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Toepassing

Opus 44 (Optisch Pedaal Uitwisseling S44) is een innovatief systeem voor het signaleren van passerende treinen. Het systeem wordt vooral 

daar toegepast waar extra beveiliging nodig is, omdat er materieel rijdt dat niet altijd correct gedetecteerd wordt met het aanwezige 

spoordetectiesysteem. Vooral bij bijzondere situaties is dan extra beveiliging gewenst bijvoorbeeld bij overwegen of tunnels. 

Toelichting

Als een trein over het spoor rijdt, buigt de spoorstaaf door als gevolg van het treingewicht. Van dit gegeven maakt het Opus 44-systeem 

gebruik. Een zeer nauwkeurige optische meting registreert de treinpassage en geeft deze via een glasvezelkabel door aan een elektrisch 

contact. Het systeem is niet richtinggevoelig en detecteert treinen met snelheden tussen de 0,5 en 350 km/u.

Voordeel van optisch meten is de ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden zoals EMC-straling, vervuiling en trillingen. Daardoor is het systeem 

ongevoelig voor andere beveiliging systemen en kan het zelfstandig functioneren. Tevens beïnvloedt het optische systeem geen andere 

treinbeveiligingssystemen. Het systeem meet continu, behalve de passerende treinstellen ook de eigen status en integriteit. De installatie van 

het systeem neemt enkele minuten in beslag en heeft geen buitendienststelling nodig van het baanvak.

Productopbouw

Het product bestaat uit een optische sensor die met klemmen wordt gemonteerd aan de onderzijde van de spoorstaaf. Voor elk type 

spoorstaaf is een aparte klemmenset ontwikkeld. Vanuit de sensor gaat het optische signaal naar de interface behuizing (IBO), die het optische 

signaal vertaalt naar een elektrisch signaal. Via een Railaansluitpot gaat het elektrische signaal naar het relaiskast of relaishuis, waar de 

statusunit is gemonteerd. De statusunit is aangesloten op de voeding (220V~110V AC – 48V DC). Op één statusunit kunnen maximaal 4 

sensoren worden geplaatst. Op één voeding kunnen maximaal 4 statusunits aangesloten worden, of maximaal 16 sensoren.

Bij voestalpine Railpro is het gehele assortiment vanuit voorraad beschikbaar. Het systeem is beschikbaar als complete set bestaande uit 

sensor, IBO, statusunit en voeding, maar ook als losse componenten. Sinds 2009 is alleen sensor type II beschikbaar. Dit type is een één-op-

één vervanging van type I. Het complete systeem wordt door voestalpine Railpro ondersteund, inclusief de reserveonderdelen voor sensor type 

I. De producten worden voorraad gestuurd en zijn bij normale afname  24 x 7 op afroep beschikbaar.

Regelgeving 

De plaatsing, installatie en toepassing is geregeld via OVS60141 en ISV60141, het onderhoud via de OHD60141 die van kracht zijn sinds 2009, 

de beschikbaarheid via BEA60141. 

Advies

Mocht u een installatie van één of meerdere systemen voorbereiden laat u zich dan door ons voorlichten voor samenstelling van het pakket 

toegespitst op uw situatie.



090056Opus 44, Borgmoer M12 RvS/ nylon (verpakking 50 stuks)PK06344

Montage benodigdheden

090054Opus 44, Nordlock borgringen (verpakking 50 stuks)PK06340

090690Opus 44,  montagestang type IIPK06330

090055Opus 44, Moer M12 RvS (verpakking 50 stuks)PK06342

030699Opus 44, klemmenset sensor type I, NP46E3PK06310

090681Opus 44, klemmenset sensor type II, NP46E3PK06320

090682Opus 44, klemmenset sensor type II, UIC54E1PK06322

090683Opus 44, klemmenset sensor type II, UIC60E1PK06324

010039Opus 44, indicatie LED IBO (verpakking 10 stuks)PK06244

010032Opus 44, Activeringsdoorverbinding statusunit (verpakking 20 stuks)PK06224

030564Opus 44, Kegelspanschroef voor sensor type I (verpakking 20 stuks)PK06352

030566Opus 44, M10 x 40 RvS voor sensor type I (verpakking 20 stuks)PK06350

Reserve onderdelen

030668Opus 44, klemmenset sensor type I, UIC54E1PK06312

010034Opus 44, GDT-5 voor RAP (verpakking van 10 stuks)PK06250

010037Opus 44, GDT-5 voor RH/RK (verpakking van 10 stuks)PK06252

032546Opus 44, GDT-C compleetPK06266

Overspanning beveiliging

010035Opus 44, GDT Set voor complete installatiePK06268

010033Opus 44, GDT-2 (verpakking van 10 stuks)PK06260

010043Opus 44, Meetsnoer v IBOPK06248

Elektronica

010029Opus 44, voedingsunit type M1000PK06210

090021Opus 44 Interface Behuizing, IBO met sensor UIC54E1PK06240

010027Opus 44, status unit, type STAT4/APK06220

Complete sets

090012Opus 44, Complete set voor UIC54E1PK06202

Sensoren

010051Opus 44, Borgmiddel, zwak, voor sensor type IPK06293

090019Opus 44 Interface Behuizing, IBO met sensor NP46E3PK06230

090008Opus 44, Complete set voor NP46E3PK06200
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