
Automatisch treinbeïnvloedingssysteem  
verbeterde versie

Toepassing

Het automatisch treinbeïnvloedingssysteem – verbeterde versie, 

afgekort ATBvv, is een aanvulling op ATB Eerste Generatie (ATB-

EG). ATBvv stopt treinen nu ook bij een snelheid onder de 40 km/u 

automatisch voor het stoptonend sein (STS). 

Toelichting

ATBvv wordt op dat gedeelte van het spoor ingevoerd waar een 

verhoogd risico bestaat op het onterecht passeren van het STS. 

ATBvv bestaat uit apparatuur geïnstalleerd in de trein en langs het 

spoor. De apparatuur langs het spoor maakt via elektronische weg

contact met de trein en geeft de status van het sein door. De in het 

spoor geplaatste bakens, tonen dat de trein het stoptonend sein 

nadert. Als de trein dit punt te snel passeert, grijpt de apparatuur in 

en wordt de trein tot stilstand gebracht om de veiligheid te 

waarborgen. 

Advies

Een in de praktijk veel voorkomende situatie is ATBvv met één sein 

en 3 bakens gemonteerd op spoorstaaftype 54 E1. De benodigde 

producten zijn gebundeld in één materiaalset. In geval van meerdere 

seinen, kunt u kiezen voor een veelvoud van deze set. Tevens is er 

een set beschikbaar voor de omzetting van spoorstaaftype 46 E3 

naar 54 E1. Hiermee beschikt u over de materialen om 3 reeds 

geïnstalleerde bakens te kunnen ombouwen. 

Bij het spoorstaaftype 60 E1 en 46 E3 zijn andere bevestigings-

materialen benodigd. Graag adviseert voestalpine Railpro u bij de 

aanschaf van producten in afwijkende situatie.
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mKabel, onbewapend, Y(E)MvK,2x2,5mm²5091812 

mKabel, onbewapend, Y(E)MvK,2x6mm²5091820 

Alternatieve producten

st1Kast ATBvv compleet, kleur grijs* PU80052 

st1
Fundering kast ATBvv met isolatoren, kleur 
grijs* 

PU80062 

set3Baken bevestigings materiaal 60 E1PU80302 

set3Baken bevestigings materiaal 46 E3PU80304 

set1
Baken bevestigings materiaal t.b.v. ombouw 
spoor bestaande 46E3 naar spoor 54 E1 
t.b.v. 3 bakens

PU80306 

stKlem, kabel, 022-048 16 mm 54 E1PK31230 

st1Pot,railaansluit,4x2,5/2x16 PK10008 

st3Baken bevestigingsmateriaal 54 E1 PU80300 

st3Baken,ATB,geelPU80150 

st1Centrale Unit - Infra deel (ASU) PU80100 

st1
Fundering kast ATBvv met isolatoren, kleur 
geel* 

PU80022 

st1Kast ATBvv compleet, kleur geel* PU80002 

st1
Koppelstuk voor goten Eriks Fiberline
32x15x3 mm lengte 3 m 

PU80042 

st12Lusgoot Profiel, GVK wit 25x20x3mm / 3 mtrPU80040 

rol1Kabel,H07BQ-F,5x2,5mm2 
5099980/120 
mtr

Samengesteld uit

set1Materiaalset ATBvv, 1 sein/3 bakensPU80400 

EenheidAantalOmschrijvingProductcode

* de aansluitkast (ASK) met fundering is naast de standaardkleur geel 
ook leverbaar in het grijs.


