
Track more with less.

Estudo de caso | Reino Unido

De Londres a Corby
Requisitos

Os principais objetivos são a redução de custos do setor e benefícios ambientais por meio de material 
rodante mais leve, custo de combustível reduzido e menores emissões de carbono. O contrato envolve 
a nova sinalização entre Bedford e Kettering (SPC2 50m 46ch até SPC3 74m 00ch. cerca de 39 km [24 
milhas]) e faz parte do programa de eletrificação da linha principal da região central do país da Network 
Rail.

O escopo da Siemens Mobility Limited inclui

 � Substituir Westpac e intertravamentos de relé de rota pelo Trackguard Westlock System

 � Renovar o equipamento de sinalização usando o Trackguard Westrace Trackside System e os contadores 
de eixo Frauscher

 � Transferir o controle de intertravamentos Sharnbrook da caixa de sinal elétrico West Hampstead para o 
Controlguide Westcad em East Midlands Control Centre

 � O lado da via deve controlar as comunicações da central de controle pelo backbone de fibra FTNx2 da 
Network Rail

 � Nova provisão de energia de sinalização 650v

 � Renovação de todas as estruturas de sinal dentro da área do projeto

 � Novas infraestruturas de telecomunicação ao lado da linha e equipe civil em suporte da sinalização, E&P 
e telecomunicações

Assim como o novo equipamento de linha aéreo, o projeto geral inclui também amplos aprimoramentos 
da via, como o fornecimento de cerca de 22,5 km (14 milhas) de uma nova quarta via entre Sharnbrook e 
Kettering.



Frauscher Sensortechnik GmbH | Gewerbestraße 1 | 4774 St. Marienkirchen | ÁUSTRIA | +43 7711 2920-0 | office@frauscher.com | www.frauscher.com

Su
je

ito
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as
, e

rr
os

, f
al

ha
s 

tip
og

rá
fic

as
 e

 d
e 

im
pr

es
sã

o 
| ©

 F
ra

us
ch

er
 S

en
so

r T
ec

hn
ol

og
y 

| 2
0

21
-0

2 
| P

T

Rede redundante

Solução

Um dos principais requisitos no escopo era 
substituir o intertravamento de relé de rota atual 
pelo Trackguard Westlock System. Para conseguir 
isso, o Frauscher Advanced Counter FAdC com o 
RSR123 foi usado como o sistema de detecção de 
via livre.

Para fazer interface com o Trackguard Westlock 
System, as seções da via são geradas por meio 
do protocolo de Ethernet de falha segura WNC. 
O projeto De Londres a Corby foi estabelecido 
com uma rede A e uma rede B. Por meio dessa 
rede, foi possível obter redundância para maior 
disponibilidade.

Para reduzir a quantidade de equipamento no 
lado da via, os cabos de extensão RSR123 foram 
conectados ao cabo de sinalização usando 
acopladores de plugue GlenAir, em vez de caixas 
de desconexão. Isso foi possível pelo fato de que o 
Frauscher Advanced Counter FAdC e o RSR123 não 
exigem nenhum eletrônico ao lado da via.
Caixas de desconexão foram instaladas como 
preferência do mantenedor e de instalação, bem 
como acopladores de plugue (ou seja, cabeçote 
para acoplador de plugue GlenAir, acoplador para 
caixa de desconexão, caixa de desconexão para 
loc).

O RSR123 usa a tecnologia V.Mix patenteada 
para garantir o cumprimento dos altos padrões 
de confiabilidade e robustez exigidos para todos 
os equipamentos instalados na infraestrutura da 
Network Rail.

Fatos importantes

Operador Network Rail Aplicação Contagem de eixos

Parceiro Siemens Mobility Limited Contador de 
eixos

Frauscher Advanced Counter 
(FAdC)

País Reino Unido Sensor de roda RSR123

Segmento Linha principal


