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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

КОМПЛЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПШ /КМСПШ/ е набор от стандартни и 
специфични компоненти и резервни части, окомплектован според предназначението си.  

Предназначен е за замяна на лампови модули (лампа, фасунга и рефлектор) тип 
Футурит със светодиодни LED модули в СПШ и ПСПШ, без промяна в конструкцията, 
запазвайки параметри съобразени с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. 

Комплектът се състои от: 
• STARLED2 модули, производство на La Semaforica srl. 
• Монтажни компоненти за монтаж  на LED модула към корпуса на Футурит. 
• Микропроцесорни модули за управление и контрол на LED сигнали 

/МУКС2/, съобразени с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. 
 
Комплекта е подходящ е за модернизация* на съществуващи релейни ЖП 

прелези в мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“”, работещи с лампови СПШ /трифариови/ и ПСПШ за работа със 
светодиодни LED фарове.  

 
След модернизация с КМСПШ се повишава видимостта, енергоефективността и 

надеждността на сигнала. Отпада необходимостта от замяна на изгорели лампи. По 
данни на производителя живота на светодиодния фар е над 100 000 часа или над 10 
години, което сравнено с 600 часа живот на 20W лампа е разлика от над 160 пъти. 
 

При модернизация на съществуващ прелез с КМСПШ се реализира положителен 
икономически ефект в следствие на икономия на ел. енергия и намалените разходи за 
поддръжка (замяна на лампи). При прелез работещ с лампови СПШ, годишната 
консумация само на шосейните сигнали е приблизително 190 KW/h, спрямо 47 KW/h за 
светодиодни сигнали, което е 4 пъти по-малко и спестява 143 KW/h ел. енергия годишно. 
Ежегодно на един прелез се налага смяна на средно 15 бр. двунишкови лампи, които са 
с живот 600 часа, според производителя. При светодиодните модули живота, според 
производителя е 100 000 часа, което означава повреда на 0.1 модула годишно или смяна 
на един модул на 10 години.  

 
 
 
 
 
 
 

  

*Модернизация - усъвършенстване и съобразяване със съвременните изисквания, посредством прилагане на най-
новите технологии. Частична замяна на елементи от съоръжение с нови, целяща разширяване на функционалността му и/или 
подобряване на отделни технически характеристики. 
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КОМПЛЕКТ – СЪСТАВНИ ЧАСТИ 
 

Комплектът се състои от готови компоненти, детайли и модули собствено 
производство.   

 

МОДУЛ STARLED2  
Светофарните секции CVE-LED производство на La Semaforica srl (Фигура 1) се 

експлоатират в НКЖИ, като съставна част от светодиоден СПШ. Модул STARLED2 е LED 
източник на светлина в светофарните секции CVE-LED. Предлага се като резервна част за 
CVE-LED. 

 

 
Фигура 1 

Модулът STARLED2 се състои от корпус, LED светлинен източник управляван от 
импулсен драйвер и леща (Фигура 2). 
 

 
Фигура 2 
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Техническите параметри на модул STARLED2 са дадени в Таблица 1. 
 

Таблица 1 

Светлинен интензитет според Червен > 400cd  
EN12368:2015 Жълт > 400cd  
 Лунно бял > 400cd  
Колориметрия EN12368:2015 
Тип на LED  high flux 
Фантомен ефект Class 5 
Работно напрежение 10 - 36 V AC/DC 
Консумация при 24 Vdc: Червен 5 W, Жълт 5 W, Лунно бял 5 W 
EMC EN50293 
Кабел 2 x 0,75 mm2; 1 m дължина 
Температурен диапазон според class A, B, C  

EN12368:2015 -40 +60° C  

Защита class II  EN60598 
Степен на защита IP 65   EN60598 
Удароустойчивост class IR3  EN60598-1 
Материал  UV устойчив  поликарбонат 
Тегло 0,5 Kg  
Габарити 208 x 116 mm  

 
 
МОНТАЖНИ КОМПОНЕНТИ 

 
За монтаж на модул STARLED2 към корпуса на лампов фар Футурит, без промяна 

на конструкцията са разработени специфични компоненти, позволяващи прецизен 
монтаж (Фигура 3): 

• Гривна LED фар (Приложение 1) – детайл позволяващ прецизен монтаж на 
модул STARLED2 към съществуващия отвор в капака на фар Футурит. 
Детайлът е прецизно изработен, чрез 3D печат. 

• Стопор LED фар (Приложение 2) – детайл позволяващ прецизно фиксиране 
на модул STARLED2 към капака на фар Футурит с винтове в съществуващите 
монтажни отвори. Детайлът е прецизно изработен, чрез 3D печат. 

 
Фигура 3 
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МОДУЛ МУКС2  
 

МУКС2 (Фигура 4) е микропроцесорен модул за управление и контрол на 
светлинни сигнали в АПУ, съобразен с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.  Конфигурира се 
за различни режимни на работа, като подържа сигнални модули CVE-LED/STARLED2 на 
La Semaforica srl. Предлага възможност за обвръзка с PLC или релейна логика, като 
запазва обратна съвместимост с електронните блокове в съществуващи релейни 
устройства. 

 
Фигура 4 

Контролът на светене се осъществява посредством динамично отчитане на 
консумираната мощност и сравняване с предварително зададени параметри за 
съответния тип LED модул.  

Текущата версия на хардуера е надградена до 2.0, което включва: 

• Разширена възможност за индикация на състоянието – трицветен LED 
индикатор със зелен, жълт и червен цвят. 

Текущата версия на софтуера е надградена до 2.0, което включва: 

• Три допълнителни режима на работа. 
• Възможност за задаване на подрежем посредством статично 

въздействие. 
 

ИНДИКАЦИЯ 
За индикацията на състоянията на модула се използват два светодиода 

монтирани на фронталния панел, които могат да бъдат със зелен, жълт или червен цвят. 
Индикацията работи в два режима посочени в документацията на модул МУКС2. 

 

НАСТРОЙКА 
Настройката на модула МУКС2 за съответния режим на работа се задава статично, 

посредством микропревключвателя (SW1). Режимите  за конфигуриране са посочени в 
документацията на модул МУКС2. 
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РАЗПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ 
Модулите STARLED2 се монтират 

към капаците на фаровете Футурит на 
съответното СПШ или ПСПШ. Спазва се 
съответствието на цветовете и посоката на 
модулите (Фигура 6).  

 
На фигура 5 е дадено разположението на детайлите при монтажа: 
1. Капак Футурит. 
2. Гривна LED фар. 
3. Винт. 
4. Стопор LED фар. 
5. Модул STATLED2. 

 
Електрически модулите STARLED2 се свързват към веригата на основната нишка 

на съответната лампа, без значение от полярността. 
 
Модулите МУКС2 се поставят в съответните позиции на касетата в АПУ. 

Предварително те трябва да бъдат конфигурирани за съответния работен режим. 
 
Не се извършва преустройство на схемата на АПУ. 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Не се  изисква специално обслужване при нормална експлоатация. В случай на 

установена повреда, дефектния модул се заменя с резервен, като резервния се монтира, 
свързва и конфигурира по идентичен начин. Повредите се отстраняват само в заводски 
условия. 

МАРКИРАНЕ 
Модулите МУКС2 са маркирани с номер на изделието и годината на 

производство.  Модулите STRARLED2 имат съответната маркировка на производителя. 
Допълнителните елементи за монтаж са без маркировка.  

ГАРАНЦИЯ  
 Фирмата производител предоставя стандартна гаранция от 24 месеца на 

предлаганото изделие. 
 

Фигура 5 Фигура 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ГРИВНА LED ФАР 
 

 
 



 
 
OLST.EU 

Online Laboratory for Signaling Technologies 
 

КОМПЛЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПШ /КМСПШ/  
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ver.: 1.00 / 01.2020 г. 
  9 / 9 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СТОПОР LED ФАР 
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