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A Prolan Zrt.

 1990. alapítás

 1992. saját ProField RTU 
kifejlesztése

 1995-től ÜRIK programban 
üzemirányító rendszer szállítása

 2003. az első vasúti projekt zárása

 2008-tól MFB a MÁV és GYSEV 
valamennyi járművén 

 2018. májusában már 1424 km-en 
Prolan rendszer üzemel

 Kivitelezés alatt további 257 km
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A Prolan Zrt. – hatékonyság növelés és beruházás 

megtérülés

 Távvezérlés, centralizálás

Munkaerő takarékos felügyeleti és távvezérlő rendszerek

Diagnosztika, mérés

 Tény adat alapú beavatkozás, tervezhető munkavégzés

Hosszú élettartamú berendezések

Megbízható, robusztus rendszerek
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A termék gyártója: a Mihajlo Pupin Intézet

 Vezető szerb kutató és fejlesztő intézet elsősorban infokommunikációs 
területen

 Alapítva 1946-ban, a legnagyobb kelet-európai K+F intézet, székhelye Belgrád

 Számos nemzetközi projekt résztvevője, a Fraunhofer Intézet 

stratégiai partnere

 A Prolan Zrt. együttműködő

partnere

 Fejlesztései vasúti területre:

- Tengelyszámlálók

- Ledes jelzők

- Indikátorok

- Kezelőfelületek



LED vasúti főjelző LL-000 ver1

Minden LED egyedileg vezérelt és 

ellenőrzött

 Felhasználási terület: mind

jelfogófüggéses, mind elektronikus 

biztosítóberendezések jelzőiben

Kb. 200 telepítés a Pancevacki Most 

- Pancevo szakaszon 

Pancevo állomáson kb. 250 db 

üzemel Alstom berendezés mellett



LED vasúti főjelző LL-000 ver2

Áramkörben kompatibilis a 

hagyományos izzókkal

Beállítható az üzemi áram

Éjjel-nappali átkapcsolás

Villogtatás

Korai hiba-előrejelzés 

egyszálas üzemmódban

Pótizzó szimuláció és 

hidegellenőrzés kétszálas 

üzemmódban



A magyar piacra szánt termék

A magyar jelzőházba illeszkedő 

kialakítású

Prototípus készült, tesztelésre 

vár

A D55/D70 jelfogós áramkörök 

változatlanok maradnak



Műszaki jellemzők



Továbbiak

A gyártó hajlandó további ügyféligények figyelembe vételére, rugalmas a 

kialakításban (pl. névleges „izzóáram”, tokozás védettsége, mechanikai 

méretek)

Megfelel a vonatkozó európai vasúti szabványoknak.

Könnyen telepíthető, kis karbantartásigényű

 Tesztelve Alstom EIXL SML400 és Siemens SpDrS64 jelfogófüggéses

berendezésekkel.

 Több mint 20 vasútállomáson üzemel.

Magyarországi tanúsítása elkezdődött.



Köszönöm a figyelmet !

info@prolan.hu


