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 ŘADIČ SITRAFFIC C940ES 
 

SITRAFFIC C940ES 
 

 
 

Základní informace 
 

Řadič nejnovější generace využívající 40V technologii   
• vysoký výkon, maximální bezpečnost a spolehlivost 
• schopnost přizpůsobit se novým požadavkům 

Nový řadič SITRAFFIC® C940ES je specielně 
optimalizovaný pro energeticky úspornou 40V LED 
technologii. Tento typ řadiče nabízí nový způsob dohlídání a 
volné přiřazování barev signálních skupin 
(červená/žlutá/zelená) do výkonového spínače. 
 
Jádrem řadiče SITRAFFIC C940ES je procesorová jednotka 
ITS-Engine, umístěna na řídicí jednotce BBX. Průmyslový 
počítač MPC8270/266 MHz využívá operační systém LINUX. 
Výkonný procesor, flexibilní operační systém a velké 
množství externích rozhraní nabízí ideální řešení pro řízení 
křižovatek SSZ.  
SITRAFFIC C940ES je možno připojit na dopravní ústřednu 
přes komunikační rozhraní SITRAFFIC Canto 1.3. 
 
      Výhody 
 

• nízké provozní náklady - výrazná energetická úspora 
• vyšší bezpečnost 
• volně programovatelné pozice signálů R/Y/G všech 

SG 
• výkonný 32 Bit procesor 
• operační systém LINUX 
• paměť až 88 MB – IDE Karta 
• komunikační rozhraní: 1 x sériové, 2 x Fast Ethernet, 

1 x USB 
• způsoby propojení: metalické a optické sítě, 

GSM/GPRS (využitím veřejně dostupných operátorů) 
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Technický popis 
 

• možnost připojení až 48 signálních skupin 
• spínač obsahuje 32 výstupů s 32 spínacími elementy 
• každý výstup je proudově dohlídán  
• volné přiřazení barev na výstupu pro signální skupiny, 

každému výstupu může být přiřazen stav - 
zelená/žlutá/červená dle požadavků 

• použití 4 detekčních kanálů, 84 paralelních vstupů pro 
smyčky 

• 104 paralelních vstupů, 76 paralelních výstupů 

Technická data       
 

Napájení:    
Napětí pro návěstidla:  
Max. přípustné zatížení: 
Způsob jištění 
signalizace:  
 
 
Komunikační rozhraní: 
 
 
Trvalé zatížení – 
toleranční meze: 
 
 
 
 
Vstupy: 
 
 
 
 
 
Max. výkon na výstupu 
výkonového spínače:  
Typy spínačů:   
Typy návěstidel: 
 
 
 
 
Kabeláž návěstidel: 
 
 
 
Slepecká návěstidla a 
zařízení: 
Chodci – chodecké 
tlačítko: 
Tramvajová návěstidla: 
Komunikační protokoly s 
dop.ústřednou: 
Způsoby propojení: 
 
 

 230 V AC (-20% / +15%) 
40 V 
1,0 kV A, max. 25 A / 40 V 
25 A celkové zařízení 
10 A (230 V) pro 4 výkonové 
spínače sig. skupin 
 5 A na výstup (elektronicky) 
1 x sériové 
2 x Fast Ethernet  
1 x USB 
- max. 16 A pro jeden spínač sign. 
skupin (32 výstupů, volné  přiřazení 
barev signálních skupin) 
- max. 1 A pro každý výstup, každý 
výstup je elektronicky    
dohlídán na zkrat 
- 84 paralelních vstupů pro smyčky 
LD4    
- 104 paralelních vstupů, 76 
paralelních výstupů 
- SSZ lze rozdělit na 4 nezávislé 
části (dopravně i dohlídáním) 
max. 36 W (4 x 9 W) 
 
VDE 40 V dle OCIT®-specifikace 
- 40 V standardizovaná LED-
návěstidla (5–9 W) 
- Každý výkonový spínač obsahuje 
32 kanálů pro libovolné   připojení 
R/Y/G 40V 5-9W 
- obvykle 1,5 mm 
- doporučen 1 zpětný vodič na 
snímač 
- max. 2 snímače na zpětný vodič!  
musí být přizpůsobena na 40V 
 
musí být přizpůsobena na 40V 
 
musí být přizpůsobena na 40V 
OCIT-O, CANTO 1.3 
 
metalické a optické sítě, GPRS 
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Kontakt 
 

ELTODO, a.s. 
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
Tel.: 261 344 030 
Fax: 261 341 557 
e-mail: eltodo@eltodo.cz 
http://www.eltodo.cz 

 
 
 
 
 
 

 


