
dy w pojazdach szynowych w ruchu podmiejskim
 Samoczynny powrót dêwigni nastawnika jazdy do po∏o˝enia neutralnego
Brak systemu blokady mechanicznej
 Opcjonalnie zintegrowany z dêwignià nastawnika jazdy przycisk 
dla funkcji dodatkowych np. SiFa lub klakson
 Wysoki stopieƒ ochrony dzi´ki os∏onie mieszkowej na otworze 
dêwigni nastawnika 
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

 Uniwersalny, ma∏y nastawnik jazdy/hamowania w pojazdach trak-
cyj nych, op cjonalnie wykonywany jako nastawnik jazdy lub nastaw-
nik hamowania
 Mo˝e byç wyposa˝ony w przetwornik obrotowo-impulsowy, po-
tencjometr lub zespó∏ prze∏àczników 
Brak systemu blokady mechanicznej
 Opcjonalnie zintegrowany z dêwignià nastawnika jazdy przycisk 
dla funkcji dodatkowych np. SiFa lub klakson
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Nastawnik jazdy S333 N                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku jaz-
dy w pojazdach trakcyjnych, wykonanie specjalne dla metra w No-
wym Jorku
Lekka, aluminiowa konstrukcja
Solidny system blokady mechanicznej 
 Kontrola operatora pojazdu obrotem dêwigni nastawnika jazdy/
hamowania poprzez system SiFa
 Wyposa˝enie w dwa enkodery optyczne / 4 dodatkowe prze ∏àcz niki
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 19
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 6

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe dodatkowy przycisk

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 dêwignia prze-
∏àcznika zmiany kierunku do przodu/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni grzybek lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy os∏ona mieszkowa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 6
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 3
prze∏àcznik klucza: max. 3

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

4 przyciski, 2 prze∏àczniki w dêwigni
jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 klucz, 1 dêwignia
prze ∏àcznika zmiany kierunku do przodu/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni uchwyt typu T

Os∏ona otworu dêwigni kulisa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 9
prze∏àcznik zmiany kierunku: ---

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe 1 prze∏àcznik w dêwigni jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania

Kszta∏t uchwytu dêwigni kulka, grzybek lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy kulisa
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Nastawnik jazdy S334 M10                Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Specjalna konstrukcja do lokomotyw: nastawnik jazdy z prze ∏àcz-
nikiem zmiany kierunku jazdy do sterowania pojazdem trakcyjnym
G∏ówna dêwignia s∏u˝y do nastawienia si∏y pociàgu
 Obszar blokady przy prze∏àczaniu mi´dzy jazdà a hamowaniem 
po konywany jest przez naciÊni´cie dêwigni
 Zdejmowana dêwignia prze∏àcznika zmiany kierunku jazdy pe∏ ni 
funkcj´ klucza
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Nastawnik jazdy S334 M20                Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Specjalna konstrukcja do lokomotyw: nastawnik jazdy z prze ∏àcz-
nikiem zmiany kierunku jazdy do sterowania pojazdem trakcyjnym
Wykonanie z nastawnikiem si∏y pociàgu i zadajnikiem pr´dkoÊci V
Obszar blokady zadajnika V pokonywany jest przez obrót dêwigni
 Zdejmowana dêwignia prze∏àcznika zmiany kierunku jazdy pe∏ ni 
funkcj´ klucza
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Nastawnik jazdy S334 H                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku 
jazdy, do nastawienia wartoÊci zadanej przy sterowaniu jazdà lub 
hamowaniem w pojazdach trakcyjnych
Solidny system blokady mechanicznej 
 Opcjonalnie zintegrowany z dêwignià nastawnika jazdy przycisk 
dla funkcji dodatkowych np. SiFa lub klakson
Oddzielny prze∏àcznik z kluczem
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 6
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 4
prze∏àcznik klucza: max. 4

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe przycisk w dêwigni jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 klucz, 1 dêwignia
prze  ∏àcznika zmiany kierunku do przodu/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni kulka lub gruszka

Os∏ona otworu dêwigni kulisa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 9
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 10

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe przycisk w dêwigni jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 dêwignia prze  ∏à-
cznika zmiany kierunku do przodu/M/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy kulisa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia si∏y pociàgu: max. 3
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 4

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

1prze∏àcznik z kluczem równie˝ z zamkiem
cylindrycznym

IloÊç dêwigni
1 dêwignia si∏y pociàgu, 1 dêwignia nastawnika
wartoÊci zadanej V, 1 dêwignia prze ∏àcznika
zmiany kierunku do przodu/M/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni gruszka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy kulisa
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Nastawnik jazdy S335 B                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

Nastawnik jazdy S335 D20                 Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku 
jaz dy do sterowania w pojazdach szynowych w ruchu lokalnym , 
szcze gólnie w tramwajach
Masywny system blokady mechanicznej
 Zintegrowany z dêwignià przycisk dla funkcji dodatkowych np. 
SiFa lub klakson
Dwa dodatkowe przyciski
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

 Nastawnik jazdy/hamowania z prze∏àcznikiem zmiany kierunku 
jaz dy w pojazdach trakcyjnych, wykonanie specjalne dla metra w 
Nowym Jorku
Wàska konstrukcja do monta˝u na Êcianie
Solidny system blokady mechanicznej
 Kontrola operatora pojazdu obrotem dêwigni nastawnika jazdy/
hamowania poprzez system SiFa
Wyposa˝enie w dwa enkodery optyczne 
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Nastawnik jazdy S335 C                     Zastosowanie, szczególne cechy wyposa˝enia

Nastawnik jazdy/hamowania do sterowania pojazdem trakcyjnym
Solidny system blokady mechanicznej
 Kontrola operatora pojazdu poprzez naciskanie dêwigni nastaw-
nika jazdy/hamowania (system SiFa). Funkcja ta s∏u˝y równie˝ 
do blokady ruchu pojazdu na górce rozrzàdowej w pozycji spo-
czynkowej dêwigni g∏ównej.
 Obszar blokady przy prze∏àczaniu mi´dzy jazdà a hamowaniem 
pokonywany jest przez wciÊni´cie dêwigni
 Cechy szczególne tej serii uzupe∏nia przeglàd ogólnych danych 
na stronie 2 i 3

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S800 lub S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 14
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 6
prze∏àcznik klucza: max. 6

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe

2 prze∏àczniki w dêwigni jazdy/hamowania,
2 przyciski

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 klucz, 1 dêwignia
prze  ∏àcznika zmiany kierunku do przodu/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni uchwyt typu T lub kulka

Os∏ona otworu dêwigni kulisa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 7
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 7
prze∏àcznik klucza: max. 7

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe 2 prze∏àczniki w dêwigni jazdy/hamowania

IloÊç dêwigni 1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 klucz, 1 dêwignia
prze  ∏àcznika zmiany kierunku do przodu/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni uchwyt typu T

Os∏ona otworu dêwigni kulisa

Elementy prze∏àczajàce prze∏àcznik zatrzaskowy S826

IloÊç elementów
prze∏àczajàcych

dêwignia jazdy/hamowania: max. 20
prze∏àcznik zmiany kierunku: max. 20

Opcjonalne funkcje
specjalne i dodatkowe 1 przycisk, podpórka na r´k´

IloÊç dêwigni
1 dêwignia jazdy/hamowania, 1 klucz,
1 dêwignia prze  ∏àcznika zmiany kierunku
wy∏àczony/do przodu/zero/do ty∏u

Kszta∏t uchwytu dêwigni uchwyt typu T lub kulka

Os∏ona otworu dêwigni
nastawnika jazdy Êlizgacz
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Wy∏àczny przedstawiciel w Polsce:Schaltbau GmbH
Klausenburger Straße 6
81677 München
Germany
Telefon     +49 89 9 30 05-0
Telefax      +49 89 9 30 05-350
e-Mail       contact@schaltbau.de
Internet     www.schaltbau.de

Elektryczne komponenty i systemy
dla zastosowaƒ kolejowych i przemys∏owych

Z∏àcza
                                                                z∏àcza zgodne z normami przemys∏owymi
                                                                z∏àcza zgodne ze specjalnymi przepisami dla telekomunikacji (z∏àcza MIL)
                                                                z∏àcza do ∏adowarek akumulatorowych w urzàdzeniach z zasilaniem 
                                                                  bateryjnym
                                                                z∏àcza specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Prze∏àczniki zatrzaskowe

                                                               prze∏àczniki zatrzaskowe z wymuszonym otwieraniem styku
                                                               prze∏àczniki zatrzaskowe z samoczyszczàcymi si´ stykami
                                                              prze∏àczniki  precyzyjne do robotów przemys∏owych
                                                              prze∏àczniki  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Styczniki
                                                              styczniki pràdu sta∏ego jedno- i wielotorowe
                                                              styczniki wysokiego napi´cia AC/DC
                                                              styczniki do pojazdów zasilanych z akumulatorów i  urzàdzeƒ zasilajàcych
                                                              styczniki dla zastosowaƒ kolejowych
                                                              pojedyncze zaciski i uchwyty bezpieczników
                                                              wy∏àczniki awaryjne dla obwodów pràdu sta∏ego
                                                              styczniki  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Urzàdzenia sterujàce
                                                              rewersyjne nastawniki jazdy dla zastosowaƒ kolejowych
                                                              ∏àczniki dêwigienkowe
                                                              przyciski no˝ne i r´czne dla zastosowaƒ kolejowych (np. SiFa)
                                                              elementy prze∏àczane o du˝ych mocach ∏àczeniowych
                                                              w∏àczniki hamulca awaryjnego
                                                              urzàdzenia sygnalizacyjne 

Komponenty 
                                        instalacje zasilajàce wagony osobowe w energi´ elektrycznàdla systemów transportu

                    ∏adowarki akumulatorów dla lokomotyw i wagonów osobowych
                                                              sprz´t wysokonapi´ciowy przystosowany do pracy w systemie trakcyjnym  
                                                                  jedno- i wielonapi´ciowym
                                                              grza∏ki i sterowniki dla nich
                                                              mo˝liwoÊci projektowe w zakresie urzàdzeƒ wysokonapi´ciowych
                                                              urzàdzenia  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

IMPOL-1 F. Szafraƒski Sp. j.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103

tel. (+48 22) 886 56 02
fax (+48 22) 886 56 04
www.impol-1.pl
e-mail: impol@impol-1.pl


