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Údaje o geometrii koleje významně přispívají k bezpečnosti trati a vlaků. Jsou například zahrnuty do 

výpočtu maximální možné rychlosti na trati. Analýzou těchto údajů lze odhalit nepravidelnosti na trati, pře-

dem stanovit maximální možné rychlosti vlaků nebo zahájit práce na údržbě. Zároveň v případě, kdy při kontrole 

geometrie koleje pomocí kolejových měřicích vozidel dojde k chybějícím nebo neplatným měřicím údajům, lze 

systém Calipri použít jako kompenzační měřicí zařízení. 

Calipri a modul geometrie koleje přesvědčí díky: 

• Měření obou kolejnic bez otáční měřidla (umisťování měřidla pouze jednou). 

• Přímý výpočet zborcení (výškový rozdíl) 

• Více aplikací: K dispozici jsou další měřicí moduly, např. modul pro měření profilu kolejnic. 

• Přímý přenos dat přes WLAN namísto přenosu přes USB flash disk nebo kartu SD 

• Flexibilní rozhraní pro export dat 

• Nízká hmotnost 

• Patentovaný princip měření CALIPRI 

• Požadavky na přesnost podle DIN 13848-4:2012 

MĚŘENÉ PROMĚNNÉ: 

TG - Rozchod koleje (track gauge) 

CL – Vzájemná výšková poloha kolejnic (cross – level) 

RC - Převýšení koleje (rail cant) 

TW – Zborcení (twist) 

Rozchodka 



TECHNICKÉ ÚDAJE
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Jmenovitá šířka 
rozchodu 

1435 mm | in 56.501 (Rozsah měření 1420-1485 mm | 55,90-58,46 palce) 

Maximální výchylka 12° 

Čistá hmotnost 3,3 kg | 1165,04 oz 

Rozměry 

Přesnost 

Absolutní Opakovatelnost 

Rozšířená 
nejistota měření 

(DIN EN V 
13005:1999) 

Rozchod kolejí +/- 0,2 mm +/- 0,1 mm 0,5 mm 
Vz.výš.pol.(CL) ≤ 
50 mm +/- 1,5 mm +/- 0,5 mm 1,5 mm 

Vz.výš.pol.(CL) 
> 50 mm +/- 2,0 mm +/- 0,5 mm 2,0 mm 

Kompatibilita CALIPRI C40, CALIPRI C42 od vydání 2018.4.0 

ID produktu CMM3004 

ROZSAH DODÁVEK A SLUŽEB: 

✓ Licenční modul měření softwaru "Geometrie koleje" 
- 1 metoda měření (RailGeometry) 
- Rozšířením systému (v případě zakoupení doplňkového modulu): aktivace pomocí vzdáleného přístupu. 

✓ Měřidlo geometrie koleje TG1435 (pro běžnou kolej)1

- Mechanické měřidlo pro měření geometrie koleje 
- Délka pinů 14 mm (na vyžádání jsou k dispozici i jiné délky pinů) 
- Dodávka v pevném pouzdře pro přepravu a skladování 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

+ Měřící modul "Kolejnice" 
- Pro měření profilu běžných vignol a 
žlábkových kolejnic 
- ID produktu: CMM3001 

+ Měřící modul "Ekvivalentní konicita" 
- Určení jízdních vlastností / 
provozuschopnosti 
- ID produktu: CMM1011 

+ Rozšíření GPS/LTE 
- Pro záznam dat GPS 
- ID produktu: CAO3029 

1 Na vyžádání jsou k dispozici i jiné šířky rozchodu. 
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POPTÁVKA A DALŠÍ INFORMACE:
sales@nextsense.at

info@roste.cz

POUŽITÍ MĚŘIDLA 

MĚŘENÍ PROFILU LEVÉ KOLEJNICE         MĚŘENÍ PROFILU PRAVÉ KOLEJNICE 

VÝSLEDEK MĚŘENÍ NA TABLETU 


