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11  WWpprroowwaaddzzeenniiee  
Publikacja ta opisuje, w jaki sposób obsługiwać sterownik ruchu drogowego PEEK 
EuroController EC-2®. Wszystkie definicje, które zostały tu użyte są zgodne z normą HD638 S1. 
Publikacja powstała z myślą o inżynierach serwisujących sterowniki ruchu drogowego dla 
prawidłowej i szybkiej obsługi sterownika EC-2 zarówno przy bieżącym utrzymaniu jak i 
wykonywaniu drobnych napraw. 
 
Całość informacji o sterowniku jest podzielona na następujące rozdziały: 
 
Rozdział 1 
Wprowadzenie 

Wprowadzenie do publikacji zawiera listę 
rozdziałów i dodatkowej dokumentacji dla 
użytkownika. Opisuje też oznaczenia, jakie 
pojawiają się w dalszej części dokumentu 

Rozdział 2 
Dokumentacja wymagana do obsługi 

Rozdział opisuje dokumenty niezbędne do 
wykonywania obsługi sterownika 

Rozdział 3 
Bezpieczeństwo 

Rozdział opisuje aspekty bezpieczeństwa przy 
pracy ze sterownikiem 

Rozdział 4 
Opis produktu 

Rozdział opisuje sterownik i jego komponenty 

Rozdział 5 
Narzędzia 

Rozdział opisuje narzędzia niezbędne do 
wykonywania obsługi sterownika 

Rozdział 6 
Lokalizacja awarii 

Rozdział opisuje metody poszukiwania 
przyczyn problemów 

Rozdział 7 
Dziennik błędów 

Rozdział opisuje dzienniki przechowywane w 
sterowniku 

Rozdział 8 
Naprawa 

Rozdział opisuje, w jaki sposób naprawić 
wadliwą część 

Rozdział 9 
Wgrywanie oprogramowania 

Rozdział opisuje, w jaki sposób wgrywać 
oprogramowanie do sterownika 

Rozdział 10 
Bieżące utrzymanie 

Rozdział opisuje jak prowadzić bieżącą 
obsługę sterownika 

Dodatek A 
Konektory 

Dodatek opisuje konektory użyte w sterowniku 

Dodatek B 
Moduły wejścia/wyjścia 

Dodatek opisuje, w jaki sposób moduły 
wejścia/wyjścia są dodawane do systemu 

Dodatek C  
Schematy połączeń 

Dodatek zawiera schematy połączeń 
poszczególnych elementów sterownika 

Dodatek D 
Części zapasowe 

Dodatek zawiera listę części zapasowych 

Słowniczek W słowniczku znajduje się rozwinięcie 
używanych w publikacji skrótów 

Indeks Rozdział zawiera indeks tego dokumentu 
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KKoonnwweennccjjee  
W publikacji przyjęto następujące konwencje w celu przekazania ważnych instrukcji i informacji:  
 

UUżżyyttee  ssyymmbboollee  

 

WAŻNE 
Tak oznaczone pola zawierają użyteczne sugestie oraz odwołania do materiałów 
nie zawartych w tej publikacji 

 

UWAGA 
W tej sytuacji można zrobić coś skutkującego zniszczeniem sprzętu lub utratą 
danych 

 

ESD 
ESD (electrostatic discharge) 
Przed rozpoczęciem instalacji należy się uziemić, wyładowania elektrostatyczne 
mogą spowodować zniszczenie elementów elektronicznych 

 

OSTRZEŻENIE 
W tej sytuacji może występować zagrożenie zdrowia lub życia. Przed 
rozpoczęciem pracy z urządzeniami elektrycznymi należy zaznajomić się z 
niebezpieczeństwami i standardowymi metodami zapobiegania im 

 
 

PPuubblliikkaaccjjee  ppoowwiiąązzaannee  
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat EC-2 proszę zapoznać się z następującymi 
publikacjami: 
 
Lp. Numer publikacji Tytuł 
1. 9586 132 50170 Opis Systemu – EuroController EC-2® 
2. 9586 132 52170 Podręcznik użytkownika – EuroController EC-2® 
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22  DDookkuummeennttaaccjjaa  wwyymmaaggaannaa  ddoo  oobbssłłuuggii  
Norma HD 638 S1 wymienia dokumenty, które powinny być dostarczone przez producenta, 
wymagane do obsługi sterownika ruchu drogowego: 
 
Podręcznik użytkownika Patrz: publikacje powiązane 
Schematy połączeń elementów podlegających 
obsłudze, np. zewnętrzne połączenia 
wszystkich modułów 

Schematy połączeń są dostępne w załączniku 
do tej publikacji 

Lista części Lista części jest dostępna w załączniku do tej 
publikacji 

Lista zatwierdzonych części zamiennych, które 
mogą być użyte bez narażenia bezpieczeństwa 

Patrz: Rozdział 8. Naprawa 

Lista określająca procedury, które muszą być 
przeprowadzane ze względów bezpieczeństwa 

Zarys wspomnianych procedur jest opisany w 
tej publikacji. Ich dokładny opis powinien być 
zawarty w umowie określającej warunki 
serwisowania 

Procedury zalecane dla zapewnienia długiej 
trwałości i niezawodności sprzętu 

Wytyczne jak zapewnić trwałość i 
niezawodność sprzętu są zawarte w tej 
publikacji 

 
Następująca dokumentacja jest dostarczana z każdym sterownikiem ruchu: 
 
Plan sytuacyjny Plan sytuacyjny jest rysunkiem skrzyżowania 

zawierającym rozmieszczenie wszystkich 
sygnalizatorów, słupów, detektorów, 
przycisków dla pieszych itd. 

Schematy funkcjonalne Schematy są zawarte w Opisie Systemu oraz w 
tej publikacji 

Schemat instalacji Patrz: Podręcznik instalacji 
Schemat połączeń Patrz: Dodatek C 
Części zapasowe Patrz: Dodatek D 
Dziennik obsługi Dziennik obsługi powinien zawierać zapisy ze 

wszystkich czynności przeprowadzanych do tej 
pory 
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33  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten opisuje aspekty bezpieczeństwa, jakie należy wziąć pod uwagę w czasie obsługi 
EC-2. 

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  kkwweessttiiee  ddoottyycczząąccee  oobbssłłuuggii  
Obsługa jest podzielona na dwie kategorie: bieżące utrzymanie oraz wykonywanie drobnych 
napraw. Obie mają wpływ na bezpieczeństwo. 
 

• Bieżące utrzymanie to prace wykonywane przy skrzyżowaniu, które pracuje poprawnie. 
Obejmuje takie czynności jak wymiana żarówek, czyszczenie, smarowanie ruchomych 
elementów, malowanie czy sprawdzanie sprzętu w celu zgłoszenia ewentualnych 
usterek. 

• Drobne naprawy są niezbędne, kiedy zostaną wykryte błędy lub uszkodzenia 
 
Zakres prowadzonej obsługi serwisowej zależy od istnienia kontraktu utrzymaniowego, osobistej 
filozofii utrzymania każdego klienta oraz jego własnych umiejętności obsługi sterownika. 
Obsługa może ograniczać się tylko do stwierdzenia, że „sterownik przestał pracować” lub 
obejmować złożone zarządzanie, programowanie i instalacje. 
Ten Podręcznik Obsługi zawiera podstawowe informacje niezbędne do tego, aby móc 
zrozumieć, w jaki sposób działa sterownik, oraz być zdolnym do określenia przyczyn awarii i 
błędów. Zakłada się, że czytelnik posiada ogólną wiedzę na temat sterowników ruchu oraz 
algorytmach sterowania. 
Wszystkie czynności utrzymaniowe zostały opisane z położeniem nacisku na konieczność 
umiejętności określenia wystąpienia awarii i, jeśli to możliwe, jednoczesnej identyfikacji jej 
przyczyny. Usuwanie usterek zostało ograniczone do wymiany uszkodzonych kart czy innych 
modułów oraz wymiany bezpieczników w tych modułach. Funkcjonowanie oraz tworzenie 
programów ruchowych nie zostało tutaj opisane. 
Naprawa i testowanie poszczególnych kart i modułów także nie zostało opisane z detalami. W 
przypadku wątpliwości co do poprawności ich funkcjonowania proszę zwrócić wadliwy element 
w celu naprawy. 

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  kkwweessttiiee  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
Przy prowadzeniu prac przy sterowniku ruchu powinno się wziąć pod uwagę wiele rzeczy, tak by 
zagwarantować bezpieczeństwo innym pracownikom oraz użytkownikom ruchu drogowego. 
Dodatkowo, zapewnienia bezpieczeństwa wymaga także sprzęt podlegający obsłudze. 

• Przed rozpoczęciem prac ze sterownikiem należy zapoznać się z jego budową i 
zasadami działania, przeczytać Podręcznik Użytkownika oraz przeglądnąć inne 
dokumenty wymienione w rozdziale 2: Dokumentacja wymagana do obsługi 

• Nie należy wyłączać i włączać sterownika ruchu bez zachowania odpowiedniej 
procedury (przejście przez żółty migacz, itp., zobacz w Podręczniku Użytkownika). 
Właściwe kierowanie ruchem musi zawsze być priorytetem wszystkich działań. 

• W szczególnych przypadkach może być wymagana asysta Policji 

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  kkwweessttiiee  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
eelleekkttrryycczznneeggoo  
Przy prowadzeniu prac przy sterowniku należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy, w celu 
zagwarantowania sobie bezpieczeństwa. 
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OSTRZEŻENIE 
Urządzenia są podłączone do napięcia zasilania 230V AC. Należy to wziąć w 
pełni pod uwagę w czasie prowadzenia prac.  

 
Wszystkie obwody pod napięciem są chronione zgodnie z normą EN60950 

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  kkwweessttiiee  ddoottyycczząąccee  EESSDD  ((wwyyłłaaddoowwaańń  
eelleekkttrroossttaattyycczznnyycchh))  

 

EC-2, tak jak każde urządzenie elektroniczne, jest podatny na wyładowania 
elektrostatyczne. Sprzęt może zostać uszkodzony w wyniku wyładowań lub, co 
więcej, doznać ukrytych uszkodzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na 
niezawodność sterownika w przyszłości. By zapobiegać takim problemom 
wszystkie urządzenia Peek zostały zaprojektowane z największą starannością. 
Jednakże właściwa ochrona w trakcie pracy z elektroniką jest nadal wskazana. 

 
Należy podjąć następujące środki w celu zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym. 

PPrrzzeewwoożżeenniiee  ii  pprrzzeecchhoowwyywwaanniiee..  
W czasie transportu i przechowywania wszystkie karty i elementy elektroniczne muszą być 
zapakowane w specjalne elektrostatyczne worki. 

WWyyjjmmoowwaanniiee,,  iinnssttaalloowwaanniiee  ii  pprrzzeennoosszzeenniiee  kkaarrtt..  
W czasie przenoszenia kart należy zawsze nosić elektrostatyczną opaskę na nadgarstku, która 
powinna być połączona z masą np. kasety. Przy wyjmowaniu karty ze sterownika należy 
niezwłocznie włożyć ją do worka elektrostatycznego. Przy wyjmowaniu nowej karty z worka 
elektrostatycznego należy niezwłocznie włożyć ją do sterownika. 

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  kkwweessttiiee  ddoottyycczząąccee  wwaarruunnkkóóww  ppooggooddoowwyycchh  
Jeśli obsługa sterownika musi odbywać się w niekorzystnych warunkach pogodowych, 
konieczne jest użycie namiotu by chronić elementy elektroniczne sterownika przed wodą lub 
śniegiem. 
 

 

UWAGA 
Jeśli drzwi sterownika muszą zostać otwarte w czasie deszczu, należy upewnić 
się, że krople wody nie spadają na elementy elektroniczne sterownika. 
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44  OOppiiss  pprroodduukkttuu  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten przybliża sterownik ruchu drogowego EC-2®. Więcej informacji na temat EC-2® 
można znaleźć w pozycji Opis Systemu – EuroController EC-2®. 

WWpprroowwaaddzzeenniiee  
Peek EuroController EC-2® jest najwyższej klasy sterownikiem ruchu drogowego zakorzenionym 
w bogatej, kilkudziesięcioletniej tradycji, cechującym się innowacyjnością i niezawodnością. Z 
jednej strony posiada nowoczesny design, który łączy w sobie elastyczną platformę 
programistyczną opartą na wydajnym procesorze oraz olbrzymie możliwości komunikacyjne. Z 
drugiej strony posiada bezpieczną architekturę spełniającą europejskie normy, zbudowaną z 
wytrzymałych, odpornych na trudne warunki atmosferyczne i łatwych w utrzymaniu elementów 
elektronicznych. 

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  
W EC-2® bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem konstrukcji. Poniżej przedstawiona 
została lista funkcji odpowiadających za bezpieczeństwo EC-2®. Więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa EC-2® można znaleźć w pozycji Opis Systemu – EuroController EC-2®. 
 
Bezpieczeństwo 
elektryczne 

Wszystkie obwody elektroniczne są chronione według normy 
EN60950, by zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych sytuacji w 
czasie prac przy sterowniku. 

Bezpieczeństwo 
funkcjonalne 

Bezpieczeństwo funkcjonalne (zgodnie z normą EN12675) dotyczy 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i oznacza, że EC-2® 
nie może wyświetlać sprzecznych/wprowadzających w błąd sygnałów. 

Bezpieczeństwo w 
przypadku awarii 

EC-2® jest zaprojektowany tak, że pojedyncza awaria nie może 
prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji na drodze. 
Wymagania tego dotyczące są zawarte w normie HD638 S1. EC-2® 
został także zaprojektowany zgodnie z normą DIN V 19250 oraz 
IEC61508 wszędzie tam gdzie jest to możliwe. 

 
Poprzez wprowadzenie unikalnego numeru identyfikacyjnego dla każdej instalacji, EC-2® 
sprawdza czy dane konfiguracyjne w procesorze sterującym oraz w nadzorującym zgadzają się 
ze skrzyżowaniem. Jeśli tak nie jest EC-2® nie rozpocznie procedury uruchomienia (pozostanie 
w trybie wyłączonych lamp). 

SSpprrzzęętt  
EuroController EC-2® posiada modułową budowę, przez co może zostać optymalnie 
dostosowany do każdej instalacji. 
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Rysunek 1 EC-2® ASSY/B 
 
Sercem sterownika jest karta z dwoma wydajnymi procesorami. Jeden z procesorów, procesor 
nadzorujący – supervisor, ma tylko jedno zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa sterownika. Ten 
procesor jest całkowicie autonomiczny. Drugi procesor zajmuje się realizacją algorytmu 
sterowania oraz innymi zadaniami, takimi jak: komunikacja czy magazynowanie danych. 
Detekcja i sterowanie grupami sygnalizacyjnymi jest realizowane w odpowiednich modułach: 
kartach detekcji, kartach wykonawczych czy innych modułach wejść/wyjść. Wyżej wymienione 
moduły są montowane w jednej lub większej ilości kaset 19-to calowych posiadających dzielone 
płyty tylne zapewniające możliwość zminimalizowania ilości przewodów, co z kolei utrzymuje 
wysoką niezawodność i niski koszt produkcji. 
Podstawowa konfiguracja EC-2® posiada port Ethernetowy, dwa porty USB i pewną liczbę 
standardowych portów szeregowych. Połączenia w większe sieci są możliwe poprzez oddzielne 
moduły komunikacji, które są dopasowywane do wymaganych charakterystyk sieci. Dostępne są 
także różne dodatkowe moduły interfejsów jak: pętla prądowa czy urządzenia światłowodowe, a 
także duży wybór routerów do łączenia sterowników w sieci kablowe poprzez DSL lub 
bezprzewodowe. 
 
Na EC-2® składają się następujące moduły: 
 
MDU Zasilacz (Mains Distribution Unit) zawiera układy elektroniczne do filtrowania, 

pomiaru i przełączania napięcia zasilania. Zasilacz został zaprojektowany dla 
maksymalnego obciążenia 16A, jeśli wymagane jest większa moc należy 
zastosować kilka jednostek MDU. 

CPU Karta procesora (Central Processing Unit) jest sercem sterownika EC-2®. 
Zawiera dwa niezależne procesory: sterujący i nadzorujący. Moduł CPU posiada 
następujące interfejsy: 

• Port Ethernetowy 10 Mbit/s 
• 2 porty USB 
• 3 porty RS485/RS422 
• 1 port RS232, który może być użyty do obsługi modemu 
• 1 port RS232 na panelu sterownika do podłączenia komputera 

LCM Karta wykonawcza (Lamp Control & Monitoring) jest używana do sterowania i 
monitorowania do 4 grup sygnalizacyjnych. Dostępne są różne warianty kart 
LCM: 

• o różnych napięciach wyjściowych: 230V AC lub 40/42/48V AC 
• o różnej lokalizacji obwodu do pomiaru prądu 

Jeśli istnieje zapotrzebowanie na większą ilość obwodów pomiarowych niż 
oferuje jedna karta wykonawcza, można dołożyć dodatkowe moduły do 
pomiaru prądu. Każdy z nich zawiera 8 obwodów pomiarowych, które mogą 
być dowolnie rozdysponowane pomiędzy grupy sygnałowe. 

ED316 ED316 jest 16-to kanałową kartą detektorów indukcyjnych przeznaczona do 
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detekcji obecności, pomiaru prędkości i klasyfikacji pojazdów. Detektory 
obecności są konfigurowane pojedynczo, a zakres czułości pozwala na detekcję 
rowerów, motocykli i samochodów. Pomiar prędkości i klasyfikacja dokonywana 
jest przy użyciu par detektorów. Jedna karta może w tym samym czasie 
obsługiwać detektory obecności, wykonywać pomiary prędkości i prowadzić 
klasyfikacje pojazdów 

IO1616 Moduł wejść/wyjść zapewniający 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść. 
Ten moduł wejść/wyjść równoległych może obsługiwać szeroką gamę 
detektorów takich jak: przyciski dla pieszych, czujniki mikrofalowe, czujniki 
podczerwieni, radarowe, itp. 
 

 

WAŻNE 
Pomimo, iż karta IO1616 posiada 16 wyjść tylko 8 z nich jest 
dostępnych na złączu wychodzącym z karty (EC2 IO 
BACKPLANE 3U 3522 704 24320) 

  
 
Wszystkie moduły EC-2® są umieszczone w 19-to calowej podstawowej kasecie, która może być 
następnie rozbudowywana poprzez dokładanie niezbędnych kart. Każdy sterownik składa się z 
kart tzw. Podstawowej Konfiguracji (którą stanowią np. Zasilacz i CPU) i może być 
rozbudowywany przy użyciu dodatkowych akcesoriów wymienionych powyżej. Inne akcesoria 
dostępne są na żądanie. 
 

OOpprrooggrraammoowwaanniiee  
Znaczna większość funkcjonalności EC-2® jest zawarta w oprogramowaniu. Oprogramowanie to 
może być podzielone na 4 zasadnicze grupy: 

• System operacyjny Linux i oprogramowanie wspomagające pracę głównego procesora 
• Oprogramowanie głównego procesora odpowiedzialne za realizację algorytmu 

sterowania 
• Oprogramowanie niezależnego procesora nadzorującego 
• Oprogramowanie w poszczególnych modułach (karta wykonawcza, karta detektorów, 

itp.) 
 
Jako system operacyjny głównego procesora został użyty Linux. Stanowi on stabilną bazę dla 
aplikacji i dostarcza standardowe i otwarte protokoły komunikacji (Ethernet, wireless LAN, USB, 
itp.). 
Oprogramowanie do tworzenia programów ruchowych, stworzone przez Peek, bazuje na 
doświadczeniach zebranych w wielu krajach świata. Poza rozwiązaniami Peek dostępna jest 
także ciągle rosnąca liczba algorytmów z innych źródeł. Przykłady to: CCOL, RWSC, VSPLUS, 
TRENDS/TRELAN, SPOT, CYCLON czy VPLAN.  
 

 
Rysunek 2 Oprogramowanie do Sterowania Ruchem 
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Oprogramowanie niezależnego procesora nadzorującego składa się ze stałego, niezwykle 
dokładnie przetestowanego programu, do którego dodawane są dane dotyczące konkretnej 
instalacji. W ten sposób osiągnięte zostało wyjątkowe połączenie bezpieczeństwa i 
elastyczności. 
Inteligentne moduły wejść/wyjść w sterowniku EC-2® są połączone ze sobą oraz z głównym 
procesorem poprzez magistralę szeregową. Ich inteligencja przejawia się w rozbudowanej 
funkcjonalności i łatwości dostosowania do warunków pracy. Pozwala też na osiągnięcie 
rozbudowanych możliwości diagnostycznych, co z kolei implikuje łatwość rozwiązywania 
problemów przy konfiguracji i instalacji. 

WWaarrssttwwyy  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  
Rysunek poniżej przedstawia warstwy oprogramowania procesorów CPU-A i CPU-B. 

• Oba procesory posiadają program ładowania początkowego niskiego poziomu 
zapewniający możliwość wgrywania oprogramowania. 

• Firmware I/F jest interfejsem pomiędzy opartym na Linux’ie oprogramowaniem BSP 
(Board Support Package) i aplikacją (pracującą jako program wykonywalny). 

• Vormation I/F jest interfejsem pomiędzy ogólnym oprogramowaniem XLIB (middleware) 
i oprogramowaniem sterowania ruchem jak SRM, CCOL, RWSC, itd. 

 

 
Rysunek 3 Warstwy oprogramowania 

SStteerroowwaanniiee  llaammppaammii  
Podstawą sterownika EC-2® jest karta CPU oraz karty LCM, które razem tworzą szkielet 
architektury bezpieczeństwa sterownika. Architektura ta opiera się na unikalnej zamkniętej pętli 
składającej się z następujących komponentów: 

• Procesor CPU-A realizujący program sterowania ruchem steruje lampami poprzez 
wysyłanie komend bezpośrednio do kart LCM poprzez magistralę A (serial-A). 

• Mikroprocesor na karcie LCM (UCA) po otrzymaniu komendy wysterowuje triaki. 
• Na karcie LCM znajdują się dwa mikroprocesory (UCB), które mierzą prądy i napięcia, a 

następnie przesyłają te informacje do CPU-A i CPU-B poprzez magistralę B (serial-B). 
• Procesor CPU-B jest niezależnym procesorem nadzorującym. 
• Na karcie CPU znajduje się trzeci procesor (UCM) realizujący wiele podstawowych 

zadań, takich jak: pomiar napięcia zasilania czy synchronizacja napięcia zasilania. 
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Rysunek 4 Karty CPU i LCM 
 
Kolejny rysunek przedstawia poszczególne karty i interfejsy pomiędzy nimi: 
 

• Zasilacz MDU zawiera przekaźniki służące do przełączania napięcia zasilania. MDU jest 
sterowany przez kartę CPU. 

• Magistrala A (serial-A) jest wykorzystywana do wysyłania komend sterowania lampami 
z procesora CPU-A do kart LCM. 

• Magistrala B (serial-B) jest wykorzystywana do wysyłania danych o pomiarach z kart 
LCM do karty CPU. 

 
 

 
Rysunek 5 Sterowanie lampami 

PPrrzzeecchhoowwyywwaanniiee  ddaannyycchh  
W tym punkcie opisane są podstawowe mechanizmy składowania danych przez CPU-A. 
 
Pamięć 
programu 

Procesor CPU-A posiada 16MB pamięci programu (SDRAM). Informacje 
zawarte w tej pamięci są tracone gdy program jest restartowany lub 
sterownik jest resetowany. 

System plików System operacyjny Linux oferuje pełny system plików. Może być on 
rozszerzony poprzez dołożenie dodatkowej kości pamięci DiskOnChip. System 
plików zawiera: 

• Plik wykonywalny aplikacji oraz pliki konfiguracyjne (w katalogu 
/opt/D2/applx), gdzie x oznacza numer programu (1..4) 
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• Zawartość serwera www (w katalogu /opt/D2/WebServer) 
• pliki MV 

SRAM Na karcie CPU znajduje się także 512kB pamięci SRAM z podtrzymaniem z 
baterii. Procesor CPU-A przechowuje tam następujące informacje: 

• Dzienniki sterownika 
• Informacje o modyfikacjach parametrów 
• Stan pracy zadany poprzez panel sterowania (lub policjanta) 
• Informacje na temat automatycznego dopasowania mocy lamp 
• Stan flag systemowych (np: NAUS) 
• Pomiary ruchu 

SDRAM Wszystkie informacje w pamięci SDRAM są tracone gdy program jest 
restartowany lub sterownik jest resetowany. 

BIR Dane na temat karty CPU są zapisywane w przeznaczonej tylko do odczytu 
części rejestru BIR (Board Identification Register) w procesie produkcyjnym. 
Część rejestru BIR przeznaczona także do zapisu jest używana do 
przechowywania ustawień komunikacji, takich jak: 

• Prędkość transmisji portu konsoli 
• Ustawienia sieciowe portu Ethernetowego 

Rejest BIR jest zaimplementowany w postaci kości EEPROM i jest połączony 
z procesorem CPU-A poprzez magistralę I2C. 

SIR Na głównej płycie tylnej (EC-2® Primary Back Panel 3522 704 24430) 
znajduje się rejestr SIR (Site Identyfication Register). Jest on używany do 
przechowywania informacji o miejscu instalacji sterownika, które pozostają 
niezmienne nawet w momencie gdy wymieniana jest karta CPU. 
Rejest BIR jest zaimplementowany w postaci kości EEPROM i jest połączony 
z procesorem CPU-A poprzez magistralę I2C. 

UUrruucchhoommiieenniiee  
Następna tabela przedstawia podstawowe informacja na temat procesu uruchamiania procesora 
CPU-A. Operacja uruchomienia trwa średnio 45 sekund. 
 
Stan Opis 
Stan wstępny  Włączenie: Stan bezpośrednio po włączeniu zasilania. Wszystkie karty 

znajdują się w znanym stanie (tzw. „cichym”). 
Reset: Stan bezpośrednio po zrestartowaniu systemu, jednak bez wyłączania 
zasilania. Stan poszczególnych kart może różnić się od stanu bezpośrednio 
po załączeniu zasilania z uwagi na pozostające w nich dane. 

BOOT-loader BOOT-loader jest małym programem, który kopiuje jądro systemu Linux do 
pamięci SDRAM. 
Argumenty niezbędne do uruchomienia jądra są pobierane z rejestru BIR, są 
to: 

• Prędkość transmisji portu konsoli 
• Ustawienia sieciowe portu Ethernetowego 
• tzw. „cicha opcja” 

Jądro Jądro instaluje się w pamięci a znajdujące się w nim drivery są 
inicjalizowane. Ostatecznie jądro montuje system plików i startuje proces 
inicjalizacji. 

Inicjalizacja Proces inicjalizacji instaluje różne daemony systemu (np. FTP) i ładowalne 
drivery. W wyniku tego etapu uruchamiana jest aplikacja Systemowa. 

Usługa SAP 
(SAP daemon) 

SAP daemon jest odpowiedzialny za uruchomienie i nadzór nad aplikacją. O 
tym która aplikacja zostanie uruchomiona decyduje numer programu (1..4) 
przechowywany w SRAM. Interfejs użytkownika usługi SAP jest dostępny na 
porcie 7020. 

Stan 
uruchomienia 
aplikacji 

Aplikacja jest ładowana i uruchamiana przez daemona SAP. Aplikacja czyta 
pliki konfiguracyjne (np. XP.DAT) i inicjalizuje się. Po zakończeniu inicjalizacji 
aplikacji system jest w pełni sprawny  
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Praca aplikacji System w pełni funkcjonalny 
 
Diody na karcie CPU odpowiadające stanowi procesora CPU-A pokażą w kolejnych etapach 
uruchamiania: 
 
Stan Dioda ‘Heartbeat’ Dioda ‘Fault’ 
Stan wstępny 0 0 
BOOT-loader 1 0 
Jądro 0 0 
Inicjalizacja Miganie 0 
Usługa SAP (SAP daemon) Miganie 1 
Stan uruchomienia aplikacji Miganie 1 
Praca aplikacji Miganie W zależności od zaistnienia 

błędu 
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55  NNaarrzzęęddzziiaa  
Najczęściej używanymi narzędziami do diagnozowania błędów w sterowniku (który przed 
powstaniem błędu działał poprawnie) są: 

• Diody na przednim panelu sterownika 
• Diody aktywności na poszczególnych kartach 
• Wskaźniki błędu na karcie głównego procesora 
• Diody wskazujące stan grup sygnalizacyjnych na kartach LCM 
• Diody wskazujące stan detektorów na kartach ED316 
• Diody wskazujące stan wejść na karcie IO1616 
• Panel MMI z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do czytania parametrów, dzienników, 

itp. 
• Komputer PC lub Palmtop z przeglądarką internetową 
• Komputer PC z zainstalowanym programem Communicator (dostęp przez port 

szeregowy) 
• Miernik uniwersalny (prąd i napięcie) 
• Opcjonalnie – oscyloskop (może być użyteczny, ale nie jest wymagany) 

SSeerrwwiissoowwyy  kkoommppuutteerr  PPCC  
Serwisowy komputer PC powinien być standardowym komputerem typu laptop o następujących 
parametrach: 
 

• System operacyjny Windows 2000 lub XP 
• Port Ethernetowy 
• Port szeregowy (bezpośrednio lub przez konwerter USB) 

 
Na komputerze powinno być zainstalowane następujące oprogramowanie: 
 

• 3522 813 01030, EC-1 Communicator; 
• 3522 821 05040, EC-2® Environment. 

 
Potrzebny jest także kabel szeregowy do EC-2® (3522 708 06260) kabel Ethernetowy (RJ-45) 
oraz kabel szeregowy RS232. 

KKaabbeell  sszzeerreeggoowwyy  RRSS223322  
Złącze serwisowe na karcie CPU (Engineers Terminal) zapewnia komunikację szeregową z 
obydwoma procesorami: sterującym (CPU-A) i nadzorującym (CPU-B). Kabel szeregowy do EC-
2® (3522 708 06260) rozdziela sygnał z 25-cio pinowego złącza na karcie CPU na dwie 9-cio 
pinowe wtyczki, do których może być następnie podłączony klasyczny kabel szeregowy RS232 
(null-modem) w celu zapewnienia komunikacji z procesorami. 
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Rysunek 6 Kabel szeregowy EC-2® Serial cable 

KKaabbeell  EEtthheerrnneettoowwyy  
W celu podłączenia sterownika EC-2® do sieci LAN poprzez Ethernet potrzebny jest kabel 
Ethernetowy UTP CAT 5. 
W celu podłączenia sterownika EC-2® do komputera PC poprzez Ethernet potrzebny jest kabel 
krosowany Ethernetowy UTP CAT 5. 

UUrrzząąddzzeenniiee  ddoo  tteessttoowwaanniiaa  llaammpp  
Urządzenie to jest używane do sprawdzania sygnalizatorów oraz poprawności ich połączenia z 
konektorami w sterowniku. Podaje ono napięcie bezpośrednio na kolejne grupy sygnalizacyjne. 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Należy dokładnie się upewnić, że napięcie zasilania sterownika oraz napięcie 
zasilania lamp są wyłączone przed użyciem urządzenia do testowania lamp. 

 

 

UWAGA 
Urządzenie do testowania lamp posiada bezpiecznik chroniący sterownik oraz 
samo urządzenie przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia w połączeniu 
sygnalizatorów. 
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66  LLookkaalliizzaaccjjaa  aawwaarriiii  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten opisuje główne przyczyny powstawania awarii, efekty awarii, sposoby ich 
lokalizowania oraz metody usuwania. 

PPooddssttaawwoowwee  pprrzzyycczzyynnyy  aawwaarriiii  
Okoliczności znane jako najczęściej prowadzące do awarii lub powstania błędów w sterowniku 
są wymienione poniżej. 
 
Awarie lamp Spalona żarówka lub wkład LED 
Awarie wyjść Awarie wyjść sterujących lampami mogą pojawić się z powodu przerw w 

obwodzie lamp na skutek niedokładnie dociśniętego konektora, zwarć lub 
przerw w kablach lub w sygnalizatorach. 

Awarie kart 
LCM 

Awarie kart LCM zazwyczaj pojawiają się z przyczyn zewnętrznych, takich jak: 
spalone lampy, przerwy w kablach, zewnętrzne obce napięcia (lub 
upływności). Mogą być także spowodowane przez uszkodzone triaki, 
bezpieczniki oraz przez półprzewodzenie triaków. 

Awarie 
wejść/wyjść 

Błędy wejść detektorów mogą pojawić się z powodu: 
• uszkodzonych przycisków dla pieszych, pętli indukcyjnych, itp. 
• przerywania styku na konektorach, zwarć lub przerw w kablach w terenie 
• uszkodzenia karty detektorów (ED316,  IO1616, itp.) 
• programowego ustawienia detektora przy pomocy SWICO 

Awarie 
komunikacji 

Sterownik nie może komunikować się z innymi sterownikami, sterownikiem 
master (np. SPOT) lub z centralnym komputerem z powodu błędów w 
komunikacji. Błędy mogą mieć swoje źródło w: 
• awariach w okablowaniu w terenie (przerwy, zwarcia, zamienione żyły) 
• błędach w urządzeniach komunikacyjnych będące skutkiem niewłaściwego 

ustawienia zworek, niewłaściwej konfiguracji, uszkodzenia modułu, itp.) 
• problemach w sieci (np. gdy komunikacja jest oparta na technologii IP) 

Awarie przy 
uruchamianiu 

Błędy wykryte przez sterownik w trakcie uruchamiania zazwyczaj 
uniemożliwiają poprawne uruchomienie. Błędy mogą wystąpić z powodu 
niewłaściwych informacji na temat skrzyżowania (SIR) lub z powodu 
wewnętrznych problemów sprzętowych. 

Ustawienia 
parametrów 

Sterownik nie pracuje poprawnie z powodu niewłaściwych lub nieoptymalnych 
ustawień parametrów. 

Błędy 
programowe 

Sterownik nie pracuje poprawnie z powodu nieprawidłowej konfiguracji 
programowej urządzenia lub błędów w oprogramowaniu firmware. Zazwyczaj 
oprogramowanie, wykrywając wewnętrzny błąd, restartuje sterownik poprzez 
procedurę wszystkie czerwone. W najgorszym wypadku oprogramowanie 
przestanie działać całkowicie. 

Inne awarie Inne awarie mogą wystąpić z powodu nieokreślonych i niemożliwych do 
kontrolowania przyczyn zewnętrznych, takich jak: 
• wyładowania elektrostatyczne 
• pola elektromagnetyczne 
• zakłócenia w napięciu zasilania 
Przyczyny te mogą prowadzić nawet do zniszczenia jednej lub większej ilości 
kart sterownika. 

SSkkuuttkkii  aawwaarriiii  
Awaria w sterowniku ruchu drogowego zwykle skutkuje powstaniem niepożądanej sytuacji. 
Zależnie od tego, jaka poważna jest awaria może to być: 

1. spadek wydajności sterownika 
2. restartowanie sterownika poprzez procedurę ‘wszystkie czerwone’ 
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3. przejście w tryb ‘żółty migacz’ 
4. przejście w tryb ‘lampy wyłączone’ 
5. sterownik może pozostawać ‘martwy’ 

 
W drugim, trzecim i czwartym przypadku dioda ‘fault’ na karcie CPU będzie świeciła, a w 
dziennikach sterownika zostaną zapisane zdarzenia lub błędy, które mogą posłużyć do 
zlokalizowania przyczyny awarii. Używając panelu MMI albo zdalnego panelu i przeglądarki 
internetowej można odczytać komunikat o awarii w polu aktualnego stanu pracy sterownika. 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  

 

WAŻNE 
Obsługa sterownika może być prowadzona tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel 

 

 

UWAGA 
Jeśli sterownik wskazuje błąd należy zawsze starać się określić przyczynę błędu 
(zapamiętać stan diod LED, przeczytać wszystkie dzienniki) przed 
zresetowaniem sterownika. W czasie restartu część ważnych przy określaniu 
przyczyny błędu informacji może zostać stracona. 

 
Procedura poszukiwania przyczyny awarii zależy w dużej mierze od stanu, w jakim zastanie się 
sterownik. Jeśli na panelu i wszystkich modułach nie świeci ani jedna dioda należy zmierzyć 
napięcie zasilania 230V AC oraz napięcie na wewnętrznym zasilaczu 24V DC. 
Jeśli świeci jedna lub więcej diod należy rozpocząć od określenia stanu sterownika poprzez 
analizę wskazań diod oraz poprzez analizę dzienników sterownika tak, by uzyskać jasny obraz 
przyczyny błędu. Następnie, gdy poszukiwania błędu zakończyły się sukcesem, należy 
przeprowadzić działania w celu usunięcia przyczyny awarii i przejść do ponownego 
uruchomienia urządzenia tak, jak jest to opisane w kolejnym punkcie. 

PPoonnoowwnnee  wwłłąącczzaanniiee  ppoo  aawwaarriiii  
Jeśli sterownik przeszedł do trybu ‘żółty migacz’ lub ‘lampy wyłączone’, można podjąć próbę 
usunięcia błędu poprzez skasowanie alarmów. Można to zrobić na wiele sposobów: 

• krótko przyciskając przycisk reset na frontowym panelu karty CPU. 
• poprzez panel MMI (KEYS -> KASOWANIE BLEDOW -> TAK) 
• poprzez przeglądarkę internetową 
• resetując oba procesory poprzez naciśnięcie przycisku reset na frontowym panelu karty 

CPU przez około 7 sekund 
• tylko wtedy gdy sterownik „jest martwy” poprzez wyłącznie i ponowne załączenie 

AAkkttuuaallnnyy  ssttaattuuss  ii  ddzziieennnniikkii  sstteerroowwnniikkaa  
W celu analizy możliwej przyczyny awarii można posłużyć się wskaźnikami, raportami stanu i 
dziennikami opisanymi poniżej. Różne źródła informacji na temat błędów mogą być podzielone 
na: informacje sprzętowe - diody na kartach sterownika oraz informacje pochodzące z 
oprogramowania: 

• flagi alarmowe 
• dzienniki 
• informacje o stanie kart 

 
Informacje pochodzące z oprogramowania są dostępne poprzez panel MMI lub za pomocą 
interfejsu WWW. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Dioda LED jest zlokalizowana na frontowym panelu karty CPU. Dioda świeci, 
gdy procesor CPU-B wykryje błąd. 

Dioda błędu 
CPU-A 

Dioda LED jest zlokalizowana na frontowym panelu karty CPU. Dioda świeci, 
gdy procesor CPU-A wykryje błąd. 
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Flagi alarmowe Jest to lista flag alarmowych ustawianych przez sterownik na skutek 
wykrycia błędu. 

Dziennik 
programu 

Dziennik programu zapisuje wszystkie zdarzenia w kolejności ich pojawiania 
się. 
 

 

WAŻNE 
Zazwyczaj jeden wpis w dzienniku określa prawdziwą 
przyczynę błędu, natomiast pozostałe są dodatkowym 
wynikiem jego wystąpienia lub efektem-ubocznym. 
Jednakże inne dzienniki mogą w takiej sytuacji dać bardziej 
dokładną informację o rzeczywistej przyczynie awarii. 

  
Status wyjść Status wyjść to lista obwodów wyjściowych lamp, które zostały zgłoszone 

jako wadliwe. Błędy wyjść lamp nie są automatycznie usuwane z 
dzienników. 

Status lamp Status lamp to lista spalonych żarówek. Błędy spalonych żarówek są 
automatycznie usuwane z dzienników, jeśli żarówka zostanie wymieniona na 
nową. 

Status 
detektorów 

Status detektorów to lista uszkodzonych detektorów. Błędy detektorów są 
automatycznie usuwane z dzienników, gdy tylko detektor zostanie 
naprawiony. 

Status procesora 
nadzorującego 

Status procesora nadzorującego to lista wszystkich błędów zgłoszonych 
przez procesor CPU-B. 

Status 
urządzenia 

Każde urządzenie posiada swój wpis w liście zawierającej statusy urządzeń. 
Dla każdego urządzenia zgłaszany jest jego aktualny status, w przypadku 
błędu podawana jest przyczyna. 

FFllaaggii  aallaarrmmoowwee  
Poniższa tabela przedstawia listę flag alarmowych, które mogą być ustawione w sterowniku i 
dostępne przez panel MMI lub interfejs WWW. 
 

XPn (n=1..4)  Skrzyżowanie zostało wyłączone przez sterownik na skutek poważnego 
błędu. W zależności od rodzaju błędu i sposobu oprogramowania 
sterownika skrzyżowanie może pozostawać w stanie ‘żółte migowe’ lub 
‘lampy wyl’. 

REMO Skrzyżowanie zostało wyłączone za pomocą komendy wysłanej z 
zewnętrznego komputera. Może to być sterownik nadrzędny 
zintegrowany w szafie (np. sterownik SPOT) lub centralny system 
zarządzania (jak np. OCIT). 

MAL Sterownik wyłączył wszystkie lampy na skutek poważnego błędu. W 
przypadku, gdy błąd ten jest spowodowany poprzez przerwę w dostawie 
napięcia zasilania lub inne tymczasowe zdarzenie sterownik 
automatycznie włączy się po usunięciu przyczyny. 

AAL Alarm: “Uwaga”, ostrzegawczy. 

RLF Sterownik wyłączył skrzyżowanie na skutek awarii czerwonej lampy 
(alarm krytyczny). 

RLM Sterownik wykrył błąd lampy (alarm ostrzegawczy). 

AMSC Błąd komunikacji pomiędzy procesorem sterującym i nadzorującym. 

HDET Sterownik wykrył wewnętrzny problem sprzętowy związany z kartami 
detekcji. 

SDET Sterownik wykrył błąd detekcji.  
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DSWC Włączony jest programowy przełącznik detektorów (Detector Swico). 

ISWC Włączony jest programowy przełącznik sygnałów wejściowych (Input 
Swico). 

APPR Błąd programu ruchowego. 

FB Sterownik zatrzymał program ruchowy po wykryciu błędu typu 
‘deadlock’. Błąd może zostać usunięty poprzez skasowanie błędów. 

XKOP Sterownik wykrył błąd komunikacji z innym sterownikiem. 

VCU Sterownik wykrył błąd komunikacji z systemem VECOM. 

PSET Sterownik wykrył błąd w ustawieniach progów monitorowania lamp. 

NAUS Sterownik po włączeniu pozostaje w stanie ‘Lampy wyl’ na skutek awarii. 

WORK Włączony tryb pracy bez lamp. 

DUMP Program sterowania ruchem został zrestartowany. 

ESWA Komenda wyłączenia skrzyżowania pozostaje aktywna. 

EDET Rozszerzony alarm detekcji. 

ERCO Alarm systemowy. 

MIMC Włączony tryb pracy ‘mimic’. 

PUTS Błąd lampy alarmu detekcji. 

DOFF Wyłączony funkcja oddzwaniania modemu w systemie CCS. 

NOOD Program awaryjny jest aktywny. 

NS Błąd systemu kolejowego. 

CPUC Błąd komunikacji z procesorem CPU-C. 

STOP Sterownik został zatrzymany. 

IVER Błąd komunikacji z procesorem CPU-IVERA. 

SRST ‘Miękki’ reset w celu przejścia do nowego programu. 

EMBK Sterownik pracuje na zasilaniu bateryjnym. 

UNIT Sterownik wykrył błąd w jednej z kart lub brak karty. 
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BBłłęęddyy  llaammpp  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia błędu lamp. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe RLM, RLF, AAL, XPn (n= 1..4) 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdej lampy, której status błędu zmienił się. 
Wpis każdego zdarzenia wyłączenia lub przejścia w inny tryb pracy. 

Status wyjść - 
Status lamp Nazwy uszkodzonych lamp. 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
Sterownik ruchu EC-2® wykrywa błędy lamp poprzez pomiar prądu płynącego przez lampy. 
Używa trzech poziomów odniesienia w celu wykrywania błędów. 
 
Pierwszy Sterownik EC-2® wykrył uszkodzoną pierwszą lampę (wartość mierzonego 

prądu spadła poniżej pierwszego progu – NAT1) 
Drugi Sterownik EC-2® wykrył uszkodzoną drugą lampę (wartość mierzonego 

prądu spadła poniżej drugiego progu – NAT2) 
Ostatni Sterownik EC-2® wykrył, że uszkodzone zostały wszystkie lampy (wartość 

mierzonego prądu spadła poniżej progu ostatniej lampy - LAST) 

RReeaakkccjjaa  sstteerroowwnniikkaa  nnaa  bbłłąądd  llaammppyy  
Po wykryciu błędu lampy sterownik EC-2® może podjąć jedną z wymienionych poniżej akcji. 
 
Tylko raport Informacja o błędzie zostaje zapisana tylko i wyłącznie w dziennikach. Po 

usunięciu awarii wpisy zostają automatycznie usunięte z dzienników. 
Zwiększenie 
czasu 
międzyzielonego 

W przypadku awarii pierwszej czerwonej lampy może zostać 
automatycznie zwiększony czas międzyzielony w konfliktowych grupach 
(przeważnie pieszych). Błąd zostaje zgłoszony w dzienniku. Po usunięciu 
awarii wpisy zostają automatycznie usunięte z dzienników. 

Wstrzymanie 
grupy 
sygnalizacyjnej 

W przypadku awarii drugiej czerwonej lampy konfliktowe grupy 
(przeważnie piesze) mogą zostać wykluczone z nadawania sygnału 
zielonego. 

‘Miękkie’ 
wyłączenie 

W efekcie awarii czerwonej lampy, lub kombinacji awarii kilku czerwonych 
lamp, sterownik może zostać wyłączony poprzez tryb ‘wszystkie czerwone’ 
do ‘żółte migowe’. 

Natychmiastowe 
wyłącznie 

W efekcie awarii czerwonej lampy, lub kombinacji awarii kilku czerwonych 
lamp, sterownik może zostać wyłączony natychmiastowo (bezpośrednio do 
trybu ‘żółte migowe’). 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  llaammpp  
Błąd lampy może zostać spowodowany przez. 
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Spalona żarówka Przepalona żarówka lub uszkodzony wkład LED 
Spalony 
bezpiecznik 

Przepalony bezpiecznik na karcie wykonawczej LCM 

Przerwa w 
obwodzie lamp 

Przerwa w kablach w terenie lub w przewodach rozprowadzających na 
konektorach 

Poziomy 
odniesienia 

Niewłaściwe ustawienia progów odniesienia (NAT1, NAT2 czy LAST) może 
prowadzić do stałego lub przypadkowego błędu lamp. 

LED Gdy używane są sygnalizatory typu LED istnieje kilka różnych przyczyn 
wiodących do stałych lub przypadkowych błędów lamp: 

• Wkład LED nie pobiera wystarczająco dużo mocy (mierzona 
wartość prądu jest poniżej lub marginalnie tylko powyżej poziomu 
odniesienia). 

• Współczynnik THD (Total Harmonic Distorsion) określający 
sumaryczną zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu prądu 
jest większy od 33%. Oznacza to, że przebieg prądu nie jest 
sinusoidalny. 

• Sygnał nie osiąga wymagań dotyczących THD w określonym czasie 
po włączeniu napięcia zasilania. 

• Istnieje duże przesunięcie fazowe pomiędzy prądem a napięciem. 
Ściemniacz Przełączanie z trybu pełnej jasności w tryb ściemniania (lub odwrotnie) 

może generować błędy lamp spowodowane nieprawidłowo ustawionymi 
progami odniesienia. 

Wewnętrzny błąd 
karty LCM 

Awaria obwodu do pomiaru prądu na karcie LCM także może prowadzić do 
powstania błędu lamp. 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  llaammpp  
Działania, jakie należy podjąć w przypadku zgłoszenia błędu lamp zależy od sytuacji. 

1. Jeśli jednocześnie z błędem lampy zgłoszony został błąd obwodu wyjściowego lampy, 
należy najpierw usunąć błąd obwodu wyjściowego. 

2. Następnie należy podać napięcie na szynę z konektorami (np. przy użyciu urządzenia do 
testowania lamp).  

Jeśli sygnalizator mimo wszystko nie świeci należy: 
• Sprawdzić sygnalizator i, jeśli to konieczne, wymienić żarówkę lub wkład LED. 
• Sprawdzić transformator i jego połączenia w przypadku niskonapięciowych lamp (np. 

halogenowych lub kryptonowych posiadających transformator). 
Jeśli sygnalizator zaczął świecić: 

• Sprawdzić bezpieczniki i wymienić, jeśli potrzeba 
• Sprawdzić pobieraną przez lampy moc i porównać z ustawioną wartością 

odniesienia 
• W przypadku sygnalizatorów typu LED sprawdzić pobieraną przez nie moc 

oraz określić współczynnik THD 
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PPrrzzeeppaalloonnyy  bbeezzppiieecczznniikk  nnaa  kkaarrcciiee  wwyykkoonnaawwcczzeejj  LLCCMM  
W przypadku przepalenia się bezpiecznika na karcie LCM generowany jest błąd dla 
odpowiadającego przepalonemu bezpiecznikowi wyjścia. Sterownik może także zgłosić błąd 
lampy, jeśli nie wyłączył się na skutek przepalenia bezpiecznika.  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku przepalenia się 
bezpiecznika na karcie wykonawczej. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe RLM, RLF, AAL, XPn (n= 1..4) 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdego uszkodzonego bezpiecznika lampy. 
Wpis każdego zdarzenia wyłączenia lub przejścia w inny tryb pracy. 

Status wyjść Nazwy uszkodzonych bezpieczników lamp. 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  bbeezzppiieecczznniikkóóww  llaammpp  
Błąd bezpiecznika lampy może zostać spowodowany przez: 
 
Przepalenie 
żarówki 

Przepalenie żarówki może wywołać stan nieustalony i uszkodzić 
bezpiecznik 

Zwarcie Zwarcie w kablach w terenie lub w samym sygnalizatorze 
Nieprawidłowy 
styk 

Nieprawidłowy kontakt może spowodować powstanie stanu nieustalonego i 
uszkodzenie bezpiecznika 

Impuls prądowy Duży impuls prądowy może uszkodzić bezpiecznik. Jest to możliwe, gdy do 
jednego wyjścia podłączona jest równolegle zbyt duża liczba 
sygnalizatorów zawierających transformatory 

Przeciążenie Przeciążenie wyjścia może w skrajnych przypadkach spowodować 
przepalenie bezpiecznika 

Wewnętrzny błąd 
karty LCM 

Awaria karty LCM także może prowadzić do wygenerowania komunikatu o 
błędzie bezpiecznika. 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  uusszzkkooddzzeenniiaa  bbeezzppiieecczznniikkaa  
1. Sprawdzić bezpiecznik i wymienić, jeśli to konieczne. 
2. Sprawdzić wyjście lampy w poszukiwaniu zwarcia przy użyciu miernika uniwersalnego. 

Najłatwiej zrobić to na listwie z konektorami. 
3. Jeśli błąd nie został usunięty po wymianie bezpiecznika, sprawdzić czy bezpiecznik nie 

został przepalony ponownie (może to oznaczać, że ciągle występuje zwarcie) 
4. Jeśli błąd nie został usunięty, a bezpiecznik jest dobry, wymienić kartę LCM. 
5. Jeśli błąd nie został usunięty, po wymianie karty LCM, dokładnie sprawdzić połączenia i 

konektory: 
• Przewody prowadzące od zasilacza do karty LCM 
• Przewody prowadzące z karty LCM do szyny z konektorami 
• Przewody prowadzące od konektorów do sygnalizatorów 
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6. Jeśli błąd bezpiecznika pojawia się regularnie bez wyraźnej przyczyny sprawdzić, czy; 
• występują duże impulsy prądowe pochodzące od wielu równolegle połączonych 

transformatorów w sygnalizatorach 
• występuje niedokładny styk, przerywany kontakt pomiędzy elementami 
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AAwwaarriiaa  wwyyjjśścciiaa  llaammppyy  nnaa  kkaarrcciiee  wwyykkoonnaawwcczzeejj  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku uszkodzenia wyjścia 
lampy na karcie wykonawczej. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe AAL, XPn (n= 1..4) 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdego uszkodzonego wyjścia lampy. 
Wpis każdego zdarzenia wyłączenia lub przejścia w inny tryb pracy. 

Status wyjść Nazwy uszkodzonych wyjść lamp. 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
Sterownik ruchu EC-2® wykrywa uszkodzenia wyjść lamp w następujące sposoby: 
 
Niepożądane 
wyłączenie 

Sterownik nie mierzy napięcia na wyjściu w czasie, gdy napięcie powinno być 
włączone 

Niepożądane 
włączenie 

Sterownik mierzy napięcie na wyjściu w czasie, gdy napięcie powinno być 
wyłączone 

Pół-
przewodzenie 

Sterownik mierzy różnicę pomiędzy wartością amplitudy napięcia w dodatniej 
i ujemnej części okresu napięcia zasilania. (np. niepożądane wyłączenie lub 
niepożądane włączenie wykryte w jednej połowie okresu napięcia zasilania). 

Różnica w 
pomiarze 
napięcia 

Dwa obwody mierzące napięcie na wyjściu sygnału zielonego dają inne 
wyniki pomiaru. 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  wwyyjjśśćć  llaammpp  
Błąd wyjścia lampy może zostać spowodowany przez: 
 
Przepalony 
bezpiecznik 

Przepalony bezpiecznik jest diagnozowany jako niepożądane wyłączenie 

Zwarcie triaka Zwarcie triaka jest diagnozowane jako niepożądane włączenie lub 
półprzewodzenie 

Rozwarcie triaka Rozwarcie triaka jest diagnozowane jako niepożądane wyłączenie lub 
półprzewodzenie 

Nieprawidłowy 
styk 

Problemy z kontaktem w kablach pomiędzy kartami wykonawczymi LCM a 
sygnalizatorami mogą prowadzić do zgłaszania błędów wyjść lamp 

Wewnętrzny błąd 
karty LCM 

Wewnętrzne, sprzętowe uszkodzenie karty LCM może prowadzić do 
zgłaszania błędów wyjść lamp 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzggłłoosszzeenniiaa  uusszzkkooddzzeenniiaa  wwyyjjśścciiaa  llaammppyy  
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1. Pierwszy krok polega na postępowaniu zgodnie z procedurą przyjętą w przypadku 
uszkodzenia bezpiecznika lampy, patrz: 6.2. 

2. Jeśli zgłoszony został więcej niż jeden błąd wyjścia (na tej samej karcie LCM) wtedy 
mamy do czynienia najprawdopodobniej z wewnętrznym błędem sterownika, należy: 

• sprawdzić czy do karty LCM doprowadzone jest napięcie zasilania lamp żółtych 
PHA oraz czerwonych i zielonych PHRG. 

• sprawdzić przewody i konektory pomiędzy zasilaczem i kartą LCM 
• wymienić kartę LCM 

3. Jeśli sterownik dodatkowo zgłasza błędy kart LCM mamy do czynienia z wewnętrznym 
błędem w sterowniku, patrz:6.6. 
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BBłłąądd  ddeetteekkttoorraa  iinndduukkccyyjjnneeggoo  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia błędu 
detektora indukcyjnego. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Nie świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe SDET 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdego uszkodzonego detektora. 
 

Status wyjść - 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

Zgłoszenie o błędach detektorów 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  ddeetteekkttoorróóww  
Błąd detektora może zostać spowodowany przez: 
 
Rozwarty obwód 
detektora 

Przerwa w detektorze lub w kablu doprowadzającym 

Zwarty detektor Zwarcie w detektorze lub w kablu doprowadzającym 
Nieprawidłowy 
styk 

Problem z kontaktem pomiędzy kartą a złączem do przyłączania 
detektorów lub detektorami a złączem 

Interferencja Interferencja jako rezultat indukcyjności wzajemnej z innymi detektorami 
Stała zajętość 
detektora 

Alarm wygenerowany przez oprogramowanie karty ED316 z powodu zbyt 
długo zajętego detektora 

Stały brak 
zajętości 
detektora 

Alarm wygenerowany przez oprogramowanie karty ED316 z powodu braku 
zgłoszeń z detektora przez zbyt długi okres czasu 

Błąd karty ED316 Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty ED316 może być przyczyną 
wygenerowania błędu detektora 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzggłłoosszzeenniiaa  bbłłęędduu  ddeetteekkttoorraa  
 

1. Sprawdzić diody sygnalizacyjne na przednim panelu karty ED316, jeśli któraś z diod 
miga oznacza to, że przyporządkowany jej detektor jest uszkodzony. 

• Przy pomocy omomierza sprawdzić czy nie wystąpiło zwarcie lub przerwa w 
obwodzie detektora. W takim przypadku sterownik podaje częstotliwość pracy 
detektora 0 Hz. 

• Sprawdzić czy nie występuje upływność do ziemi 
• Sprawdzić połączenia pomiędzy kartą ED316 a przyłączem detektorów na 

szynie 
• Jeśli detektory i połączenia zdają się być dobre wymienić kartę 

2. Sprawdzić aktualny status sterownika i aktualny stan błędu detektora 
F oznacza uszkodzenie sprzętowe 
B oznacza detektor stale zajęty 
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O oznacza detektor niegenerujący zgłoszenia przez zbyt długi okres 
S oznacza programowe ustawienie stanu detektora za pomocą SWICO 

3. Sprawdzić częstotliwość pracy pętli, ich indukcyjność oraz poziom sygnału (Menu -> 
Serwis -> Eurodetektor -> Ustawienia pętli) 

• Jeśli problem jest spowodowany przez interferencje pomiędzy pętlami, 
sprawdzić czy istnieją wystarczające różnice częstotliwości sygnału zasilania 
pomiędzy sąsiadującymi ze sobą pętlami. W przypadku, kiedy dwie pętle 
położone blisko siebie są zasilane sygnałem o takiej samej lub zbliżonej 
częstotliwości należy założyć odpowiednią zworkę na karcie ED316 w celu 
wymuszenia różnicy częstotliwości. 

4. Sprawdzić czułość i czas podtrzymania sygnału pętli (Menu -> Serwis -> Eurodetektor -
> Ustawienia petli; kolumny dL/L i WSTRZY) 
• Błąd stałej zajętości detektora może być spowodowany przez: 

o Zbyt dużą czułość (zbyt mała wartość w kolumnie dL/L) 
o Zaparkowany na detektorze pojazd 

• Błąd braku zajętości przez zbyt długi czas może być spowodowany przez: 
o Złe ustawienie czułości (zbyt mała czułość – zbyt duża wartość w kolumnie 

dL/L) 
o Wyłączony z użytkowania fragment drogi 
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BBłłąądd  pprrzzyycciisskkuu  ddllaa  ppiieesszzyycchh  
Diagnozowanie awarii przycisków dla pieszych jest oparte na sprawdzaniu stałej zajętości lub 
braku zgłoszeń z przycisków. 

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia błędu 
przycisku dla pieszych. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Nie świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe SDET 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdego uszkodzonego detektora. 
 

Status wyjść - 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

Zgłoszenie o błędach detektorów 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
Sterownik ruchu EC-2® obsługuje trzy sposoby podłączania przycisków dla pieszych: 

• Niskonapięciowe zwierne (normalnie otwarte). Napięcie jest podawane na wejście karty 
IO1616, gdy przycisk jest wciśnięty. 

• Niskonapięciowe rozwierne (normalnie zamknięte). Napięcie jest odłączane od wejścia 
IO1616, gdy przycisk jest wciśnięty. W programie przycisk jest zdefiniowany jako 
odwrócony (inverted). 

• Przycisk podłączony do sygnału żółtego grupy pieszej, tak jak na rysunku poniżej: 
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Rysunek 7 Podłączenie przycisku dla pieszych przez wyjście w karcie LCM 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  pprrzzyycciisskkóóww  ddllaa  ppiieesszzyycchh  
Błąd przycisku dla pieszych może zostać spowodowany przez: 
 
Brak aktywności Na nieuczęszczanym skrzyżowaniu błąd przycisku dla pieszych może być 

wygenerowany, ponieważ przycisk jest nieużywany 
Przerwa Przerwa w obwodzie karty IO1616 i przycisku 
Zwarcie Zwarcie w obwodzie karty IO1616 i przycisku 
Przycisk Uszkodzony przycisk 
Błąd karty 
IO1616 

Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty IO1616 może być przyczyną 
wygenerowania błędu przycisku dla pieszych 

 

 

WAŻNE 
Karta IO1616 posiada rezystory zabezpieczające na każdym wejściu w celu ochrony 
przed wysokimi napięciami (np. 230V AC) na wejściach. 

 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzggłłoosszzeenniiaa  bbłłęędduu  pprrzzyycciisskkuu  ddllaa  ppiieesszzyycchh  
1. Sprawdzić, czy przycisk funkcjonuje poprawnie wciskając go. 
2. Sprawdzić, czy dioda na karcie IO1616 działa 
3. Sprawdzić stan przycisku w programie (Menu -> Serwis -> Status wejsc/wyjsc -> 

Detektory) 
4. Wymienić kartę IO1616 jeśli okaże się, że jest uszkodzona. 
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BBłłęęddyy  pprrzzyy  rroozzrruucchhuu  
Sterownik nie startuje poprawnie, pomimo iż program jest zainstalowany. W tym punkcie 
zakłada się, że sterownik pracował przed wystąpieniem błędu. W następnym punkcie omówiony 
zostanie problem niepoprawnego rozruchu sterownika spowodowanego błędami w konfiguracji. 

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Informacja o błędach w tym przypadku bardzo silnie zależy od przyczyny problemu. 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
Dioda błędu 
CPU-B 

Nie miga 

Dioda błędu 
CPU-A 

Nie miga 

Flagi alarmowe MAL 
Dioda 
‘heartbeat’ 
CPU-B 

Świeci 
 

Dioda 
‘heartbeat’ 
CPU-A 

Świeci 
 

Diody 
aktywności na 
LCM 

Świecą 

Interfejsy 
użytkownika 

Jeden lub więcej z interfejsów użytkownika nie pracuje poprawnie. 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  pprrzzyy  rroozzrruucchhuu  
Błędy mogą być spowodowane przez: 
 
Napięcie zasilania Brak napięcia zasilania lub napięcia zbyt niskie 
Napięcie logiki 24V Brak napięcia zasilania logiki (24V stałe) lub napięcie zbyt niskie 
Błąd sprzętowy Jeden lub więcej z modułów sterownika jest uszkodzony w wyniku czego 

sterownik nie może (lub odmawia) się uruchomić. Mogą to być 
następujące moduły: 

karta CPU 
karta LCM 
główna płyta tylna (primary back panel) 
dodatkowa płyta tylna (extension back panel) 
zasilacz MDU 

Błąd 
oprogramowania 

Brak oprogramowania w procesorze CPU-A lub CPU-B, zawiera ono błąd, 
lub jest uszkodzone. 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ggddyy  sstteerroowwnniikk  ssiięę  nniiee  uurruucchhaammiiaa  
Pierwszym krokiem w przypadku, gdy sterownik odmawia uruchomienia jest sprawdzenie czy 
jest on właściwie zasilany i czy obydwa procesory pracują. 
 

1. Sprawdzić diody na poszczególnych modułach 
• Jeśli żadna z diod nie świeci sprawdzić napięcie zasilania logiki 24V 
• Sprawdzić bezpieczniki na źródle napięcia zasilania 24V 

2. Jeśli nie miga dioda ‘heartbeat’ procesora CPU-B należy: 
• Zresetować kartę CPU poprzez wciśnięcie przycisku ‘software reset’ na 

około 7 sekund 
• Jeśli problem nie został usunięty należy ponownie zainstalować program w 

procesorze CPU-B. 
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• Jeśli to nie przyniosło skutku wymienić kartę CPU 
 

3. Jeśli nie miga dioda ‘heartbeat’ procesora CPU-A należy: 
• Zresetować kartę CPU poprzez wciśnięcie przycisku ‘software reset’ na około 7 

sekund. Ponowne uruchomienie procesora CPU-A zajmuje około 50 sekund. W 
tym czasie dioda ‘heartbeat’: 

o zaświeci na około 2 sekundy podczas gdy karta CPU jest ponownie 
zasilana lub resetowana 

o następnie wyłączy się 
o po około 30 sekundach powinna zacząć migać 

• Jeśli dioda nie miga należy wymienić kartę CPU 
 
Jeśli obie diody ‘heartbeat’ procesorów CPU-A i CPU-B migają oznacza to, że procesory pracują 
poprawnie należy wtedy: 
 

1. Przy pomocy panelu MMI lub interfejsu WWW sprawdzić następujące rzeczy: 
• Napięcie zasilania 

o Jeśli napięcie zasilania jest zbyt niskie sprawdzić napięcie przed 
bezpiecznikami, sprawdzić bezpieczniki 

• Napięcie zasilania logiki 24V 
o Jeśli napięcie zasilania logiki jest zbyt niskie (<23V) należy 

wymienić zasilacz 24V 
• Sprawdzić czy zgłaszane są błędy kart LCM 
• Sprawdzić Dziennik Programu w poszukiwaniu wpisów o błędach 
• Sprawdzić aktualny status sterownika 

 
2. Jeśli panel MMI lub interfejs WWW nie działają poprawnie program w procesorze CPU-A 

może być uszkodzony 
 

• Sprawdzić czy program jest zainstalowany i czy pracuje 
• Spróbować ponownie załadować program 
• Jeśli to nie pomaga należy wymienić kartę CPU 
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BBłłęęddyy  pprrzzyy  rroozzrruucchhuu  ((ssppoowwooddoowwaannee  nniieewwłłaaśścciiwwąą  
kkoonnffiigguurraaccjjąą))  
Po załadowaniu nowego programu do procesora CPU-A i/lub CPU-B sterownik może odmówić 
uruchomienia w efekcie błędów w konfiguracji. Najczęściej powtarzające się błędy są omówione 
w tym punkcie. 
 

1. Występuje niezgodność konfiguracji w procesorze CPU-A i CPU-B 
Konfiguracja jest sprawdzana na podstawie numeru ID. Jeśli numery ID w obu 
procesorach nie zgadzają się sterownik w Dzienniku Programu zgłosi błąd: 
 
  218:CPU-A/B ID # - # 

 
2. Faktyczna liczba kart LCM w sterowniku nie zgadza się z liczbą zaprogramowaną 

• Jeśli w sterowniku znajduje się mniej kart LCM niż jest to zaprogramowane, 
sterownik nie uruchomi się. 

 
3. Typ kart LCM nie zgadza się z typem, który został zaprogramowany 
4. Występuje błąd w jednym z plików konfiguracyjnych programu 

W pliku „XLOG.LOG” zostaną zapisane błędy powstałe przy uruchamianiu sterownika. 
(Aby ściągnąć ze sterownika plik „XLOG.LOG” należy użyć EC-2® Communicator i 
wybrać: Transfer -> Upload, a następnie zaznaczyć właściwy plik). Przykład typowego 
błędu jest podany poniżej. Tabela zawiera listę wszystkich możliwych błędów. 

   20070305:134200 LOAD ERR at file XP.DAT(87): Syntax error 

  20070305:134200 Abort with reason 5 

Przyczyna Opis Wyjaśnienie 
1 OUT OF MEMORY Pamięć dynamiczna jest pełna 
2 ERR_INIT Krytyczny błąd w czasie inicjalizacji 
3 VORMATION-INIT Problem z inicjalizacją programu 

 
4 VORMATION-START Problem z inicjalizacją programu 

 
5 XP.DAT Błąd w pliku konfiguracyjnym XP.DAT 
6 TMR-EVENT Błąd przy inicjalizacji wewnętrznego zegara 
7 FMT-CREATE Wewnętrzny błąd przy inicjalizacji 
8 PAR-CREATE Wewnętrzny błąd przy inicjalizacji 
9 PAR-PUT Uszkodzona baza danych w sterowniku 
10 PAR-OPEN Zmienna nie istnieje w bazie danych 
12 ERR OBJ CREATE Błąd przy inicjalizacji objektu IVERA 
13 ERR SRAM MEMORY Błąd przy inicjalizacji pamięci podtrzymywanej przez baterię 
14 ERR TASK CREATE Błąd przy inicjalizacji usługi programowej 
 
Najczęściej występują błędy 4 i 5. 

• W przypadku błędu 5 występuje błąd w pliku konfiguracyjnym XP.DAT 
• W przypadku błędu 4 występuje błąd w pliku konfiguracyjnym aplikacji: 

o CVN.DAT lub MMI.DAT (w przypadku programowania CCOL i RWSC) 
o SADAT.DAT lub MMI.DAT ( w przypadku SRM) 
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AAwwaarriiee  kkaarrtt  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Procesor CPU-A przechowuje informacje o stanie wszystkich skonfigurowanych kart oraz 
wszystkich zmianach ich stanu. Zmiany te są zapisywane w dzienniku programu. 
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia awarii którejś 
z kart. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Nie świeci (Świeci tylko w przypadku awarii karty LCM) 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe UNIT 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdej uszkodzonej karty. 
 

Status wyjść - 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

Nazwa uszkodzonej karty. 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
W sterowniku ruchu EC-2® wszystkie karty i urządzenia peryferyjne komunikują się z kartą 
procesora CPU poprzez kanały szeregowe. Oprócz informacji przekazywanych w czasie 
rzeczywistym, kanały szeregowe są także używane do wymiany informacji o awariach. W ten 
sposób procesor CPU jest w stanie wykryć błąd każdej karty pod warunkiem, że: 

• CPU ma możliwość komunikacji z kartą 
• Karta sama zgłosiła wcześniej błąd do CPU 

 

 

WAŻNE 
W przypadku braku komunikacji potrzeba około 8 sekund zanim zgłoszona zostanie 
awaria karty. Jeśli komunikacja zostanie przywrócona potrzeba około 8 sekund zanim 
komunikat o błędzie zostanie usunięty. 

 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  kkaarrtt  nnaa  pprroottookkoollee  PPMMSSIIOO  
Dla urządzeń podłączonych przy użyciu protokołu PMSIO (ED316, IO1616, panel MMI) mogą 
wystąpić następujące przyczyny zgłoszenia błędu karty: 
 
Karta wyłączona Błąd jest generowany, gdy karta nie jest zasilana (np. 24V DC) 
Brak połączenia Karta nie jest połączona z CPU (brak komunikacji, kabel szeregowy 

niepodłączony) 
Zły adres Adres karty jest nieprawidłowo skonfigurowany 
Błąd karty Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty 
Błąd RS422 Problem elektryczny w interfejsie RS422. Problem może występować na 

komunikującej się karcie, połączeniu lub na płycie z procesorem CPU 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  kkaarrttyy  nnaa  pprroottookkoollee  PPMMSSIIOO  
W przypadku awarii urządzeń podłączonych poprzez protokół PMSIO należy wykonać 
następujące czynności: 
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1. Sprawdzić, czy dioda oznaczająca aktywność miga na danej karcie. Jeśli nie, karta nie 
komunikuje się z procesorem CPU; 

• Sprawdzić zworki adresowe na karcie i porównać ze zgłaszanymi błędami 
• Wymienić kartę 

2. Jeśli więcej lub wszystkie karty podłączone do tej samej magistrali szeregowej są 
zgłaszane jako uszkodzone: 

• Sprawdzić, czy dioda oznaczająca aktywność miga na tych kartach 
• Sprawdzić, czy nie występuje konflikt adresów dla tych kart 
• Sprawdzić połączenie kabla szeregowego (kabel taśmowy) 
• Zlokalizować uszkodzoną kartę metodą eliminacji, wyjmując kolejne karty z 

kasety 
3. Sprawdzić, czy nie występuje zwarcie pomiędzy poszczególnymi żyłami kabla 

szeregowego używając testera do RS422 
4. Sprawdzić interfejs RS422 używając testera 

• Zainstalować tester RS422 pomiędzy CPU i wszystkimi urządzeniami 
wejścia/wyjścia 

• Usunąć wszystkie urządzenia wejścia/wyjścia z kasety 
• Sprawdzić dane wysyłane przez CPU 
• Wkładać karty kolejno i: 

o Sprawdzać komunikacje na testerze RS422 
o Każda włożona karta powinna być zgłaszana przez CPU jako dobra 

• Wymienić kartę CPU, jeśli to konieczne, tzn.: 
o Nie są wysyłane żadne dane 
o Występuje zwarcie w nadajniku RS422 na karcie CPU 
o Odpowiedź z karty jest OK, ale jest stale zgłaszana jako wadliwa przez 

CPU 
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AAwwaarriiee  kkaarrtt  LLCCMM  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Procesor CPU-A przechowuje informacje o stanie wszystkich skonfigurowanych kart, wszelkie 
zmiany w ich stanie są zgłaszane w Dzienniku Programu. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe UNIT, MAL 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdej uszkodzonej karty LCM. 
 

Status wyjść - 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

Nazwa uszkodzonej karty LCM. 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęęddóóww  
Jeśli procesor CPU-B wykrył błąd jednej lub większej ilości kart LCM generowany jest alarm 
krytyczny (MAL) i sygnalizacja zostaje wyłączona. 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  kkaarrtt  LLCCMM  
Możliwe przyczyny to: 
 
Magistrala 
szeregowa – A 

Problem z magistralą szeregową – A, która jest używana przez procesor 
CPU-A do wysyłania poleceń i sterowania wyjściami kart LCM 

Magistrala 
szeregowa – B 

Problem z magistralą szeregową – B, która jest używana przez karty LCM 
do wysyłania informacji o stanie wyjść do procesorów CPU-A i CPU-B 

BMAINS Problem z częstotliwością sygnału zasilania, BMAINS 
Konfiguracja Jeśli w sterowniku jest zbyt mało kart LCM CPU nie jest w stanie 

skonfigurować jednej lub większej ilości kart. 
Błąd karty LCM Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty LCM 
Błąd karty CPU Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty CPU 
Zakłócenia Ekstremalnie duże zakłócenia mogą spowodować, że automatyczny test 

karty LCM zakończy się niepomyślnie i karta zgłosi błąd. 
Zakłócenia mogą też spowodować pojawienie się błędów (pojedynczych 
bitów) na magistrali szeregowej – A lub – B. Sterownik EC-2® jest 
zaprojektowany tak, by filtrować te błędy, lecz jeśli zakłócenia są obecne 
przez dłuższy czas (>10 ms) sterownik może się wyłączyć. 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  kkaarrttyy  LLCCMM  
W przypadku awarii karty LCM należy wykonać następujące czynności: 

1. Sprawdzić, czy wszystkie diody oznaczające aktywność kart migają regularnie i 
synchronicznie. 
• Jeśli dioda oznaczająca aktywność karty nie miga (jest stale wyłączona) 

oznacza to wewnętrzny błąd karty LCM lub brak zasilania karty (24V DC). 
Sprawdzić czy jest zasilanie lub, jeśli to konieczne, wymienić kartę. 
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• Jeśli dioda oznaczająca aktywność karty nie miga (jest stale włączona) oznacza 
to wewnętrzny błąd karty LCM. Należy wymienić kartę. 

• Jeśli dioda oznaczająca aktywność karty miga bardzo szybko oznacza to, że 
karta wykryła błąd, należy: 

• Wymienić kartę 
• Jeśli błąd nie został usunięty wymienić kartę znajdującą się na lewo od 

tej, która zgłaszała błąd 
2. Jeśli wszystkie karty LCM wykazują błąd (szybko migająca dioda) należy: 
• Sprawdzić diody ‘heartbeat’ procesorów CPU-A i CPU-B na przednim panelu karty 

CPU 
• Wyłączyć sterownik i włączyć ponownie sprawdzając czy problem występuje nadal 
• Sprawdzić czy częstotliwość sygnału zasilania, BMAINS, wynosi 50Hz 

• Jeśli nie, należy wyjąć karty LCM i sprawdzić, czy któraś nie powoduje 
zwarcia sygnału zasilania, BMAINS 

• Jeśli to konieczne wymienić kartę CPU 
3. Jeśli dioda oznaczająca aktywność karty wydaje się być OK, należy: 
• Zrestartować sterownik sprawdzając, czy błąd pozostaje nadal (powraca) 
• Wymienić kartę LCM, która jest zgłaszana jako uszkodzona lub, jeśli to nie przynosi 

oczekiwanego rezultatu, wymienić kartę na lewo od tej, która zgłosiła błąd 
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AAwwaarriiee  nnaappiięęcciiaa  zzaassiillaanniiaa  llaammpp  

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia awarii 
napięcia zasilania lamp. 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe MAL 
Dziennik 
programu 

Błąd POWERFAIL 
Błąd MAINS_SYNC 

Status wyjść - 
Status lamp - 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

- 

Status 
urządzenia 

- 

WWyykkrryywwaanniiee  bbłłęędduu  
W sterowniku EC-2® problemy z napięciem zasilania lamp są wykrywane przez: 

• Analogowy pomiar napięcia zasilania lamp w zasilaczu (MDU), przed głównym 
przekaźnikiem 

• Czujnik napięcia żółtych lamp (PHA) na każdej karcie LCM 

PPrrzzyycczzyynnyy  aawwaarriiii  nnaappiięęcciiaa  zzaassiillaanniiaa  llaammpp  
Możliwe przyczyny to: 
 
Zanik napięcia 
zasilania 

Sterownik wyłączył się z powodu zaniku napięcia zasilania. Po przywróceniu 
zasilania sterownik włączy się automatycznie 

Zakłócenia Sterownik nie jest w stanie zsynchronizować się z częstotliwością napięcia 
zasilania z powodu zakłóceń w tym napięciu (może to mieć miejsce, gdy 
sterownik jest zasilany ze spalinowego generatora synchronicznego lub w 
przypadku niezwykle dużych odkształceń napięcia zasilania) 

Zbyt niskie 
napięcie zasilania 

Napięcie zasilania spadło poniżej zaprogramowanego poziomu, przy którym 
procesor nadzorujący decyduje o wyłączeniu sterownika (zwykle jest to 
187V w przypadku sterowników 230V) 

VMAINS Sterownik wykrył brak napięcia zasilania żółtych lamp (PHA) na karcie LCM 
(główny przekaźnik jest w tym czasie załączony) 

GEB Przepalił się bezpiecznik w torze zasilania lamp. 
Napięcie zasilania lamp zostało ręcznie wyłączone. 

Problem z 
kablami 

Wystąpił problem w podłączeniu napięcia zasilania lamp 

Błąd karty MDU Wewnętrzny, sprzętowy błąd zasilacza MDU 
Błąd karty CPU Wewnętrzny, sprzętowy błąd karty CPU 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  nnaappiięęcciiaa  zzaassiillaanniiaa  llaammpp  
1. Sprawdzić bezpiecznik i ewentualne wyłączniki zasilania lamp. 
2. Sprawdzić wartość napięcia mierzonego przez sterownik. 
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3. Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić napięcie lamp przychodzące z tyłu 
zasilacza. 

4. Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić napięcie lamp wychodzące z tyłu zasilacza. 
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BBłłęęddyy  wwyynniikkaajjąąccee  zz  nnaaddzzoorroowwaanniiaa  ii  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa    
Sterownik EC-2® został zaprojektowany zgodnie z normami EN12675 i HD638 S1 odnośnie 
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Sterownik może wykrywać następujące błędy dotyczące 
bezpieczeństwa: 
 
Błąd lampy Wystąpił błąd lampy 
Konflikt Wystąpił konflikt zielone-zielone i/lub żółte-zielone (zależnie od 

oprogramowania) 
Czas 
międzyzielony 

Został przekroczony czas międzyzielony lub międzyczerwony pomiędzy dwoma 
grupami sygnalizacyjnymi 

Czas 
minimalny 

Grupa sygnalizacyjna nie spełniła wymagań dotyczących minimalnego czasu 
nadawania sygnału 

Czas 
maksymalny 

Grupa sygnalizacyjna nie spełniła wymagań dotyczących maksymalnego czasu 
nadawania sygnału 

Sekwencja Grupa sygnalizacyjna nie spełniła wymagań sekwencji sygnalizacyjnej 
właściwej dla danego kraju (poprzez wykonanie niedozwolonego przełączenia 
lub wyświetlenie niedozwolonej kombinacji kolorów) 

XP Sterownik nie spełnił wymagań odnośnie czasu minimalnego, maksymalnego 
lub sekwencji przy procedurze załączania lub wyłączania na wymienionym 
skrzyżowaniu 

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  bbłłęęddzziiee  
Poniższa tabela prezentuje stany wszystkich wskaźników w przypadku wystąpienia błędu 
związanego z bezpieczeństwem: 
 
Dioda błędu 
CPU-B 

Świeci 

Dioda błędu 
CPU-A 

Świeci 

Flagi alarmowe XPn (n= 1..4) MAL 
Dziennik 
programu 

Wpis dla każdego wykrytego błędu 

Status wyjść - 
Status lamp Przegląd błędów lamp 
Status 
detektorów 

- 

Status 
procesora 
nadzorującego 

Przegląd wykrytych błędów (tylko ostatni błąd każdego typu, wyłączając błędy 
lamp) 

Status 
urządzenia 

- 

PPrrzzyycczzyynnyy  bbłłęęddóóww  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  
Pomijając uszkodzenia lamp, większość błędów tego typu jest spowodowana przez 
oprogramowanie lub przez wewnętrzny błąd sprzętowy. Wszystkie błędy związane z 
bezpieczeństwem powstałe na zewnątrz sterownika są zgłaszane jako: 
 

• Błąd wyjścia lampy (niepożądane włączenie lub wyłączenie) 
• Awaria napięcia zasilania lamp 

CCoo  rroobbiićć  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbłłęęddóóww  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  
bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  

1. Sprawdzić oprogramowanie sterownika. 
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77  DDzziieennnniikkii  bbłłęęddóóww  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten opisuje wszystkie możliwe wpisy w dziennikach sterownika. 

KKaatteeggoorriiee  llooggoowwaannyycchh  kkoommuunniikkaattóóww  
Komunikaty w dziennikach są ważne dla obsługi sterownika oraz określania przyczyn 
nieprawidłowego działania. Komunikaty są podzielone na kilka kategorii. 
 
Kategoria Opis Przykład 
1 Zmiany programu (planu) PLAN 51 
2 Zmiany stanu S2:FLASH 
3 Ważne zdarzenia i awarie 003:CPU-B CRC DATA 
4 Błędy CPU-B dla skrzyżowania (flagi XAF) 1.03 SG MIN TIMER 
5 Zmiany trybu pracy dla skrzyżowania 1:CLF 
6 Błędy związane z bezpieczeństwem SWOF XP 1-2 
7 Błędy lamp LAMP K01R1 BLAD 
8 Błędy detektorów DET. D1_1 ---- 
9 Błędy wyjść lamp OMS BLAD R04 int 
10 Błędy kart (sprzętowe) IO1616-1 BLAD 
 
Błędy wykryte w czasie uruchamiania sterownika zazwyczaj uniemożliwiają mu uruchomienie. 
Te błędy są zapisywane w pliku XLOG.LOG, który jest dostępny przy pomocy EC-2® 
Communicator (również przez interfejs WWW lub klienta FTP). 
Następne podpunkty zawierają przegląd różnych komunikatów. Dla każdego komunikatu 
podana jest akcja podejmowana przez sterownik wraz z pojawieniem się tego komunikatu. 
 
Akcja Opis 
A Akcja jest określona przez programistę w programie ruchowym 
F Błąd krytyczny. Sterownik przejdzie do trybu ‘Lampy wyl’ 
G Sterownik przejdzie do trybu ‘Lampy wyl’. Gdy tylko błąd zostanie usunięty sterownik 

automatycznie załączy się ponownie 
K Sterownik przejdzie do trybu ‘Migowe’ 
- Z tym zdarzeniem nie ma powiązanej żadnej akcji, tylko komunikat 

ZZddaarrzzeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  ppllaannaammii  ––  kkoommuunniikkaattyy  kkaatteeggoorriiii  11  
PLAN # Typ 1 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
Plan # Oznacza zmianę wykonywanego planu. # 

jest numerem nowego planu. 
• Plan został 

automatycznie 
wybrany w oparciu o 
tabele planów 

• Plan został wybrany 
ręcznie 

A 

ZZddaarrzzeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zzee  ssttaanneemm  sskkrrzzyyżżoowwaanniiaa  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  22  
TRYB # Typ 2 
# Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
0 S0:FATAL ALARM Wystąpił błąd krytyczny Krytyczna awaria F 
1 S1: LAMPY WYL Wszystkie lampy wyłączone Lampy wyłączone przez 

panel sterownika 
G 
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2 S2:MIGOWE Lampy w trybie żółte migowe • Włączone przez panel 
sterownika 

• Przez program ruchowy 
• Awaria 

K 

3 S3:MIGOWE Żółte migowe podczas 
załączania 

Normalny stan przejściowy A 

4 S4:ZALACZANIE Procedura załączania Normalny stan przejściowy K 
5 S5:WSZYSTKIE 

CZERWONE 
Wszystkie lampy czerwone • Normalny stan 

przejściowy 
• Włączone przez panel 

użytkownika 

A 

6 S6:CONTROL Program ruchowy aktywny Normalna praca P 
7 S7:WYL Początek procedury wyłączania Normalny stan przejściowy A 

WWaażżnnee  zzddaarrzzeenniiaa  ii  aawwaarriiee  ––  kkoommuunniikkaattyy  kkaatteeggoorriiii  33  
Komunikaty o numerach: 0 – 15 pochodzą od procesora CPU-B 
Komunikaty o numerach: 16 – 31 pochodzą od aplikacji systemowej procesora CPU-A 
Komunikaty o numerach: 32 – 255 pochodzą od oprogramowania firmware w procesorze CPU-A 
 
KOMUNIKAT # Typ 3 
# Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
0 000:BRAK ZASILANIA CPU-B wykrył brak zasilania 

lub zasilanie zostało 
wyłączone 

Napięcie zasilania 
zaniknęło na co 
najmniej 70 ms 

G 

1 001:NISKIE NAPIECIE CPU-B wykrył, że wartość 
napięcia zasilania spadła 
poniżej zaprogramowanego 
progu (zazwyczaj 187V AC) 

• Złej jakości napięcie 
zasilania 

• Brak napięcia 
zasilania 

G 

2 002:CPU-B CRC PROG CPU-B wykrył błąd sumy 
kontrolnej w kodzie 
podstawowego programu 

• Źle oprogramowany 
Flash EPROM 

• Błąd w Flash 
EPROM 

• Sprzętowy błąd w 
procesorze CPU-B 

F 

3 003:CPU-B CRC DANE CPU-B wykrył błąd sumy 
kontrolnej w danych 
skrzyżowania 

• Źle oprogramowany 
Flash EPROM 

• Błąd w Flash 
EPROM 

• Sprzętowy błąd w 
procesorze CPU-B 

F 

4 004:CPU-B LCM CPU-B wykrył błąd w 
jednym z obwodów pomiaru 
prądu na karcie LCM, lub w 
mikroprocesorze 
realizującym pomiary prądu 

• Sprzętowy błąd w 
karcie LCM 

• Poważny problem z 
napięciem zasilania 

F 

5 005:CPU-B PRZECIAZ. CPU-B ma zbyt mało mocy 
obliczeniowej do 
przeprowadzenia wszystkich 
operacji związanych z 
bezpieczeństwem w czasie 
10ms 

Ten błąd nigdy nie 
pojawia się w 
rzeczywistości. 

F 

6 006:CPU-B LCM DIAG Wbudowany automatyczny 
test wykrył problem w 
komunikacji pomiędzy CPU-
A, kartami LCM i CPU-B 

• Błąd szeregowej 
magistrali - A 

• Błąd szeregowej 
magistrali - B 

• Sprzętowy błąd w 

F 
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jednej lub większej 
ilości kart LCM 

7 007:CPU-B LOT SLOW Cztery bity diagnostyczne 
LOT powinny zmieniać się 
regularnie. Ten błąd 
pojawia się, gdy CPU-B 
wykryje, że nie zmieniły się 
przez 2 sekundy 

• Błąd szeregowej 
magistrali - A 

• Błąd szeregowej 
magistrali - B 

• Błąd procesora 
CPU-A 

F 

8 008:ALARM CPU-A CPU-B wskazuje, że główny 
przekaźnik został 
przełączony na żądanie 
CPU-A (nie na skutek 
błędu) 

 G 

9 009:XP ALARM CPU-B wykrył alarm dla 
nadzorowanych 
skrzyżowań. Ten komunikat 
towarzyszy wszystkim 
komunikatom pojawiającym 
się, gdy CPU-B wyłącza 
nadzorowane skrzyżowania 
do stanu ‘lampy wyl’ 

• Błąd karty LCM 
• Wszystkie inne 

błędy powodujące 
wyłączenie 
skrzyżowań przez 
CPU-B 

 

F 

10 010:BRAK ZASIL. LCM CPU-B wykrył, że jedna lub 
więcej kart LCM nie ma 
napięcia zasilania lamp, 
podczas gdy główny 
przekaźnik został załączony 

• Problem z kablami 
doprowadzającymi 
zasilanie 

• Błąd karty LCM 
 

F 

11 011:CZESTOT.NAPIECIA CPU-B wykrył problemy z 
częstotliwością napięcia 
zasilania. Komunikat ten 
pojawia się razem z 
komunikatem #0 i/lub 
komunikatem #10 

• Złej jakości napięcie 
zasilania 

• Błąd w UCM 
• Ten komunikat 

może też pojawić 
się wtedy, gdy 
napięcie zasilania 
zanika całkowicie 

G 

13 013:CPU-B LOC-LOC CPU-B wykrył różnicę 
pomiędzy komendami 
sterowania lampami 
otrzymywanymi z CPU-A, a 
odczytywanymi z powrotem 
z kart LCM (LOC - Lamp 
Output Commands) 

• Błąd karty LCM 
• Błąd karty CPU 

F 

14 014:CPU-B KOM CPU-A CPU-B wykrył brak 
komunikacji (ewentualnie 
brak aktywności) z 
procesorem CPU-A poprzez 
połączenie szeregowe CPU-
A <-> CPU-B 

• Błąd w programie 
CPU-A 

• Błąd karty CPU 

F 

19 019:CPU-A LCM 
DIAG 

CPU-B wykrył błąd w 
danych diagnostycznych 
przesyłanych przez karty 
LCM.  

• Błąd karty LCM 
• Błąd szeregowej 

magistrali – A 
• Błąd szeregowej 

magistrali - B 

F 

21 021:BLAD KONF. LCM Sterownikowi nie udało się 
skonfigurować kart LCM 

• Błąd lub brak karty 
LCM 

• Błąd karty CPU 
• Błąd szeregowej 

magistrali - A 

F 
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• Błąd szeregowej 
magistrali – B 

25 025:CPU-A KOM CPU-B CPU-A nie ma komunikacji z 
CPU-B poprzez kanał 
szeregowy 

• Brak programu w 
CPU-B 

• Sprzętowy lub 
programowy błąd w 
karcie CPU 

F 

50 050: BLAD PROG. CIF Ten komunikat pojawia się, 
gdy aplikacja C nie może 
być wykonana z powodu 
błędu 

Problemy z 
przetwarzaniem 
programu. Zazwyczaj z 
powodu błędów w 
programowaniu.  

K 
* 

51 051:GUS-WUS SG1 SG2 CIF_WUS nie może nadążyć 
za CIF_GUS przez czas 
dłuższy niż 0,5 sekundy 

Usługa kontroli procesu 
nie może nadążyć za 
programem ruchowym. 
Zazwyczaj z powodu 
błędów w 
programowaniu. 

K 
* 

52 052:DEADLOCK SG Grupa sygnalizacyjna, na 
którą zgłoszone zostało 
zapotrzebowanie, nie 
dostała zielonego w 
przeciągu 
zaprogramowanego czasu 

Błąd w programowaniu K 
* 

60 060: STER. RECZNE 
060: STER. RECZNE 
WYL 

Zamrożenie fazy zostało 
włączone 
Zamrożenie fazy zostało 
wyłączone 

Polecenie zamrożenia 
fazy poprzez panel 
sterownika 

- 

61 061:BLOK.STER.RECZ.# Zamrożenie ręcznie 
wybranej konfiguracji grup. 
# jest numerem wybranej 
konfiguracji 

Ta opcja może być 
przypisana do klawiszy 
funkcyjnych panelu 
sterownika 

- 

62 062:BLAD STER. RECZ.  Zamrożenie fazy nie 
zostało ręcznie 
wyłączone po ustalonym 
czasie. 

- 

64 064:PRZEKROCZ. CZAS 
CYKLU 

Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Brak impulsów cyklu 

Błąd w programowaniu K 

65 065:KONFLIKT Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Niewłaściwe przełączenie 
grup sygnalizacyjnych 

Błąd w konfiguracji K 

66 066:MINIMUM 
ZIELONEGO 

Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Naruszenie minimalnego 
czasu zielonego 

Błąd w konfiguracji K 

67 067:DEADLOCK 
PROGRAMU 

Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA, 
program został zapętlony 
(bez punktu oczekiwania) 

Błąd w programowaniu K 

68 068:BLAD PROGRAMU Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Brak oczekiwanego 
przejścia międzyfazowego 

Błąd w programowaniu K 

69 069:MINIMUM 
CZERWONEGO 

Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 

Błąd w konfiguracji K 
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Naruszenie minimalnego 
czasu czerwonego 

70 070:BLAD PU Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Zatrzymane przejście 
międzyfazowe 

Błąd w programowaniu K 

71 071:BLAD PU Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Zbyt długie przejście 
międzyfazowe 

Błąd w programowaniu K 

72 072:LOGIKA ROGRAMU Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Niedopuszczalne przejście 
międzyfazowe 

Błąd w programowaniu K 

73 073:ZALACZENIE 
PROGRAMU 

Błąd wywołany przez 
program ruchowy OMEGA. 
Błąd w programie 
startowym 

Błąd w programowaniu K 

100 100:CPU-A XLM nazwa CPU-A wykrył błąd w 
konfiguracji nadzorowania 
lamp 

Rozbieżność pomiędzy 
konfiguracją 
nadzorowania lamp w 
CPU-A a CPU-B 

F 

103 103:TRYB BEZ LAMP 
WL. 

Włączony tryb pracy bez 
lamp 

Postępowanie 
zamierzone. Sterownik 
pracuje normalnie 
‘wewnątrz’, realizując 
program. W terenie 
może być pokazywane 
np. żółte migowe 

- 

104 104:TRYB BEZ LAMP 
WYL. 

Wyłączony tryb pracy bez 
lamp 

Postępowanie 
zamierzone, patrz 
KOMUNIKAT #103 

- 

106 106:POL. DO CCS 
XXXX # 

Opis przyczyny, dla której 
do modemu została 
wysłana komenda 
wykonania połączenia. 
XXXX to nazwa flagi 
systemowej, która wysłała 
komendę, # to wartość tej 
flagi 

Komunikat ten pojawia 
się, gdy zmienia się 
wartość flagi 
systemowej i następuje 
decyzja o wykonaniu 
połączenia. Np. 
106:DIAL CCS SDET 3 
oznacza, że połączenie 
zostało zainicjowane z 
powodu błędu detekcji 
dla 3 pętli 

- 

107 107:BLAD KONF. CPU-C Konfiguracja w CPU-C nie 
zgadza się z konfiguracją w 
CPU-A 

Rozbieżność w 
konfiguracji obu 
procesorów 

K 

108 108:KOM. CPU-C BLAD 
108:KOM. CPU-C OK 

Status komunikacji 
pomiędzy CPU-A i CPU-C 

Błąd w komunikacji obu 
procesorów 

K 

109 109:WERSJA CPU-C# Numer wersji konfiguracji 
CPU-C. Komunikat jest 
zgłaszany jeden raz, po 
nawiązaniu komunikacji 
CPU-A <-> CPU-C 

Wersja programu w 
CPU-C jest wyższa niż w 
CPU-A 

- 

110 110:DZIENNIK PARAM. Przepełnienie dziennika 
parametrów 

Zbyt dużo zmian 
parametrów 

- 

111 111:BLAD PRZEJ. 
KOLEJ. 

Sterownik wykrył błąd w 
interfejsie do systemu 

Tylko w Holenderskich 
aplikacjach: sprzętowy 

K 
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przejazdu kolejowego, LRT błąd w układach 
kolejowych 

112 112:RESET PRZEJ. 
KOLEJ. 

Operator skasował błąd 
powodujący pojawienie się 
komunikatu #111 

 - 

113 113:STAN ZRZUTU# W przypadku problemu z 
aplikacją C, wykonywany 
jest zrzut wewnętrznego 
stanu pamięci sterownika 
do pliku na dysku. 
# = 1 oznacza rozpoczęcie 
zrzutu 
# =2 oznacza zrzut 
zakończony 
# = 3 oznacza błąd 
podczas zrzutu 

• Błąd w programie 
• Deadlock w 

programie 
Ten błąd występuje po 
komunikatach 50, 51 
i/lub 52 

- 

130 130:PRZYCZYNA CPU-
C# 

W przypadku gdy MOPS (z oprogramowaniem 
TRENDS/TRELAN) działa jako CPU-C (urządzenie 
nadrzędne). 
#=1 Brak komunikacji pomiędzy CPU-A i CPU-C 
#=2 Rozbieżność w konfiguracji pomiędzy CPU-A i 
CPU-C 
#=3 CPU-A nie może zrealizować żądania CPU-C na 
temat stanu skrzyżowania 
#=4 Niewłaściwy numer wiadomości 
#=5 CPU-C wydaje błędne komendy dla grup 
sygnalizacyjnych 
#=6 CPU-C wydaje nieoczekiwaną komendę dla grupy 
sygnalizacyjnej 
#=7 CPU-C żąda błędnego stanu skrzyżowania 
#=8 CPU-C żąda błędnego stanu grupy sygnalizacyjnej 
#=9 CPU-C przestał być urządzeniem nadrzędnym 
#=10 CPU-C żąda nieoczekiwanego stanu 
skrzyżowania 
#=11 CPU-C został wyłączony ręcznie 

- 

131 131:BLAD CPU-C# W przypadku gdy MOPS (z oprogramowaniem 
TRENDS/TRELAN) działa jako CPU-C (urządzenie 
nadrzędne). CPU-C wysyła komunikat o błędzie. 
#=0 Brak błędu 
#>0 Treść komunikatu o błędzie została zdefiniowana 
w programie w CPU-C 

- 

132 132:RESET CPU-C# W przypadku gdy MOPS (z oprogramowaniem 
TRENDS/TRELAN) działa jako CPU-C (urządzenie 
nadrzędne). CPU-C wysyła komendę reset. 
#=1 CPU-C żąda, by CPU-A stał się urządzeniem 
nadrzędnym 
#=2 CPU-C wysyła komendę „Skasuj alarmy” 

- 

150 150:BLAD DCF-77 Brak sygnału 
synchronizacyjnego z 
zegara DCF przez okres 4 
lub więcej godzin 

Problemy z odbiorem 
sygnału (awaria, źle 
umieszczona antena, 
itp.) 

- 

151 151:BLAD BATERII Moc baterii jest zbyt mała • Połączenie baterii 
poluzowane 

• Bateria pusta 

- 

200 200:DCF-77 OK Zegar DCF odebrał sygnał 
synchronizacyjny po 
wcześniejszym jego braku, 

Problem naprawiony lub 
siła sygnału wróciła do 
normy 

- 
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patrz: KOMUNIKAT #150 
201 201:BATERIA OK Moc baterii jest w normie 

po wcześniejszym 
komunikacie o zbyt małej 
mocy, patrz: KOMUNIKAT 
#151 

Bateria została 
wymieniona na nową 

- 

202 202:KASOWANIE 
ALARMOW 

Błędy zostały skasowane 
przez operatora 

Polecenie użytkownika - 

203 203:KARTA DETEKCJI 
OK 

Wszystkie karty detekcji 
ponownie funkcjonują 
poprawnie 

Karty zostały 
naprawione lub 
przywrócona 
komunikacja 

- 

204 204:KASOWANIE 
ALARMOW DET. 

Błędy detekcji zostały 
skasowane przez operatora 

Polecenie użytkownika - 

205 205:TP POMINIETY 
POJAZD 

Oprogramowanie śledzące 
Pojazdy Transportu 
Publicznego zgłasza 
zignorowanie pojazdu 

Przepełnienie bufora 
śledzącego (np. zbyt 
duża liczba pojazdów 
transportu publicznego 
w otoczeniu 
skrzyżowania w tym 
samym czasie) 

- 

206 206:AUTOKONF. LAMP Procedura automatycznego 
ustawiania/kalibracji lamp 

• Polecenie 
użytkownika 

• Automatycznie przy 
pierwszym 
uruchomieniu, jeśli 
procedura 
automatycznej 
kalibracji została 
zaprogramowana 

- 

207 207:RESET PREF MAL Polecenie użytkownika 
dotyczące wyczyszczenia 
statusu PREF MAL 
(nadzorowanie lamp w EC-
1) 

Nie ma zastosowania w 
EC-2® 

- 

208 208:BLAD AUTOKONF. 
LAMP 

Procedura automatycznego 
ustawiania lamp zgłasza 
niepowodzenie kalibracji 

 - 

209 209:ODDZWONIENIE 
WL 
209:ODDZWONIENIE 
WYL 

Wskazuje zmiany stanu 
funkcji oddzwaniania. Kiedy 
DIAL BACK jest włączone 
sterownik będzie 
automatycznie wybierał 
zaprogramowany numer w 
celu zgłoszenia błędu 

 - 

210 210:PRIORYTET SPEC. 
REQ# 

Żądanie aktywacji lub 
zatrzymania programu 
awaryjnego 

• Polecenie 
użytkownika 

• żądanie z poziomu 
aplikacji w 
przypadku 
wystąpienia błędu 

- 

211 211:PROG. AWARYJ.# Stan programu awaryjnego: 
#=WL 
#=WYL 

- 

212 212:BLAD 
PRZESYLANIA CZASU 

Przy koordynacji z 
wykorzystaniem łącza 
szeregowego (XKOPxxx), 
sterownik nadrzędny 
zaprogramowany by 
wysyłać informacje o 

Błąd w konfiguracji (np. 
oba sterowniki 
zaprogramowane by 
nadawać informacje o 
czasie) 

- 
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czasie, odbiera ramkę czasu 
przeznaczoną dla 
sterownika podrzędnego 

213 AUTO-RESET Sterownik wykonał 
automatyczny reset by 
skasować błędy 

 - 

214 BLOKADA AUTO-RESET Sterownik zgłasza 
wyłączenie opcji 
automatycznego kasowania 
błędów. Wymagane jest 
skasowanie błędów przez 
operatora 

 - 

215 AUTOKONF. LAMP OK Procedura automatycznego 
ustawiania/kalibracji lamp 
zakończona pomyślnie 

 - 

216 216:DYSK TDC PELNY# Brak wystarczającej ilości 
pamięci dla zachowania 
danych TDC 

Pamięć jest pełna - 

217 217:TRYB 
SYMULACYJNY WL 
217:TRYB 
SYMULACYJNY WYL 

Tryb symulacyjny został 
włączony/wyłączony 

Polecenie użytkownika - 

218 218:CPU-A/B  
ID # - # 

Numery identyfikacyjne 
(ID) procesorów CPU-A i 
CPU-B nie zgadzają się 
 

Błąd programowania F 

243 243:WATCHDOG # Wewnętrzne 
oprogramowanie 
sterownika – watchdog – 
wykryło, że dany proces nie 
odpowiada 

 A 

244 244:ZASIL. AWAR.# Status napięcia zasilania. 
# = 0 procesor CPU pracuje 
na normalnym źródle 
zasilania 24V 
# = 1 procesor CPU pracuje 
na zapasowym źródle 
zasilania 24V 

 - 

245 245:MIEKKI RESET Polecenie programowego, 
‘miękkiego’ resetu. 
Sterownik doprowadzi 
skrzyżowanie do 
najbliższego bezpiecznego 
dla ruchu stanu i następnie 
zresetuje aplikacje. Możliwe 
bezpieczne stany to: 
• Lampy wyl 
• Migowe 
• Wszystkie czerwone 
‘Miękki’ reset jest zazwyczaj 
używany przy przełączaniu 
na inny program lub przy 
uruchamianiu nowo 
załadowanego programu 

• Polecenie z 
komputera 
centralnego 

• Polecenie operatora 

- 

246 246:RESET PARAM 
PROG 

Parametry aktualnego 
programu zostały 
skasowane 

Występuje przy 
wymianie programów 

- 
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247 247:PROGRAM # Przy uruchamianiu sterownika wyświetlany jest numer 
(1..4) uruchamianego programu 

- 

248 248:RESET PROGRAM Aktualny program został 
zatrzymany. Po 
zresetowaniu zacznie 
działać nowy program 

Występuje przed 
wymianą programu 

- 

249 249:RESET CPU Reset karty CPU  - 
251 251:STARY CZAS 

 
 
 
 
 
 

Zmiana czasu może być 
przeprowadzona ręcznie lub 
poprzez DCF. Zmiany czasu 
są przeprowadzane tylko i 
wyłącznie wtedy, gdy 
różnica pomiędzy starym i 
nowym czasem wynosi 
więcej niż 1s. Logowanie 
zmian czasu ma miejsce 
tylko, gdy ta różnica wynosi 
więcej niż 2s. Wtedy oba 
czasy są logowane 
jednocześnie 

• Nowy czas został 
wprowadzony przez 
panel MMI lub z 
centrum sterowania 

• Nowy czas został 
wprowadzony przez 
zegar DCF. Może to 
mieć miejsce, gdy 
wystąpiła dłuższa 
przerwa w odbiorze 
sygnału DCF 

• Zmiana czasu 
zimowego na letni i 
odwrotnie 

- 

252 252:NOWY CZAS 

253 253:ZASILANIE WL Reset oprogramowania 
firmware EC-2® 

• W czasie 
normalnego startu 
sterownika 

• W czasie startu po 
awarii zasilania 
(POWERFAIL) 

• W czasie startu po 
wewnętrznym 
restarcie CPU-A 

- 

254 254:ALARM PANEL POL flaga NOT-AUS (brak 
zezwolenia na załączenie) 
jest aktywna 

Na panelu policjanta 
został wciśnięty przycisk 
NOT-AUS 

F 

255 255:ALARM KRYTYCZNY flaga NOT-AUS jest 
aktywna 

Oprogramowanie 
wykryło błąd krytyczny 

F 

 
* - program sterowania jest restartowany ponownie poprzez procedurę ‘Wszystkie czerwone’. 
Liczbę ponownych uruchomień programu można ustalać dowolnie. Jeśli ilość restartów 
programu przekroczy ustaloną wartość sterownik przejdzie do stanu ‘Migowe’. 

AAwwaarriiee  sskkrrzzyyżżoowwaanniiaa  ––  kkoommuunniikkaattyy  kkaatteeggoorriiii  44  
Raport awarii skrzyżowania zawiera błędy wykryte przez CPU-B dla odpowiedniego 
skrzyżowania. 
 
Komunikaty CPU-B dla skrzyżowań Typ 4 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
XP .00:MIGOWE nie dot. nie dot.  
XP .01:MIGOWE nie dot. nie dot.  
XP .02:ALARM KRYT. nie dot. nie dot.  
XP .03:SG CZAS MIN Naruszenie minimalnego 

czasu w grupie 
sygnalizacyjnej 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w 
procesorze CPU-A i 

K 
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CPU-B 
XP .04:SG CZAS MAX Naruszenie 

maksymalnego czasu w 
grupie sygnalizacyjnej 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w 
procesorze CPU-A i 
CPU-B 

K 

XP .05:SG SEKWENCJA Błąd sekwencji sygnałów 
w grupie sygnalizacyjnej 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w 
procesorze CPU-A i 
CPU-B 

K 

XP .06:SG KONFLIKT Konflikt pomiędzy 
grupami sygnalizacyjnymi 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w 
procesorze CPU-A i 
CPU-B 

K 

XP .07:SG (INT)    
XP .08:LOV-LOV Błąd napięcia na wyjściu 

lamp w grupie 
sygnalizacyjnej 

• Błąd sprzętowy karty 
LCM 

• Obciążenie o 
charakterze silnie 
pojemnościowym lub 
silnie indukcyjnym 

K/F 

XP .09:HALF-WAVING Błąd wyjścia lampy Błąd sprzętowy karty 
LCM 

K/F 

XP .10:CPU-B (INT) nie dot. nie dot.  
XP .11:BLAD OMS Błąd niedozwolonego 

załączenia/wyłączenia 
napięcia na wyjściu lampy 

Błąd sprzętowy karty 
LCM 

K/F 

XP .12:BLAD LAMPY Błąd lampy Awaria lampy K 
XP .13:BLAD OCMU Błąd pomiarów lamp Błąd sprzętowy karty 

LCM 
F 

XP .14:XP SEKWENCJA Niedozwolona sekwencja 
stanów skrzyżowania 

Błąd programowania K 

XP .15:XP CZAS MIN Naruszenie minimalnego 
czasu trwania stanu na 
skrzyżowaniu 

Błąd programowania K 

XP .16:XP CZAS MAX Naruszenie 
maksymalnego czasu 
trwania stanu na 
skrzyżowaniu 

Błąd programowania K 

XP wskazuje na numer skrzyżowania (1,2,...,8) 

ZZddaarrzzeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zzee  zzmmiiaannaammii  ttrryybbuu  pprraaccyy  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  55  
Raport zdarzeń związanych ze zmianami trybu pracy zawiera komunikaty określające aktualny 
tryb pracy odpowiedniego skrzyżowania. 
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WAŻNE 
Poniższe komunikaty mają zastosowanie tylko do sterownika PTC-1. 
(PTC-1® jest wersją EC-2® przeznaczoną na rynek Wielkiej Brytanii.) 

 
 
Komunikaty zmiany trybu pracy skrzyżowań Typ 5 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
XP:HCH High priority Hurry Call • Polecenie 

użytkownika 
• Żądanie na 

podstawie zegara 
systemowego 

- 
XP:UTC Urban Traffic Control - 
XP:HCL Hurry Call - 
XP:MAN Manual control - 
XP:CLF Cableless Linking Facility - 
XP:VA Vehicle Actuated - 
XP:FT Fixed Time - 
XP:PSVP Public Service Vehicle Priority - 
XP:SCLF Manual Selected Cableless Linking 

Facility 
- 

XP:SVA Manual Selected Vehicle Actuated - 
XP:SFT Manual Selected Fixed Time - 
XP wskazuje na numer skrzyżowania (1,2,...,8) 

KKoommuunniikkaattyy  oo  zzddaarrzzeenniiaacchh  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  ––  
kkoommuunniikkaattyy  kkaatteeggoorriiii  66  
Zdarzenia związane z bezpieczeństwem są zgłaszane przez CPU-B. 
 
Komunikaty związane z bezpieczeństwem Typ 6 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
WYL. XP XP-req Żądanie wyłączenia 

skrzyżowania/kilku skrzyżowań: 
req = 1: ‘Miękkie’ wyłączenie 
req = 2: Szybkie wyłączenie 
req = 3: Wyłączenie do trybu 
‘Lampy wyl’ 

Zależnie od rodzaju błędu. 
Przeważnie wraz z tym 
komunikatem logowane są 
także inne, pozwalające na 
dokładne określenie 
przyczyny wyłączenia 

F 

KONFLIKT SG1-SG2-
T 

Jeśli T = 255 został wykryty 
konflikt pomiędzy grupami SG1 i 
SG2, 
Jeśli T = xxx czas międzyzielony 
pomiędzy grupami SG1 
(kończąca) i SG2 
(rozpoczynająca) nie został 
zrealizowany. Wartość T oznacza 
zmierzony czas (jednostka: 
100ms) 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w procesorze 
CPU-A i CPU-B 

F 

SG MIN SG-S-T Czas minimalny nie został 
zrealizowany w grupie SG w 
stanie S. Wartość T oznacza 
zmierzony czas (jednostka: 
100ms) 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w procesorze 
CPU-A i CPU-B 

F 

SG MAX SG-S-T Czas maksymalny nie został 
zrealizowany w grupie SG w 
stanie S. Wartość T oznacza 
zmierzony czas (jednostka: 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 

F 
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100ms) zaprogramowanych 
czasach w procesorze 
CPU-A i CPU-B 

SG SEK SG-S-IDX Oznacza błąd wykonywanej przez 
grupę SG w stanie S sekwencji. 
IDX oznacza żądany błędny 
indeks. 

• Błędnie dobrany typ 
RAG grupy 
sygnalizacyjnej 

• Rozbieżność w 
zaprogramowanych 
czasach w procesorze 
CPU-A i CPU-B 

F 

XP MIN XP-S-T Czas minimalny nie został 
zrealizowany przez skrzyżowanie 
XP w stanie S. Wartość T oznacza 
zmierzony czas (jednostka: 
100ms) 

Błąd programowania F 

XP MAX SG-S-T Czas maksymalny nie został 
zrealizowany przez skrzyżowanie 
XP w stanie S. Wartość T oznacza 
zmierzony czas (jednostka: 
100ms) 

Błąd programowania F 

XP SEK SG-S-IDX Oznacza błąd wykonywanej przez 
skrzyżowanie XP w stanie S 
sekwencji. IDX oznacza żądany 
błędny indeks. 

Błąd programowania F 

KKoommuunniikkaattyy  zzwwiiąązzaannee  zz  bbłłęęddaammii  llaammpp  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  77  
Komunikaty związane z błędami lamp Typ 7 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
LAMP nazwa OK 
LAMP nazwa ER1 
LAMP nazwa ER2 
LAMP nazwa BLAD 

Lampa OK po wcześniejszym błędzie 
Błąd pierwszej lampy 
Błąd drugiej lampy 
Błąd ostatniej lampy 

Uszkodzona lampa K/- 

 

KKoommuunniikkaattyy  zzwwiiąązzaannee  zz  bbłłęęddaammii  ddeetteekkttoorróóww  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  88  
 
Komunikaty związane z błędami detektorów Typ 8 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
DET. nazwa ---- 
DET. nazwa ---F 
DET. nazwa --O- 
DET. nazwa -N-- 
DET. nazwa S--- 
 

Detektor OK 
Błąd detektora indukcyjnego 
Detektor ciągle zajęty 
Detektor zbyt długo bez zgłoszenia 
Stan detektora ustawiony przez SWICO 

• Brak zgłoszeń 
• Ciągła zajętość 
• Przerwana pętla 
• Zwarta pętla 
• Uszkodzona 

karta 
detektorów lub 
przycisków 

K/- 

W przypadku występowania jednocześnie wielu błędów, pokazywana jest kombinacja liter 
SNOF. 

KKoommuunniikkaattyy  oo  bbłłęęddaacchh  OOMMSS  ((wwyyjjśśćć  llaammpp))  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  99  
Komunikaty związane z błędami OMS Typ 9 
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Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
BLAD OMS nazwa 
(x) 

Błąd wyjścia lampy. nazwa określa 
wewnętrzną nazwę wyjścia (R01, A01, 
G01,...,R64, A64, G64). 
x oznacza przyczynę błędu: 
 
0. Przyczyna nieznana 
1. Niepożądany stan wysoki na wyjściu 
2. Niepożądany stan niski na wyjściu 
3. ‘Half waving’ triaka 
4. Bład układu pomiaru napięcia 
5. LOC-LOC (Lamp Output Comands) 
niezgodność stanów odczytywanych z 
kart LCM ze stanami zadanymi z CPU 
 

• Spalony 
bezpiecznik 

• Uszkodzony triak 
• Uszkodzony czujnik 

napięcia 

K/F 

KKoommuunniikkaattyy  zzwwiiąązzaannee  zz  bbłłęęddaammii  kkaarrtt  ––  kkoommuunniikkaattyy  
kkaatteeggoorriiii  1100  
Komunikaty związane z błędami kart Typ 10 
Komunikat Wyjaśnienie Przyczyna Akcja 
LCM-id-code BLAD 
LCM-id-code OK 

Brakuje karty LCM lub jest ona 
uszkodzona. ‘code’ przekazuje 
dokładniejsze informacje o przyczynie 
błędu (patrz poniżej) 

Brak lub uszkodzona 
karta LCM 

F 

ED316-id BLAD 
ED316-id OK 

Karta detektorów indukcyjnych 
Eurodetector ED16 lub ED316 

Brak lub uszkodzona 
karta ED316 

- 

VCU-id BLAD 
VCU-id OK 

Jednostka VECOM Brak lub uszkodzona 
karta VECOM 

- 

IO1616-id BLAD 
IO1616-id OK 

karta wejść/wyjść równoległych 
IO1616 

Brak lub uszkodzona 
karta IO1616 

- 

IOTU-id BLAD 
IOTU-id OK 

Wewnętrzny OTU stracił łączność z 
komputerem centralnym 

Nie dotyczy EC-2® - 

MTS4BP-id BLAD 
MTS4BP-id OK 

Panel detektorów MTS4E Nie dotyczy EC-2® - 

MMI8408-id BLAD 
MMI8408-id OK 

Panel użytkownika MMI 8x40 Brak lub uszkodzony 
panel MMI 

- 

MP-id BLAD 
MP-id OK 

Panel sterowania Nie dotyczy EC-2® - 

id oznacza numer karty (1,2,...) generującej komunikat 
 
Kod błędu karty LCM jest tworzony z dwóch identycznych mikrokontrolerów UCB na karcie LCM, 
wg zależności: 
 

• Kod błędu karty LCM = 16 * (kod błędu UCB1) + (kod błędu UCB0) 
 
Kody błędów UCBx są wymienione poniżej. 
 
Kod błędu Wyjaśnienie 
0 UCB nieskonfigurowane 
1 Normalna praca 
2 Wewnętrzna diagnostyka 
3 Awaria układu pomiaru napięcia 
4 Awaria układu pomiaru prądu 
5 Nieoczekiwane dane na magistrali szeregowej 
6 Nieoczekiwany czas sygnału BMAINS 
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88  NNaapprraawwaa  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten opisuje, w jaki sposób naprawić sterownik poprzez wymianę uszkodzonych 
bezpieczników i modułów. 

WWyymmiiaannaa  bbeezzppiieecczznniikkóóww  nnaa  kkaarrttaacchh  LLCCMM  
Na karcie LCM umieszczonych jest 12 bezpieczników, po jednym na każdym wyjściu. 
Bezpieczniki mają za zadanie ochronę karty przed zwarciami i przeciążeniami wyjść. Położenie 
każdego bezpiecznika i jego wartość jest w widoczny sposób zaznaczona na karcie. Bezpieczniki 
mogą być wymieniane tylko i wyłącznie na bezpieczniki tego samego typu. Używane są 
następujące bezpieczniki: 
 
2422 086 00053 6,3 A (F) Używany na kartach LCM na napięcie 230V 
2422 086 00051 5,0 A (F) Używany na kartach LCM na napięcie 42V 
 

 

WAŻNE 
Przed wymianą bezpiecznika należy zlokalizować i usunąć przyczynę jego 
uszkodzenia 

WWyymmiiaannaa  bbeezzppiieecczznniikkaa  nnaa  kkaarrcciiee  CCPPUU::  bbeezzppiieecczznniikk  tteerrmmiinnaallaa  
iinnżżyynniieerraa  
Na karcie CPU umieszczony jest bezpiecznik wartości 250mA do ochrony zasilania (5V) 
terminala inżyniera. Zasilanie 5V jest podawane przez 25-cio pinowe złącze na przednim panelu 
karty CPU. Na 7-mym pinie dostępna jest masa (GNDREF), na 9-tym +5V. Jeśli napięcie 5V nie 
istnieje na złączu należy: 
 
1. wyłączyć sterownik 
2. wyjąć kartę CPU z kasety 
3. sprawdzić bezpiecznik i wymienić, jeśli to konieczne 
 
Bezpiecznik znajduje się obok złącza terminala inżyniera. Może być wymieniony tylko i wyłącznie 
na bezpiecznik tego samego typu. 
 

3522 760 02840 250 mA Bezpiecznik terminala inżyniera na karcie CPU 

WWyymmiiaannaa  kkaarrtt  mmoonnttoowwaannyycchh  ww  kkaasseecciiee..  
Karty w sterowniku EC-2® mają przeważnie aluminiowy panel przedni, który jest przykręcany do 
kasety. Aby wyjąć kartę należy odkręcić śruby i, używając uchwytów, wyciągnąć kartę z kasety. 
Przy wkładaniu karty do kasety należy postępować w odwrotnej kolejności. 
 

 

ESD 
Należy zawsze postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ESD, by 
zapobiegać uszkodzeniom kart. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Urządzenie jest podłączone do napięcia zasilania 230V AC 
 
NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE PRZED WYJMOWANIEM 
JAKICHKOLWIEK KART LUB ODŁĄCZANIEM KABLI. 
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WWyymmiiaannaa  zzaassiillaacczzaa  ((MMDDUU))  
Aby wymienić montowany w kasecie o rozmiarze 6U zasilacz niezbędny jest dostęp z tyłu 
kasety. Procedura wymiany przebiega następująco: 
 
1. Wyłączyć sterownik 
2. Odłączyć przychodzące napięcie zasilania lamp (Napięcie pełne, ściemnione (obniżone), 

Neutralny) na tylnej ścianie zasilacza (dolny konektor) 
3. Odłączyć wychodzące napięcie zasilania lamp (PHA – faza lampy żółte, PHRG – faza lampy 

zielone i czerwone, NEUT – neutralny) na tylnej ścianie zasilacza (górny konektor) 
4. Odłączyć sygnał z czujnika zmrokowego, jeśli jest podłączony (dolny konektor)) 
5. Odłączyć dodatkowe zewnętrzne sygnał wejściowy Wejście 24V (jeśli jest podłączony, dolny 

konektor) 
6. Odłączyć przewód taśmowy od głównego panelu tylnego 
7. Odkręcić cztery śruby na panelu przednim 
8. Używając uchwytów wyciągnąć zasilacz z kasety 
 
  W celu instalacji zasilacza należy postępować w odwrotnej kolejności 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Przed wyjęciem zasilacza należy upewnić się, że napięcie zasilania logiki oraz 
napięcie zasilania lamp są odłączone. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zmierzyć napięcie zasilania lamp na 
tylnej ścianie zasilacza. 

 

 
Rysunek 8 Moduł MDU – podłączenie napięcia zasilania lamp 
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WWyymmiiaannaa  kkaarrttyy  CCPPUU  
Podczas wymiany karty CPU należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 
 
Ustawienia parametrów Po wymianie karty CPU należy wprowadzić ponownie wszystkie 

zmiany parametrów 
Ustawienia progów mocy 
lamp 

Dane dotyczące nadzorowania lamp są przechowywane na karcie 
CPU, przy wymianie karty należy: 
• odczytać te dane ze starej karty 
• uruchomić procedurę automatycznej kalibracji po wymianie 

karty 
Konfiguracja sieci Adres IP przypisany do portu Ethernetowego jest przechowywany 

na karcie CPU (w BIR) 
Zegar Po wymianie karty data i czas muszą zostać ponownie ustawione 
Oprogramowanie karty – 
BSP (Board Support 
Package) 

Należy upewnić się, czy na nowej karcie CPU znajduje się 
najnowsza wersja oprogramowania EC-2® Linux Board Support 
Package (3522 821 01010) 

Oprogramowanie 
firmware 

Jeśli sterownik używa konkretnej, ustalonej wersji firmware, należy 
ją zainstalować na nowej karcie. Wersja firmware powinna zgadzać 
się z wymaganiami programu ruchowego w sterowniku. 

Dane skrzyżowania, 
program ruchowy 

Przy wymianie karty CPU niezbędne jest załadowanie programu 
ruchowego do CPU-A 

Dane skrzyżowania, 
procesor nadzorujący 

Przy wymianie karty CPU niezbędne jest załadowanie programu 
nadzorującego do CPU-B 

WWaarruunnkkii  wwyymmiiaannyy  kkaarrttyy  CCPPUU  
Przed rozpoczęciem procedury wymiany karty CPU w sterowniku EC-2® należy spełnić 
następujące warunki: 
 

• Upewnić się, że posiadana nowa karta CPU zawiera najnowszą wersję oprogramowania 
BSP 

• Upewnić się, że komputer serwisowy spełnia wymagania wymienione w rozdziale 
‘5.Narzędzia’ 

• Upewnić się, że posiadane oprogramowanie procesorów CPU-A i CPU-B jest zgodne z 
zainstalowanym aktualnie w sterowniku 

• Znać konfigurację sieci w sterowniku (adres IP, maska podsieci, domyślna brama) 
 

 

WAŻNE 
Sposób uzyskania informacji na temat konfiguracji konkretnego sterownika zależy 
od procedur przyjętych przez organ odpowiedzialny za utrzymanie. Poniżej 
wymienionych jest kilka przykładów: 
• Każdy inżynier odpowiedzialny za utrzymanie sterownika posiada najnowsze 

dane na płycie CD 
• Dane są dostępne na serwerze o dostępie chronionym hasłem 
• Dane są przechowywane i dostępne w szafie sterownika na dowolnym nośniku 

(CD, dyskietka, pen-drive) 

PPrroocceedduurraa  wwyymmiiaannyy  kkaarrttyy  CCPPUU  
1. Pobrać ze sterownika dane dotyczące modyfikacji parametrów używając narzędzia EC-2® 

Communicator. 
2. Pobrać ze sterownika dane dotyczące ustawienia progów nadzorowania lamp używając 

narzędzia EC-2® Communicator. 
3. Wyłączyć zasilanie. 
4. Wykręcić śruby, wyjąć kartę CPU z kasety. 
5. Włożyć nową kartę CPU. 
6. Włączyć zasilanie. 
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7. Jeśli to konieczne ustawić właściwą konfigurację sieci. 
8. Jeśli to konieczne załadować właściwą wersję firmware. 
9. Załadować program ruchowy do CPU-A. 
10. Załadować program procesora nadzorującego do CPU-B. 
11. Ustawić właściwą datę i czas. 
12. Wprowadzić zmodyfikowane wartości parametrów poprzez: 

• Załadowanie pobranych wcześniej ustawień przy użyciu narzędzia Communicator 
• Wpisanie zmian ręcznie 

13. Wprowadzić dane odnośnie nadzorowania lamp: 
Załadowanie pobranych wcześniej ustawień przy użyciu narzędzia Communicator 
Uruchomienie procedury automatycznej kalibracji mocy lamp 
Wpisanie zmian ręcznie 

WWyymmiiaannaa  kkaarrttyy  LLCCMM  
Podczas wymiany karty LCM należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

• Karta LCM posiada dwa napięcia zasilania: zasilanie logiki (24V DC) i zasilanie lamp 
(230V AC lub 42V AC, zależnie od wersji). 

• Na kartach LCM nie ma żadnych zworek czy innych ustawień sprzętowych. 
• Na kartach LCM jest 12 wymienialnych bezpieczników 
• Karta LCM musi być bezpiecznie zamocowana w kasecie przed załączeniem sterownika 
• Są różne wersje kart LCM: 

 
Numer części Napięcie [V AC] Nadzorowanie lamp 
3522 704 24380 230 NRAG (przewód powrotny) 
3522 704 24390 230 RRAG (faza) 
3522 704 24400 42 NRAG (przewód powrotny) 
3522 704 24410 42 RRAG (faza) 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Przed wyjęciem karty LCM należy upewnić się, że napięcie zasilania logiki oraz 
napięcie zasilania lamp są odłączone. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zmierzyć napięcie zasilania lamp na 
tylnej ścianie zasilacza. 

 

 

UWAGA 
Istnieją różne wersje kart LCM. Należy zawsze wymieniać karty na posiadające 
taki sam numer seryjny. 

WWyymmiiaannaa  kkaarrttyy  EEDD331166  
Podczas wymiany karty ED316 należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

• Na karcie ED316 znajdują się 4 zworki adresowe. Ustawienie adresu na nowej karcie 
musi być takie samo jak na karcie wyjętej ze sterownika. 

• Na karcie ED316 znajduje się 16 zworek służących do przełączania poszczególnych 
kanałów w wyższe pasmo częstotliwości. Ustawienia tych zworek na nowej karcie musi 
być takie samo jak na karcie wyjętej ze sterownika. 

 

 

WAŻNE 
W razie niepewności należy sprawdzić w dokumentacji sterownika, w jaki sposób 
powinny być ustawione zworki adresowe 

WWyymmiiaannaa  kkaarrttyy  IIOO11661166  
Podczas wymiany karty IO1616 należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

• Na karcie ED316 znajdują się 4 zworki adresowe. Ustawienie adresu na nowej karcie 
musi być takie samo jak na karcie wyjętej ze sterownika. 
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WAŻNE 
W razie niepewności należy sprawdzić w dokumentacji sterownika, w jaki sposób 
powinny być ustawione zworki adresowe 

IInnssttaalloowwaanniiee  ii  wwyyjjmmoowwaanniiee  bbaatteerriiii  
Sterownik EC-2® nie posiada wymienialnych baterii 
 

 

WAŻNE 
Na karcie CPU znajduje się bezobsługowy akumulatorek o dużej pojemności. 
Akumulatorek wystarcza na podtrzymanie pamięci SRAM i zegara przez 1000 
godzin. 
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99  WWggrryywwaanniiee  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  
Ten rozdział opisuje procedurę wgrywania oprogramowania do sterownika EC-2® oraz sposób 
użycia narzędzi, jakie są do tego wymagane. 
 

• Ładowanie programu do CPU-A przy pomocy kabla Ethernetowego 
• Ładowanie programu do CPU-A przy pomocy kabla RS232 
• Ładowanie programu do CPU-B 
• Ładowanie oprogramowania firmware/BSP 

 
Niezbędne narzędzia sprzętowe i programowe zostały opisane w rozdziale 5 „Narzędzia”. 

EECC--22®®  ccoommmmuunniiccaattoorr  
EC-2® Communicator jest używany do wgrywania aplikacji (programu ruchowego) oraz 
programu nadzorującego do sterownika. 
 

 
Rysunek 9 EC-2® Communicator 
 
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie Communicator jest otworzenie 
odpowiedniego projektu za pomocą polecenia Project � Open. 
 

 
 
Wybrany projekt oraz stan (sposób) połączenia ze sterownikiem są widoczne w pasku stanu 
Communicator’a. 
Więcej informacji o narzędziu EC-2® Communicator można znaleźć w publikacji Opis Systemu – 
EuroController EC-2® 
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ŁŁaaddoowwaanniiee  pprrooggrraammuu  ddoo  CCPPUU--AA  pprrzzyy  ppoommooccyy  kkaabbllaa  
EEtthheerrnneettoowweeggoo  
Najszybszą metodą załadowania programu ruchowego do sterownika jest użycie połączenia 
Ethernetowego. Poszczególne kroki są następujące: 
 

1. Otworzyć projekt 
2. Wybrać Connection � LAN/WAN 
3. Wybrać Transfer � Download � Controller – w celu załadowania programu ruchowego 

 

 
Rysunek 10 EC-2® Communicator – ładowanie programu 

4. Wybrać <Program x> w celu załadowania programu ruchowego (zazwyczaj jest to 
<Program 1>. Następnie nacisnąć przycisk <download>, by rozpocząć ładowanie. 
Wybrany program jest ładowany przez FTP do katalogu docelowego <opt/D2/appl1>. 
 

 
Rysunek 11 EC-2® Okno z potwierdzeniem przesłania pliku z programem 

<loadappl.zip> 
 

5. Nacisnąć dowolny klawisz, aby zamknąć okno. 
6. Wybrać Transfer � Download � Controller – w celu załadowania plików serwera 

WWW. 
7. W oknie wyboru programu wybrać <Web pages> i nacisnąć <download>. 
8. Nacisnąć dowolny klawisz, aby zamknąć okno. 
9. Zrestartować sterownik poprzez wybranie Commands � Special commands � Restart 

Controller. Nastąpi rozpakowanie i uruchomienie wgranego programu. 
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ŁŁaaddoowwaanniiee  pprrooggrraammuu  ddoo  CCPPUU--AA  pprrzzyy  ppoommooccyy  kkaabbllaa  RRSS223322  
Program ruchowy do procesora CPU-A może być także załadowany przy użyciu złącza 
szeregowego na karcie CPU (Engineers terminal). W celu zestawienia połączenia komputer PC 
musi być podłączony do sterownika poprzez specjalny kabel szeregowy – wtyczka A. 
 
Należy wykonać następujące czynności: 
 

1. Wybrać projekt. 
2. Wybrać Connection � Local 
3. Wybrać Transfer � Download � Controller (serial) – w celu załadowania programu 

ruchowego 
4. Wybrać <Program x> w celu załadowania programu ruchowego (zazwyczaj jest to 

<Program 1>. Następnie nacisnąć przycisk <download>, by rozpocząć ładowanie. 
5. Nacisnąć dowolny klawisz, aby zamknąć okno. 
6. Wybrać Transfer � Download � Controller (serial) – w celu załadowania plików 

serwera WWW. 
7. W oknie wyboru programu wybrać <Web pages> i nacisnąć <download>. 
8. Nacisnąć dowolny klawisz, aby zamknąć okno. 
9. Zrestartować sterownik poprzez wybranie Commands � Special commands � Restart 

Controller. Nastąpi rozpakowanie i uruchomienie wgranego programu. 

ŁŁaaddoowwaanniiee  pprrooggrraammuu  ddoo  CCPPUU--BB  
Oprogramowanie do procesora CPU-B może być załadowane tylko i wyłącznie za pomocą 
połączenia szeregowego. Komputer PC musi być podłączony do sterownika poprzez kabel 
szeregowy -  wtyczka B. 
 
Należy wykonać następujące czynności: 
 

1. Wybrać projekt 
2. Wybrać Connection � Local 
3. Wybrać Transfer � Download � Supervisor 
4. Wybrać plik amsec2F.x i wcisnąć <open> 
 

 
Rysunek 12 Ładowanie CPU-B – wybór programu 
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5. Pojawi się ekran z prośbą o reset sterownika. Aby rozpocząć ładowanie: 

a. Wcisnąć klawisz ‘software reset’ na karcie CPU i przytrzymać około 7 sekund – 
karta zostanie zrestartowana 

b. Wyłączyć i ponownie włączyć sterownik. 
Wraz z rozpoczęciem ładowania na ekranie pojawi się okno wyświetlające postęp 
ładowania: 
 

 
Rysunek 13 EC-2® – ładowanie programu do CPU-B 
Po załadowaniu programu CPU-B wykona automatyczny restart. 

6. Aby skasować alarmy należy nacisnąć krótko przycisk ‘software reset’. 

ŁŁaaddoowwaanniiee  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  ffiirrmmwwaarree//BBSSPP  
Zazwyczaj w czasie wymiany oprogramowania w sterowniku ładowany jest tylko program 
ruchowy oraz pliki serwera WWW. Jednakże istnieje także możliwość uaktualnienia wersji 
systemu operacyjnego Linux (zwanego BSP) w sterowniku zainstalowanym na skrzyżowaniu. 
Przed rozpoczęciem procedury ładowania nowej wersji BSP należy zwrócić uwagę na: 
 

 

WAŻNE 
Kiedy do sterownika wgrywana jest nowa wersja BSP konfiguracja procesora CPU-
A jest przywracana do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że wszystkie pliki i 
informacje przechowywane w CPU-A zostają usunięte. 
Usuwany jest program ruchowy, serwer WWW, ustawienia parametrów, informacje 
przechowywane w pamięci SRAM (podtrzymywanej z bateri), wszystko! 

 

 

WAŻNE 
Ładowanie nowej wersji BSP do sterownika nie powoduje naruszenia konfiguracji 
CPU-B. 

PPrrzzyycczzyynnyy,,  ddllaa  kkttóórryycchh  mmoożżnnaa  zzmmiieenniićć  wweerrssjjęę  BBSSPP..  
Istnieją trzy zasadnicze przyczyny przemawiające za koniecznością zmiany oprogramowania BSP 
w sterowniku EC-2®. 
 

1. Aplikacja (program ruchowy) wymaga nowej wersji BSP. 
2. Aktualna wersja BSP zawiera problem (błąd) i wymaga wymiany w celu zapewnienia 

właściwej/lepszej pracy sterownika. 
3. W sterowniku występuje problem, który może być rozwiązany poprzez przywrócenie 

ustawień fabrycznych karty CPU. 
 



  Wgrywanie oprogramowania 

9586 132 51170 67

Oprogramowanie Firmware do EC-2® składa się z obrazu jądra systemu Linux i obrazu aplikacji. 
Do ładowania firmware do sterownika oraz do konfigurowania ustawień sieciowych używany 
jest program PPCInstall. 
 

WWyymmaaggaannee  oopprrooggrraammoowwaanniiee  
Aby uaktualnić wersję Linux BSP w sterowniku EC-2® potrzebne jest następujące 
oprogramowanie: 

• Python Runtime Environment (3522 819 10080) 
• PB860 PPCInstall (3522 810 00040) 

Pomoc do prawidłowego przeprowadzenia instalacji powyższego oprogramowania jest 
dostarczana razem z oprogramowaniem. 

PPrroocceedduurraa  iinnssttaallaaccjjii  BBSSPP  
W celu uaktualnienia wersji BSP należy: 
 

1. Podłączyć komputer PC do sterownika EC-2® poprzez kabel szeregowy (null-modem) 
oraz specjalny kabel szeregowy (wtyczka A). 

2. Komputer PC oraz sterownik EC-2® muszą być połączone w jednej sieci, lub 
bezpośrednio ze sobą za pomocą krosowanego kabla Ethernetowego. 

3. Uruchomić plik wsadowy <lxbsp-ec2.bat> znajdujący się w katalogu 
<..:\PeekVri\Reg\LXBSP-EC-2>. 

4. Ustawić konfigurację portu szeregowego, przez który komputer PC komunikuje się ze 
sterownikiem. Wybrać <settings> w celu zmiany ustawień. Ustawienia NIE są 
zapamiętywane. 

5. Ustawić konfigurację portu Ethernetowego sterownika. Wybrać <settings> w celu 
zmiany ustawień. Ustawienia NIE są zapamiętywane. 

6. Wybrać <install> w celu uruchomienia instalacji. 
7. Wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie. 

 

 
Rysunek 14 PPCInstall - poprawnie zainstalowane oprogramowanie firmware 
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1100  BBiieeżżąąccee  uuttrrzzyymmaanniiee  
W czasie normalnej pracy każde skrzyżowanie powinno być sprawdzane regularnie w celu 
upewnienia się, czy działa poprawnie. Każde skrzyżowanie wymaga także czynności związanych 
z jego obsługą, bieżącym utrzymaniem. Utrzymanie jest prowadzone zgodnie z umową 
serwisową, w której powinny być zawarte określone zadania obsługi urządzeń oraz 
częstotliwość inspekcji sygnalizacji. 
Bieżące utrzymanie można podzielić na następujące kategorie: 
 
Obsługa części 
mechanicznych 

Sprawdzenie wszystkich mechanicznych części wewnątrz szafy 
sterownika. 

Obsługa części 
elektrycznych 

Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich urządzeń elektrycznych 
wewnątrz szafy sterownika. 

Sprawdzenie 
funkcjonowania 
urządzenia 

Sprawdzenie poprawności pracy programu ruchowego. 

Sprawdzenie 
bezpieczeństwa 

Sprawdzenie wszystkich układów związanych z bezpieczeństwem. 

Obsługa sygnalizacji Sprawdzenie wyposażenia sygnalizacji, sygnalizatorów, przycisków 
dla pieszych, itp.).  

 

 

WAŻNE 
Specyficzne dla każdej instalacji właściwości i konfiguracja sprzętowa urządzenia są 
zebrane w pakiecie rysunków dostarczanych ze sterownikiem. Ten zbiór rysunków 
jest niezwykle ważny przy wszystkich czynnościach związanych z utrzymaniem i 
musi być zawsze przechowywany w szafie sterownika. 

OObbssłłuuggaa  cczzęęśśccii  mmeecchhaanniicczznnyycchh  

 

UWAGA 
Żadne karty ani inne komponenty nie mogą być usunięte ze sterownika w czasie 
obsługi elementów mechanicznych. Zasilanie powinno zostać wyłączone. 

 
W czasie obsługi części mechanicznych sterownika ważne są następujące elementy i układy: 

• Zamki w drzwiach szafy powinny pracować poprawnie łatwo ją otwierając i zamykając. 
W razie konieczności do zamków należy wstrzyknąć preparat zawierający grafit, 
jednocześnie chroniąc części sterownika przed kontaktem z grafitem. 

• Wszystkie gumowe uszczelki powinny być czyste, giętkie i dokładnie dopasowane. Jeśli 
uszczelki poluzują się lub staną się nieszczelne powinny zostać naprawione. Uszczelki 
powinny być pokrywane talkiem lub smarem silikonowym. 

• Wnętrze szafy powinno być czyste i suche. Zarówno wnętrze jak i zewnętrzna strona 
szafy powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu odpowiednich środków 
antykorozyjnych. 

• Śruby i sworznie mocujące karty, kasety i inne elementy powinny być poprawnie 
dokręcone. Jeśli sterownik jest umieszczony w wysuwanej kasecie należy również 
sprawdzić jej mocowanie. 

• Otwory wentylacyjne w ścianach szafy nie mogą pozostawać zanieczyszczone przez 
kurz czy brud. 

• Wszystkie karty, szyny, na których są zamocowane i mocowania muszą być poprawnie 
zamocowane i niezniszczone. 

• Wszystkie śruby w konektorach muszą być sprawdzone, czy nie są poluzowane lub 
skorodowane. Poluzowane śruby muszą zostać dokręcone. 

• Kable wchodzące i wychodzące z szafy muszą być sprawdzone czy nie są zbyt 
naciągnięte. Przewody wewnątrz szafy muszą być sprawdzone czy są poprawnie 
zamocowane i nieuszkodzone. Wszystkie połączenia do masy muszą być sprawdzone na 
obecność korozji. 
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• Jeśli w szafie znajdują się urządzenia ochrony przeciwporażeniowej muszą być 
sprawdzone i, jeśli to konieczne, wymienione. 

• Sterownik ruchu drogowego jest urządzeniem wyposażonym w złącza, które nie muszą 
być w ciągłym użyciu, jak: 

o Złącze komputera PC 
o Złącza na płytach tylnych 
o Inne złącza 

 
Nieużywane złącza powinny być regularnie sprawdzane, czy nie są zakurzone, i jeśli to 
konieczne, czyszczone przy użyciu pędzla lub odkurzacza. 

OObbssłłuuggaa  cczzęęśśccii  eelleekkttrryycczznnyycchh  
Okresowo muszą być wykonywane następujące czynności związane z bieżącą obsługą 
elektrycznych części sterownika. 
 

 

UWAGA 
Żadne karty ani inne komponenty nie mogą być wyjmowane lub instalowane w 
sterowniku, gdy włączone jest napięcie zasilania.  

 
 
Napięcie zasilania lamp Za pomocą miernika uniwersalnego zmierzyć napięcie zasilania lamp 

w następujących miejscach: 
• Przed transformatorem układu ściemniania 
• Na wejściu zasilacza (MDU) 
• Na wyjściu zasilacza (MDU) 

Napięcie zasilania 24V 
DC 

Sprawdzić napięcie wyjściowe każdego źródła zasilania 24V DC. 
Mierzone napięcie powinno wynosić 24V +/- 5% 

Aktywność kart, diody 
‘heartbeat’ 

• Sprawdzić diodę ‘heartbeat’ procesora CPU-A (na karcie CPU) 
• Sprawdzić diodę ‘heartbeat’ procesora CPU-B (na karcie CPU) 
• Sprawdzić diody aktywności na kartach LCM 
• Sprawdzić diody aktywności na kartach ED316 
• Sprawdzić diody aktywności na kartach IO1616 

MMI Sprawdzić, czy panel MMI pracuje poprawnie. Przejść przez kilka 
menu używając wszystkich ośmiu przycisków panelu, sprawdzić 
czytelność wyświetlacza LCD i jego podświetlenie. 

Panel policjanta Sprawdzić, czy wszystkie przyciski na panelu policjanta działają 
poprawnie. 

Oświetlenie w szafie Sprawdzić, czy lampka wewnątrz szafy działa poprawnie. 
Sprawdzić, czy włącznik w drzwiach szafy działa (jeśli istnieje). 

Ethernet Sprawdzić komunikację ze sterownikiem poprzez złącze Ethernet na 
kacie CPU: 
• Sprawdzić diodę oznaczającą aktywność połączenia 
• Sprawdzić diody Rx i Tx 

Terminal inżyniera • Sprawdzić komunikację z procesorem CPU-A poprzez terminal 
inżyniera 

• Sprawdzić komunikację z procesorem CPU-B poprzez terminal 
inżyniera 

• Sprawdzić istnienie napięcia 5V na terminalu inżyniera 
 

Detekcja indukcyjna Jeśli używana jest karta ED316, sprawdzić poprzez przeglądarkę 
internetową lub MMI parametry każdego detektora: 
• Częstotliwość [kHz] 
• Indukcyjność [uH] 

Lampy Poprzez przeglądarkę internetową lub MMI sprawdzić: 
• Pobór energii przez każdą lampę 
• Proces starzenia się lamp 
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SSpprraawwddzzeenniiee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  uurrzząąddzzeenniiaa  
Okresowo muszą być wykonywane następujące czynności związane z bieżącą obsługą i 
sprawdzaniem poprawności funkcjonowania oprogramowania sterownika. 
 
Zmiany parametrów Sprawdzić wykonane zmiany parametrów oraz czy zostały one 

poprawnie udokumentowane. 
Dzienniki sterownika Sprawdzić dzienniki sterownika w poszukiwaniu informacji o 

spontanicznych lub niestałych błędach, jeśli występują rozpoznać ich 
przyczynę i usunąć. 

Błędy programowe 
(deadlock) 

Sprawdzić dzienniki sterownika w poszukiwaniu informacji czy 
sterownik wyłączał się na skutek błędów programowych. 

SSpprraawwddzzeenniiee  ffuunnkkccjjii  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  
Okresowo muszą być wykonywane następujące czynności związane z bieżącą obsługą i 
sprawdzaniem bezpieczeństwa. 
 
Konflikty Losowa symulacja pojedynczego konfliktu. Stworzyć konflikt poprzez 

próbę wyświetlenia sygnałów zielonych w dwóch grupach (specjalna 
komenda z CPU-A) 

Niepożądane napięcia Losowa symulacja pojedynczego konfliktu. Stworzyć konflikt poprzez 
przyłożenie zewnętrznego napięcia do wyjścia zielonej lampy w 
konfliktowej grupie. 

Błędy lamp Losowa symulacja błędu lampy. Doprowadzić do błędu lampy i 
obserwować reakcję sterownika. 

Przekaźniki Sprawdzić funkcjonowanie głównego przekaźnika oraz przekaźnika do 
zielonych/czerwonych lamp 

Bezpiecznik różnicowo 
– prądowy 

Sprawdzić funkcjonowanie bezpiecznika różnicowo – prądowego 

Bezpieczeństwo 
elektryczne 

Przeprowadzić test poprawności zabezpieczeń przeciwko udarom 
prądowym. Test powinien być przeprowadzony zgodnie z normą EN-
50110-1. 

RRoozzsszzeerrzzoonnee  sspprraawwddzzeenniiee  ffuunnkkccjjii  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  
bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  ((ooppccjjoonnaallnnee))  
W czasie wykonywania rozszerzonego sprawdzenia bezpieczeństwa symulowane są wszystkie 
konflikty, bądź to ręcznie, bądź przy użyciu narzędzia do sprawdzania konfliktów EC-2®. 
 

 

UWAGA 
W czasie rozszerzonego sprawdzania funkcji bezpieczeństwa sygnalizatory muszą 
być zakryte. 

OObbssłłuuggaa  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  
Okresowo muszą być wykonywane następujące czynności związane z bieżącą obsługą i 
kontrolowaniem stanu wyposażenia sygnalizacji, sygnalizatorów, przycisków dla pieszych, itp. 
 
Sygnalizatory • Sprawdzić widoczność sygnalizatorów 

• Sprawdzić ewentualne uszkodzenia sygnalizatorów 
• Sprawdzić czy sygnalizatory nie są zabrudzone, jeśli tak 

wyczyścić je 
Pętle indukcyjne • Sprawdzić częstotliwość pracy i indukcyjność każdej pętli 

• Zmierzyć upływność do ziemi każdej pętli 
Przyciski dla pieszych • Sprawdzić ewentualne uszkodzenia przycisków 

• Sprawdzić funkcjonowanie lamp potwierdzenia 



  Bieżące utrzymanie 

9586 132 51170 71

• Sprawdzić czy każdy przycisk działa (naciskając go) 
VETAG/VECOM Sprawdzić pętle VETAG/VECOM przy użyciu transpondera testowego 
Słupy i maszty • Sprawdzić słupy i maszty w poszukiwaniu rdzy 

• Sprawdzić słupy i maszty w poszukiwaniu uszkodzeń 
Szafa sterownika • Sprawdzić szafę sterownika w poszukiwaniu rdzy lub uszkodzeń 

• Jeśli to konieczne wyczyścić szafę 
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1111  DDooddaatteekk  AA  --  KKoonneekkttoorryy  

OO  ttyymm  ddooddaattkkuu  
Dodatek ten zawiera przegląd różnych konektorów używanych w EC-2®. 

OOzznnaacczzeenniiaa  nnaa  kkaabbllaacchh  ttaaśśmmoowwyycchh  ((ffllaatt  ccaabblleess)),,  ggnniiaazzddaacchh  ii  
kkoonneekkttoorraacchh  
Kable taśmowe oraz Euro-konektory (zgodnie z normą DIN 61412) są szeroko używane w 
sterowniku EC-2®. W czasie podłączania tych kabli należy upewnić się, że są podłączone 
właściwie, ponieważ w skrajnych przypadkach istnieje możliwość odwrotnego włożenia wtyczki 
do gniazda. 
 
 

 
Rysunek 15 Oznaczenia pierwszego pinu. 
 
Rysunek powyżej przedstawia oznaczenia przewodu/pinu nr 1 w przypadku różnych rodzajów 
wtyczek i gniazd. Strzałki na rysunku wskazują, gdzie znajdują się oznaczenia pierwszego pinu. 
W czasie podłączania kabli taśmowych należy zwracać na nie uwagę. 
Poniżej przedstawiony jest tylny widok Euro-konektorów tak, jak umieszczane są one w 
kasetach, wraz z numeracją poszczególnych pinów. 
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Rysunek 16 Widok od tyłu na Euro-konektory tak, jak są one montowane w kasecie. 

PPoorrttyy  sszzeerreeggoowwee  nnaa  ggłłóówwnneejj  ppłłyycciiee  ttyyllnneejj  
Na głównej płycie tylnej (Primary Back Panel) znajdują się konektory czterech portów 
szeregowych obsługiwanych przez procesor CPU-A sterownika. 
 
CH3, CH5, CH8 (RS422/RS485)     MODEM (RS232) 
 

Pin Funkcja 
1 GNDREF 
2 GNDREF 
3 RXB 
4 RXA 
5  
6  
7  
8 TXB 
9 TXA 
10  

Pin Funkcja 
1 DCD 
2 DSR 
3 RX 
4 RTS 
5 TX 
6 CTS 
7 DTR 
8 RI 
9 GNDREF 
10  

TTeerrmmiinnaall  iinnżżyynniieerraa  ((EEnnggiinneeeerrss  tteerrmmiinnaall))  
Na przedniej części karty CPU znajduje się 25cio pinowy konektor zwany terminalem inżyniera. 
Jest on zgodny ze standardem RS232. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż: 

• Interfejs RS232 do procesora CPU-B jest wyprowadzony na piny 14 i 16. 
• Karta CPU może dostarczyć napięcia 5V/250mA poprzez piny 9 i 10. 
 

Pin Funkcja Pin Funkcja 
1 ZIEMIA 14 TX CPU-B 
2 TX CPU-A 15  
3 RX CPU-A 16 RX CPU-B 
4 RTS 17  
5 CTS 18 GNDREF 
6 DSR 19 GNDREF 
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7 GNDREF 20 DTR 
8  21  
9 +5V 22  
10 +5V 23  
11  24  
12  25  
13    
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1122  DDooddaatteekk  BB  ––  MMoodduułłyy  wweejjśścciiaa//wwyyjjśścciiaa  
Moduły wejścia/wyjścia są używane do komunikacji ze sprzętem peryferyjnym, jak: inne 
sterowniki ruchu drogowego, centra sterowania (przez modem lub pętlę prądową), sprzęt 
pracujący na protokole RS-232 czy odbiorniki DCF-77. Wszystkie moduły zostały 
zaprojektowane tak, by można je było łatwo dodawać do istniejącego systemu, tzn: 

• Moduły są zasilane napięciem 24V DC za pomocą 3-żyłowego kabla podłączonego do 
źródła zasilania, zakończonego konektorem typu Combicon. Konektor ten jest włączony 
do gniazda ‘24V in’ na pierwszym module. Z każdego modułu jest wyprowadzony 
przewód zakończony takim samym konektorem, który może być podłączony do 
następnego modułu. W ten sposób można podłączyć równolegle do ośmiu modułów do 
jednego źródła zasilania tak, jak to przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Rysunek 17 Konektor typu Combicon 
 

• Moduły wejścia/wyjścia posiadają możliwość montowania na szynie typu C, co oznacza, 
że są uniwersalne i niezależne od rozmiarów kaset. 

• Moduły są wyposażone w interfejs RS-422 i podłączone za pomocą 10-cio żyłowego 
kabla taśmowego do złącza na głównej płycie tylnej (Primary Backplane). 

 

 
Rysunek 18 Moduły wejścia/wyjścia (I/O) 
Pierwszy moduł I/O jest zasilany bezpośrednio ze źródła napięcia 24V, a każdy następny 
poprzez kabel zakończony konektorem z poprzedniego. Każdy moduł jest wyposażony w 
interfejs RS-422, który łączy go z procesorem. „Świat zewnętrzny” jak przyciski, inne sterowniki, 
itp. jest podłączany do terminali wej/wyj. 
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1133  DDooddaatteekk  CC  ––  SScchheemmaattyy  ppoołłąącczzeeńń  

OO  ttyymm  ddooddaattkkuu  
Dodatek ten zawiera sposób połączenia poszczególnych elementów EC-2®. 

M
A
IN
S

D
IS
T
R
IB
U
T
IO

N

U
N
IT

(M
D
U
)

P
O
W
E
R
 S
U
P
P
L
Y

2
4
V
D
C

(i
n
te
rn
a
l)

P
O
W
E
R
 S
U
P
P
L
Y

2
4
V
D
C

(e
x
te
rn
a
l)

P
R
IM

A
R
Y
 B
A
C
K
P
L
A
N
E

E
X
T
E
N
S
IO

N
 B
A
C
K
P
L
A
N
E

E
D
3
1
6
 /
 I
O
1
6
1
6
 B
A
C
K
P
L
A
N
E

M
A
N
 M

A
C
H
IN

E
 I
N
T
E
R
F
A
C
E

M
M
I 
8
x
4
0

X
3

R
S
4
2
2

2
4
V

X
1

R
S
4
2
2

2
4
V

(E
X
T
)

X
2

R
S
4
2
2

2
4
V

(I
N
T
)

C
H
3

R
S
4
2
2

C
H
5

R
S
4
2
2

C
H
8

R
S
4
2
2

M
O
D
E
M

R
S
2
3
2

E
X
T

O
U
T

M
A
IN

S

S
E
N
S
E

E
X
T

IN

E
X
T

O
U
T

P
H
R
G

P
H
A

N
E
U
T

P
H
R
G

P
H
A

N
E
U
T

2
4
V

M
D
U

J
P
1

B
R
IG

H
T

D
IM

N
E
U
T
R
A
L

S
O
L
A
R

E
A
R
T
H

-

1 2 3 4 5 6

M
D
U
 X
2

A
U
X
2
+

A
U
X
2
-

7 8

P
H
R
G

P
H
R
G

P
H
A

P
H
A

N
E
U
T

N
E
U
T

1 1 2 2 3 3

M
D
U
 X
1

R
IB
B
O
N
 C
A
B
L
E

R
IB
B
O
N
 C

A
B
L
E

R
IB
B
O
N
 C

A
B
L
E

L
O
G
IC
 S
U
P
P
L
Y

(2
3
0
V
A
C
)

L
A
M
P
 S
U
P
P
L
Y

(2
3
0
V
A
C
 o
r 
4
2
V
A
C
)

R
IB
B
O
N
 C

A
B
L
E

E
u
ro
C
o
n
tr
o
lle
r 
E
C
-2

®
-
B
a
s
ic
 A
s
s
y
 /
B

9
5
8
6
 1
3
2
 0
1
1
1
0

W
IR

IN
G
 D

IA
G
R
A
M

 



EuroController EC-2®   

          9586 132 51170 
   

78

1144  DDooddaatteekk  DD  ––  CCzzęęśśccii  zzaappaassoowwee  

OO  ttyymm  ddooddaattkkuu  
Dodatek ten zawiera przegląd części sterownika EC-2®, które podlegają obsłudze. Ostatnia 
kolumna wskazuje, czy po wymianie danej części należy przeprowadzić test bezpieczeństwa. 

KKaarrttyy  
Numer zamówienia Opis Bezpieczeństwo 
3522 704 24330 EC-2 CPU TAK 
3522 704 72250 EC-2 MDU (zasilacz) - 
3522 704 24380 EC-2 LCM 230V/R1 - 
3522 704 24390 EC-2 LCM 42V/R1 - 
3522 704 24400 EC-2 LCM 230V/P1 - 
3522 704 24410 EC-2 LCM 42V/P1 - 
3522 704 72260 ED316/A - 
3522 704 24370 PAR-IO1616 - 

PPłłyyttyy  ttyyllnnee  
Numer zamówienia Opis Bezpieczeństwo 
3522 704 24430 EC-2 PRIMARY BACK PANEL - 
3522 704 24440 EC-2 EXTENSION BACK PANEL - 
3522 704 24320 EURODETECTOR ED316 BACK PANEL - 
3522 704 24470 EC-2 CPU I/O BACK PANEL - 

IInnnnee  mmoodduułłyy  
Numer zamówienia Opis Bezpieczeństwo 
9586 132 03100 EC-2 DIM UNIT 230V 3kVA - 
9586 132 04100 EC-2 DIM UNIT 42V 600VA - 
9586 132 05100 EC-2 DIM UNIK 42V 1200VA - 
3522 704 24340 LOOP TERM & PROT UNIT 8A - 
3522 704 75150 EC-2 MMI 8x40 - 
3522 759 00780 FLASH DISK 16-MB/3V/ENH TEMP - 
3522 759 92720 MINI-PS-100-240AC/24DC/4 - 
3522 759 93070 SUB RACK 3U/84HP - 
3522 759 93080 EC-2 SUB RACK 6U/84HP - 
3522 759 93090 EC-2 SUB DIVIDED RACK 6U/84HP - 
3522 759 93110 CARD GUIDE 160MM - 
3522 759 93120 DIN RAIL ADD ON 8HP - 

CCzzęęśśccii  mmeecchhaanniicczznnee  
Numer zamówienia Opis Bezpieczeństwo 
3522 701 71300 EC-2 DIN-F CONNECTOR PLATE (PRIM) - 
3522 701 71310 EC-2 DIN-F CONNECTOR PLATE (EXT) - 
3522 701 71320 EC-2 LCM DIN-F BLANKING PLATE - 
3522 701 71330 EC-2 PCB COVER PLATE - 
3522 701 71340 EC-2 LCM BLANK PANEL - 
3522 701 74960 EC-2 PROTECTIVE COVER (PRIM) - 
3522 701 74950 EC-2 PROTECTIVE COVER (EXT) - 
3522 701 93070 SUB RACK 3U/84HP - 
3522 701 93080 EC-2 SUB RACK 6U/84HP - 
3522 701 93090 EC-2 SUB DIVIDED RACK 6U/84HP - 
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3522 701 93110 CARD GUIDE 160MM - 
3522 701 93120 DIN RAIL ADD ON 8HP - 
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1155  SSłłoowwnniicczzeekk  
 

12NC Numerical Code (Unique identification code consisting of 12 digits) 

BIR Board Identification Register 

CDF Cable Distribution Frame 

CP Control Panel 

CPU-A Controller processor 

CPU-B Supervisor processor 

CPU-C Additional processor(board) for special functions 

DCF Time signal transmitted by radio 

DSL Digital Subscriber Line 

DSRC Dedicated Short Range Communication 

EBP Extension Back panel 

EC2 EuroController EC-2®  

ED316 EuroDetector 316 

GPS Global Positioning System 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communication 

I/O Input / Output 

IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Network 

KAR Korte Afstand Radio (see DSRC). 

KWC Kwaliteitscentrale / Dynamic Quality Manager 

LAN Local Area Network 

LCD Liquid Crystal Display 

LCM Lamp Control and Monitor Unit 

LED Light Emitting Diode 

LOC Lamp Output Current 

LOT Lamp Output Test pattern 

LOV Lamp Output Voltage 

MDSL Multi-rate Digital Subscriber Line 

MDU Mains Distribution Unit 

MIMIC Mode Special operational mode of the EC-2 Controller in which the lamp output and 
monitoring is disabled 

MMI Man Machine Interface 

MOPS Additional processor board running TRENDS software 

MTBF Mean Time Between Failure 

MTTR Mean Time To Repair 
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NOT-AUS Lamps off due to an emergency 

NRAG Neutral Red Amber Green 

OTU Outstation Telemetry Unit 

PBP Primary Back panel 

PC Personal Computer 

PCU Processor Core Unit  

PDA Personal Digital Assistant 

Peek Peek Traffic Sp. z o.o. 

PS24 Power Supply 24Vdc 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PTC-1 UK version of EC-2® 

RAG type Red Amber Green sequence definition 

RCM Return Current Measuring Unit 

RRAG Red Red Amber Green 

Serial-A Communication interface between CPU-A and LCM board 

Serial-B Communication interface between CPU-B and LCM board 

SIR Serial Identification Register 

SRAM Static Random Access Memory 

SWICO Software Input Command 

TCP Transmission Control Protocol 

TOC Table Of Contents 

TRENDS TRaffic Engineering Development System 

TRELAN TRaffic Engineering LANguage 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USB Universal Serial Bus 

UPS Uninterruptible Power Supply 

VCM VECOM Communication Module 

VCU VECOM Communication Unit 

WAN Wide Area Network 

WLAN Wireless LAN 
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