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rmDSIP - System dynamicznej
informacji pasażerskiej.
STRUKTURA SYSTEMU:
W skład systemu rmDSIP wchodzą następujące

rzeczywistym, informacji o czasie odjazdu pociągów

urządzenia:

na podstawie informacji z:





zarządzające – instalowane w Centrum sterowania
(dyspozytor) i nadzoru (np. SOK)
sterujące systemami peronowymi – zlokalizowane w
rejonie peronów, w szafie kablowej / kontenerze
wykonawcze – zlokalizowane w rejonie peronów:
panele informacyjne SIP-PI, kolumny Info/SOS,
głośniki, zegary.





SYSTEM rmDSIP został opracowany w oparciu o moduły,
których dostawcą i integratorem jest firma Rail-Mil
Computers sp. z o.o.
SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ – rmSIP
Przeznaczony jest do wyświetlania, w czasie
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rozkładu jazdy lub danych statystycznych
charakteryzujących prędkość ruchu na danym
odcinku
systemu sterowania ruchem (pozycja pociągu,
opóźnienia względem rozkładu jazdy).
Informacje wyświetlane są na panelach SIP-PI,
mogą im towarzyszyć komunikaty dźwiękowe –
ostrzegawcze, informacyjne i zapowiedzi wjazdu
pociągu, generowane przez serwer stacyjny.

ELEMENTY SYSTEMU rmSIP:





konsola dialogowa
serwer SIP
serwer stacyjny (KW)
panele informacyjne SIP-PI.

rail-mil.eu

Rail-Mil | System rmDSIP

Metro Warszawskie

SKM Trójmiasto

SYSTEM INFO/SOS

SYSTEM PREZENTACJI CZASU

System informacyjny i wzywania pomocy przeznaczo-

Przeznaczony jest do prezentacji czasu w trybie

ny jest do zapewnienia dwustronnej łączności –
transmisji sygnałów audio między pasażerami
znajdującymi się na peronie a Służbami Informacyjnymi (dyspozytor, informacja dla podróżnych) lub SOK
znajdującymi się w Centrum sterowania i nadzoru.

analogowym i synchronizacji wskazań zegarów.
Elementy systemu prezentacji czasu:



ELEMENTY SYSTEMU INFO/SOS:







pulpity (konsole) Info – w pomieszczeniu
dyspozytora
pulpity (konsole) SOS – w pomieszczeniu SOK
serwery zarządzające – w Centrum sterowania
i nadzoru
system rejestracji audio – w Centrum sterowania
i nadzoru
moduł sterujący Info/SOS – w szafie kablowej
kontenerze
kolumna lub punkt Info/SOS – w rejonie peronu.

SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY
Przeznaczony jest do dźwiękowego (głosowego)
prezentowania komunikatów ostrzegawczych i
informacyjnych generowanych przez system SIP i
obsługę Info/SOS zlokalizowaną w Centrum.
Elementy systemu rozgłoszeniowego:




made in
POLAND
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centrala sterująca zegarami – w szafie kablowej/
kontenerze
zegary – w rejonie peronów.








pulpity (konsole) Info – w pomieszczeniu
dyspozytora
pulpity (konsole) SOS – w pomieszczeniu SOK
moduł rozgłoszeniowy – w szafie kablowej/
kontenerze
wzmacniacze mocy
moduł priorytetowy - opcja
włącznik sekwencyjny - opcja
generator alarmowy - opcja
moduł audio IP
głośniki – w rejonie peronu.
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Mapa systemów wykorzystujących komponenty produkcji Rail-Mil:
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Wybrane realizacje systemów wykorzystujących komponenty naszej produkcji:
KSP-7M

rmSDO

rm110

Komputerowy
System Sygnalizacji
Przejazdowej

System Detekcji
Obiektów w Strefie
Zagrożenia

System Sterowania Urządzeniami
Technicznymi Obiektów Kolejowych
wraz z Integratorem Systemów
i Urządzeń Ochrony Przeciwpożarowej

CBL2010

rmDSIP

*rm110-CS

System Cyfrowej
Blokady Liniowej

System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej

Centrala Zasilająco-Sterująca dla
Potrzeb Urządzeń Przeciwpożarowych

Rail-Mil Computers sp. z o.o.
03-982 Warszawa, Kosmatki 82
+48 222 099 450 | biuro@rail-mil.eu

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rail-Mil Computers zastrzega sobie prawo do zmian.

