
RADIOSTYRSYSTEM FÖR 

VÄXLING MED LOK

Radio remote control system for 
mobile machines since 1979



Systemet är förberett för de flesta loktyper i

standard-utförande. Det innebär att hela

systemet går att flytta till nästa lok oavsett

typ vid ev försäljning eller skrotning av loket

(haveri eller olycka). Systemet används idag 

på följande loktyper:

MX , MY , MZ , T66 , CD66 , T43 , T44 , RC , 

Z65 , Z66 , T68 (Euro4000) samt Vossloh G6



RAILCARE SÄLJER OCH INSTALLERAR 

TTEKNIK RADIOSTYRSYSTEM FÖR VÄXEL

OCH LINJELOK.

Med installerad radiostyrning har lokföraren möjlighet att fjärrstyra på ett

säkert och enkelt sätt samt med större precision än från förarhytten. Det

gör det möjligt för föraren att rangera och växla själv, utan behov av extra 

personal.



DET ÄR ETT VÄL BEPRÖVAT SYSTEM

Systemet har i sin nuvarande 

utformning funnits och utvecklats med 

tiden sedan 1999. Två radiodelar finns 

att välja mellan. Den övre är från  

Åkerströms och den undre är från 

HBC. Körtekniken är samma oavsett 

vilken radiodel som väljs.



SÄKERHETEN SÄTTS I FÖRSTA RUMMET

• Systemet är försett med ett

säkerhetsrelä som uppfyller

säkerhetsnorm EN 954-1 och arbetar/är

kopplad i kategori 4 (allmänfarlig

maskin). Den klarar även SIL3 efter 

verifieringsprocess.

• Nödstoppar placeras lättåtkomliga i

hytter och i lokets alla fyra hörn.

• Säkerhetsreläet kan utlösas av

nödstoppar, radiostyrningen och

systemets PLC. Vad som orsakade

utlösningen kan utläsas i larmloggen i

manöverdisplayen.



STYRSÄNDARE

• Radiodelen kan även efter installation, när som helst bytas mot annan radio. (För

närvarande finns HBC och Åkerström att välja på).

• Systemet har tre valbara körsätt vilket underlättar för lokägare som hyr ut till 

operatörer med lokförare som har olika bakgrunder som radiolokförare.

• Körtekniken med sändaren är intuitiv och enkel att ta till sig. Grunden är att om 

lokföraren känner att något är på väg att gå överstyr är det bara att släppa spaken 
så stannar loket omgående.

• Styrsystemets gränssnitt mot 

radiodel är så  konstruerad 

att radiodel kan väljas 

oberoende av system. Det 

innebär att man inte är 

bunden till ett visst fabrikat 

utan kan välja efter eget 

behov.



HBC STYRSÄNDARE

Med HBC styrsändare har man 

möjlighet att enkelt byta frekvens

med hjälp av en kodnyckel (eller

omkopplare), dvs en stor fördel när

loket ska operera både i Sverige

och i Norge.



Övriga system läser in sändaren vid 

start körning. Eftersom man här 

använder kodnyckel vid byte sändare, 

kan sändaren efter batteribyte eller 

nödstopp starta upp mottagaren från 

arbetsplats på avstånd från loket. 

(gäller bara HBC)

Tappar lokföraren kontakten med 

systemet så återställer han/hon efter 

nödstopp enkelt på sändaren istället för

att kanske gå 100-800m i snödrivor till 

loket vintertid. Vilket kostar tid också

även sommartid. (Båda resetknapparna

trycks in samtidigt).

Gäller både HBC och Åkerströms.

RESETFUNKTION



Ljusramper är monterade på utsidan av loket

vilket underlättar för föraren att ha kontroll på

lokets rörelser.

FUNKTIONSINDIKERING

Funktioner som visas är:

Riktning / aktivt pådrag / frirullning / bromsloss / 

pågående täthetsprov / resultat täthetsprov / 

bromstrycksvaktsförregling / slirbroms / larm och

nödstopp.



SYSTEMÖVERSIKT



Styrsystemets ventiler sitter 

samlade i ventilskåpet.

Luftbehandling består av

modulsystem med lätt bytbara delar.  

Ventilerna sitter på block och är

också lätt bytbara vid fel.

LUFTSYSTEM



Radiostyrsystemet är inkopplat på

lokets bromssystem med minimala

ingrepp.

Om fel uppstår i systemet är det

snabbt och lätt att koppla ur det. 

Det räcker att stänga SIFA-

ventilen och avstängningskranen

till systemets ventilskåp.

En spärrventil ser till att

styrsystemets reläventil är skild

från huvudledningen.



RADIOSTYRSYSTEMETS

MANÖVERPANEL



OLIKA ALTERNATIV TILL 

PLACERING MANÖVERPANEL



All övervakning och kontroll presenteras i klartext på
manöverpanelens display som placeras i lokhytt (om dubbla hytter

placeras den i A-hytt).
Inga koder visas utan alla larm och parametrar kan lätt utläsas utan

kod-tabeller.
På bild ovan visas aktuella larm som är aktiva.



Alla larm tidstämplas och loggas. I loggen som visas i displayen är
kvarvarande fel röda och fel/meddelanden som är inaktuella är gröna.
Displayen spar larmtexter i upp till några dygn beroende på mängden. 

Sedan sparas de tillsammans med parametrarna på kortminnet.
Minnet är av typ SD och filerna sparas i CSV-format, dvs de kan läsas 

ut med kortläsare och granskas med Excel eller motsvarande 
program.

Bland de viktigaste para-

metrarna som övervakas 

och loggas är:

• hastighet

• riktning

• huvudledningstryck

• bromscylindertryck 

båda boggierna

• huvudbehållartryck

• bromsorder i steg

• pådrag i steg

• tåg/lokbromsläge

• tyfon



Här presenteras luftryck i bromssystemet samt de åtta stegen för 

pådrag respektive broms. Valt körsätt visas och lokets

bromstrycksvaktstatus visas också. Vid balanserad fyllning

huvudledning visas aktuell begränsning i tryck.



De viktigare parametrarnas inställningar ligger skyddade bakom

inloggning.



• Direktbromsens bromskurva kan

justeras här. Varje steg har ett 

möjligt intervall för värdet. T.ex. 

kan inte noll väljas in.

• Pådragets kurva kan justeras här.

• Huvudledningens lossningstryck

kan justeras upp/ner 10%



Installationen på lok underlättas av att

huvudskåpet är delat på två, vilket gör

dem lättare att placera i trånga

maskinrum. 

Gränssnittet mot loket går helt och

hållet via kontaktdon, vilket gör skåpen

demonterbara om så erfordras vid 

reparationer eller underhåll på loket.



Systemet kan använda olika typer av givare. Det kan dela givare med ATC 

förutsatt att en fjärde kanal finns med högre upplösning, t.ex. Deuta DF13 eller 

16 med fjärde kanal. En vanlig Deuta givare som används mycket till ATC är 

DF16/1.1.128DAC.

Bäst resultat och tillförlitlighet erhålles dock med den medlevererade 

Telemecanique-givaren. Om boggin demonteras från loket kopplas pulsgivaren 

enkelt från med kontaktdonet vid boggin.



Systemet begränsar hastigheten till 30 km/h.

Hastighetsövervakningen är intelligent och 

tar hänsyn till accelerationsmomentet, vilket 

innebär att till skillnad från andra 

radiostyrsystem tillåter den fullt pådrag vid 

stora laster upp till 30 km/h.

Vid överhastighet bromsas loket ned till 30 

km/h. Uppnås 33 km/h träder tågbromsen in 

oavsett om den är vald eller inte. Vid 35 km/h 

nödbromsas tåget.



Styrsystemet har utgångar för externa 
hastighetsvisarinstrument, kilometer-räknare eller annan 

utrustning. Ingångar finns för mätning 
accelerationsmoment (har använts som slirskydd på lok 

med kardanaxeldrift)

Systemet är förberett för eventuella framtida 
fastbromsningsskydd med upp till 6 hjulaxlar.



• Klämplint används i så stor utsträckning som möjligt.

• Trådar ansluts med ändhylsor.

• Alla kablar dras i skyddsslang.

• Harting kontaktdon används vid pulsgivare för enklare byte av pulsgivare

på grund av sönderkörd givare/kabel eller vid boggibyte.

• Roterande varningsljus placeras på lokets tak väl synlig för omgivningen 

och aktiveras när riktning på radiosystemet är valt.

• Hydraulslang av flamresistent tvålagers stålvävarmerad kvalitet används 

för luftanslutningar mot huvudledning och huvudbehållartryck.

• Alla skåp har inbyggd belysning.

SYSTEMETS UTFÖRANDE



• Kablar och apparater märks med partex märksystem. Luftapparaterna 

märks med skyltar.

• Varningsljusen på taket är försedda med kontakter för enkelt utbyte och 

demontering vid taklyft.

• Alla kopplingsboxar har invändig kopplingstabell för att underlätta 

inkoppling och felsökning.

• Kablarna är skärmade och färgkodade enligt DIN47100.

• All yttre materiel är temperaturklassat ner till -40 (kabel, skyddsslang, 

pulsgivare, antenn, tryckgivare, nödstoppar osv).

• Alla kapslingar håller skyddsklass IP65.



• Om mottagaren tappar kontakten med sändaren ges nödstopp.

• Om annan sändare kommer in på samma frekvens och stör ut ges nödstopp.

• Hastighet över 30 km/h  ger broms ned till 30 km/h.

• Hastighet över 33 km/h ger tågbroms även i lokbromsläge.

• Hastighet över 35 km/h ger nödstopp.

• Om loket rullar i fel riktning ges fullbroms och föraren får lossa ut bromsen 

igen.

• Om spänningsmatningen till styrskåpet försvinner ges nödstopp. När 

spänningen återkommer startas systemet upp igen i hytt-läge med utlöst 

säkerhetsrelä som måste återställas med ett tryck på resetknappen.

VAD HÄNDER OM?



• Vid slangbrott till en av lokets bromscylindrar avbryts radiokörningen

omedelbart. Det innebär också att om någon glömmer en

avstängningskran till direktbromsen i stängt läge vägrar styrsystemet

radiokörning.

• Om bromscylindertryck inte uppnås inom rimlig tid efter bromsorder,

avbryts radiokörningen och full broms ansätts med hjälp av lokets

styrventil (tågbroms).

• Utöver om bromsverkan inte uppnås stoppas loket också i radioläge av

följande:

• Tryckgivare felaktig eller kabelskada.

• Pulsgivare mäter ej rörelse inom rimlig tid vid pådrag.

• Loket rullar i fel riktning.

• Loket rullar när det inte ska.

• Lokets környckel stoppas in.

• Förarbromsnyckel tas ur sitt kontrollås i manöver-panelen.

• Huvudbehållartryck under 5 bar.

• SIFA-ventilen stängs.


