
Oznaczenia urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
w nagłówkach tablic zależności.

Lp Oznaczenie Opis oznaczenia

245 Klawisz blokowy z przyciskiem

246 Klawisz blokowy bez przycisku

247
Klawisz blokowy z przyciskiem,  
którego naciśnięcie powoduje naciśnięcie 
klawisza bez przycisku

248

Pomiędzy klawiszem 1 i 2 istnieje 
taka zależność, że klawisz 1 może być  
naciśnięty sam za pomocą przycisku 1 
klawisz zaś 2 tylko wspólnie z klawiszem 
1 za pomocą przycisku 2

249

Pomiędzy klawiszem 1 i 2 istnieje zależność  
jak wyżej. Nacisnięcie klawiszy 1 i 2 za pomocą przycisku 2  
jest możliwe, niezależnie od stanu 
zastawki elektrycznej umieszczonej nad  
klawiszem 1

250

Blok 2 posiada dwa klawisze, blok 1 ma 
klawisz bez przycisku. Klawisz górny bloku 2  
służy do blokowania tylko bloku 2  
Klawisz dolny służy do blokowania 
bloku 2 wspólnie z blokiem 1

251

Pomiędzy klawiszami 1 i 3 oraz 2 i 3 
istnieje taka zależność, że klawisz 1 
lub 2 może być naciśnięty tylko 
wspólnie z klawiszem 3. Który nie 
posiada przycisku

252 Dzwonek blokowy

253 Przycisk dzwonkowy

254 Elektryczna zastawka na prąd ciągły 
połączona z klawiszem blokowym

255 Elektryczna zastawka zatrzaskowa na  
na prąd roboczy połączona z klawiszem blokowym

256 Elektryczna zastawka liniowa z włącznikiem, 
połączona z klawiszem blokowym

257 Zastawka pomocnicza bez opórki

258 Zastawka czasowa

259 Zastawka pomocnicza bez opórki 
i zastawka czasowa

260 Blok na prąd zmienny 
umieszczony nad innym blokiem

261
Bloki na prąd zmienny odblokowane 
a) kolor okienka biały 
b)kolor okienka czerwony

262
Bloki na prąd zmienny zablokowane 
a) kolor okienka biały 
b)kolor okienka czerwony

263

Bloki na prąd zmienny bez  
pręta ryglowego, zablokowane 
a) kolor okienka biały 
b)kolor okienka czerwony

264
Bloki na prąd stały  
a) blok odblokowany 
b)blok zablokowany

265

Bloki z urządzeniami zwalniającymi 
do ręcznego odblokowania 
a) blok na prąd zmienny ze  
zwalniaczem pomocniczym 
b) blok na prąd stały ze  
zwalniaczem pomocniczym

266

Blok na prąd zmienny z przedłużonym 
prętem przyciskowym 
a) zablokowany 
b) odblokowany

267 Miejsce na zapasowy blok

268
Pręt do zwolnienia zwórki 
przeciwwtórnej dla przymusu 
zwrotu nakazu lub zgody

269
Powtarzacze blokowe 
a) bloku z białym okienkiem 
b) bloku z czerwonym okienkiem

270 Powtarzacz semafora ramiennego 
i tarczy ostrzegawczej

271
Powtarzacz semaforów świetlnych 
a)semafora trzystawnego 
b)semafora dwustawnego

272 Powtarzacz tarczy ostrzegawczej 
świetlnej

273 Powtarzacz tarczy manewrowej 
świetlnej

274 Powtarzacz tarczy zaporowej 
świetlnej

275 Powtarzacz sygnału zastępczego

276 Powtarzacz świetlny izolowanego 
odcinka torowego, żądania zgody itd.

277

Zawórka przebiegowa zamykająca 
drążek przebiegowy w położeniu zasadniczym  
a)poruszana jedynie drążkiem 
b)poruszana kilkoma drążkami

278

Zawórka przebiegowa zamykająca 
drążek przebiegowy w położeniu przełożonym  
a)poruszana jedynie drążkiem 
b)poruszana kilkoma drążkami

279 Zawórka przebiegowo- sygnałowa

280 Zawórka przeciwwtórna

281

Zawórka przebiegowa zamykająca 
drążek przebiegowy w położeniu zasadniczym 
w połączeniu z zawórką przeciwwtórną  
a)poruszana jedynie drążkiem 
b)poruszana kilkoma drążkami

282
Zamki blokowe 
a) klucz pod blokiem jest utwierdzony 
b)klucz z pod bloku jest wyjety

283 Zawórka początkowa

284 Zawórka początkowa z kontaktem

285
Zawórka początkowa z zapadką 
przeciwzwrotną dla sygnalizacji 
świetlnej

286 Zawórka końcowa

287 Zawórka sygnałowa

288 Zawórka pozwolenia

289 Zapadka przeciwzwrotna

290 Elektryczna zastawka dżwigni

291 Zawórka przyciskowa późniejsza 
z zamknięciem sygnału

292 Zawórka przyciskowa późniejsza 
bez zamknięcia sygnału

293 Zawórka przyciskowa wcześniejsza bez 
zamknięcia sygnału

294 Zawórka końcowa bez kontroli 
przekładania dźwigni

295 Zawórka przeciwzwrotna

296 Drążek przebiegowy

297 Drążek przebiegowy zapasowy

298 Miejsce zapasowe na drążek 
przebiegowy

299 Drązek przebiegowy z kontaktem 
dla jednego przebiegu

300 Drążek przebiegowy z kontaktem 
dla obu przebiegów

301 Drążek przebiegowo- sygnałowy 
w nastawni mechanicznej z sygnałami świetlnymi

302 Dźwignia przebiegowo-sygnałowa

303 Przycisk sygnałowy lub zwrotnicowy 
w nastawniach przekaźnikowych

304 Przekaźnik otrzymania nakazu lub 
zgody

305 Dźwignie sygnałwe do semaforów 
i tarcz świetlnych

306 Dźwignia semafora jednoramiennego

307 Dźwignia semafora dwuramiennego

308 Dźwignia semafora czynnego 
wyłącznie jako dwuramiennego

309 Dźwignia semafora jednoramiennego 
lub dwuramiennego z tarczą ostrzegawczą

310
Dźwignia semafora jednoramiennego 
lub dwuramiennego ze sprzegłem 
elektrycznym

311 Dźwignia semafora jednoramiennego 
lub dwuramiennego z kontaktem

312 Dźwignia tarczy ostrzegawczej dwunastawnej

313 Dźwignia tarczy ostrzegawczej trzynastawnej

314
Dźwignia tarczy ostrzegawczej 
z kontaktem w położeniu zasadniczym 
zamkniętym

315 Dźwignia tarczy ostrzegawczej 
dwunastawnej ze sprzęgłem elektrycznym

316 Dźwignia tarczy ostrzegawczej 
trzynastawnej ze sprzęgłami elektrycznymi

317 Dźwignia tarczy zaporowej

318 Dźwignia tarczy manewrowej

 
 


