
Instelbare condensator 800VAC
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Toepassing

Een nieuw ontwerp van de instelbare condensator 800 VAC is per

juni 2017 bij Railpro beschikbaar. Dit product maakt onderdeel uit

van het elektrische circuit van de dubbelbenig geïsoleerde

spoorstroomloop met railspoelen. Reden voor een nieuw ontwerp is

het aanraakveilig kunnen werken - conform NEN1010 - met de

instelbare condensator wat met het oude ontwerp niet mogelijk was.

Het nieuwe ontwerp voorkomt dat regenwater doorslag veroorzaakt.

Indien werkzaamheden plaatsvinden tijdens zware regenval speelt

dit probleem niet meer op.

Spoorstroomlopen worden gebruikt voor het detecteren van treinen

in geïsoleerde secties in de spoorbaan; het baanvak. Per sectie

loopt een elektrische stroom. Wanneer deze onderbroken wordt, is

dit het signaal dat er zich een trein in de sectie bevindt. Voor een

dubbelbenige sectie wordt een condensator toegepast om de

faseverschillen tussen beide benen zo in te regelen dat een

maximaal koppel wordt verkregen. Omdat secties nooit gelijk zijn,

wordt het juiste faseverschil per sectie afzonderlijk ingeregeld.

Daarom is de condensator instelbaar en heeft deze vanwege haar

vormgeving de bijnaam ‘de piano’.

Toelichting

Bij de klassieke instelbare condensator gebeurt het instellen van de

faseverschillen tussen beide benen door het aan- of losdraaien van

een contactmoer per condensator. Omdat het instellen onder

spanning gebeurt, levert het instellen een knetterend

vonkenspektakel op. Behalve dat dit niet prettig werkt, voldoet het

niet aanraakveilig werken voor de seinwezen-monteur niet aan de

NEN1010.

Met het nieuwe ontwerp van de instelbare condensator van Railpro

wordt gebruik gemaakt van een aanraakveilige stekerverbinding voor

het in- of uitschakelen van een condensator. Aanraakveilig werken is

hierdoor een feit en het vonkenspektakel behoort tot het verleden.

De daadwerkelijke verbinding wordt diep in de steker gemaakt. Zo

kan er geen onbedoelde verbinding meer ontstaan door vocht tijdens

werkzaamheden.

Regelgeving

Om goede kwaliteit te borgen heeft ProRail voor de instelbare

condensator een productspecificatie opgesteld, SPC60111-3 versie

002. De Railpro condensator is gecertificeerd volgens certificaat no.

5359-006/03-655241.

Beschikbaarheid

Vanaf juni 2017 is de condensator beschikbaar en te bestellen onder

productcode PW62074. Voor projectbehoeftes is het raadzaam de

beschikbaarheid aan te vragen. De beschikbaarheid van de

instelbare condensator is geregeld via de eerder genoemde

specificatie.

Advies

Voor vragen over dit product kunt u contact opnemen met uw

contactpersoon bij voestalpine Railpro of via de algemene kanalen,

T. 035 – 6889 600, E. railinfo@railpro.nl.


