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• FUNCȚII AVANSATE SIMULARE 

• FUNCȚII AVANSATE SCRIPT I 

• FUNCȚII AVANSATE SCRIPT II 

• INTERIOR 

o CONTROALE CABINĂ 

o EM2000 DISPLAY 

o PANOU PIA 

o PORNIRE ÎNCĂLZIRE TREN 

o CUM SE SCHIMBĂ CABINA 

• AMPLASAREA TASTELOR 

• CUM SE PORNEȘTE LOCOMOTIVA 

• SISTEMUL DSV, INDUSI 

• INFORMAȚII ISTORICE 

• INFORMAȚII TEHNICE 
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• Sunet motor 

• Rularea locomotivei, boghiuri 

• Motoare tracțiune 

• Compresor de aer 

• Sunet purjă de aer 

• Frâna de mână 

• Frâne 

• Sonerie DSV(SIFA) / INDUSI(i60) 

• Toate butoanele / comutatoarele din interior 

• Clickuri digitale 

• Uși / geamuri / scaun 

• Stație radio de comunicații cu 2 canale 

• Goarne 

 



 

 

Script1  

• Locomotiva este compatibilă cu RailDriver 

• Comportament specific AI  

• Panouri electrice și secvență reală de pornire 

• Cablu cuplă de multiplă tracțiune 

• Cabine individuale funcționale 

• Comportament real Încălzire Tren 

• Display real și funcțional (EM2000 și ICL) 

• Comportament real la toate ceasurile analogice 

• Sistem de siguranță real și dinamic 

(DSV(SIFA)/INDUSI i60). Comportament pentru 

fiecare rang al trenului (M/P/R) (Marfă / 

Persoane / Rapid) 



 
 

  

Script2  

• Comportament real al compresorului auxiliar de aer 

• Comportament real al compresorului de aer 

• Sistem real de răcire aer și apă 

• Comportament real pentru frâna trenului FHD4-EP 

(blocare/deblocare, valori reale pentru presiunea 

aerului, poziții reale ale robinetului) 

• Lumini interioare reale și complete (instrumente, 

port livret, cabină, sala mașinilor) 

• Lumini boghiuri 

• Comportament real și dinamic al fumului 

• Control separat al farurilor pentru ambele cabine 

• Uși și geamuri funcționale 

• Mecanic de locomotivă 3D cu schimbare automată a 

poziției 

• Fine tren cu schimbare automată a poziției 

•  
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PORNIRE ÎNCĂLZIRE TREN 



 

 

Sala2 CUM SE SCHIMBĂ CABINA 



 
 

  

 KEYBOARD INPUT MAPPER  

• PORNIRE MOTOR  -  X 

• OPRIRE MOTOR  -  Z 

• INSERARE INVERSOR  -  C 

• GOARNĂ 1  -  H 

• GOARNĂ 2  -  J 

• BATERIE  -   B 

• ÎNTRERUPĂTOR SELECTARE CABINĂ  -  V 

• AVANS CONTROLER  -  A 

• DIMINUARE CONTROLER  -  D 

• AVANS INVERSOR  -  W 

• DIMINUARE INVERSOR  -  S 

• CREȘTERE FRÂNĂ LOCOMOTIVĂ  -  [ 

• SLĂBIRE FRÂNĂ LOCOMOTIVĂ  -  ] 

•  

 

• CREȘTERE FRÂNĂ TREN  -  ‘ 

• SLĂBIRE FRÂNĂ TREN  -  ; 

• FAR STÂNGA  -  N 

• FAR DREAPTA  -  M 

• FAR CENTRAL (SHIFT)  -   F 

• ILUMINAT VITEZOMETRU  -  E 

• SIGURANȚĂ VITEZOMETRU  -  CTRL  + L 

• ILUMINAT INSTRUMENTE  -  I 

• ILUMINAT CABINĂ  -  P 

• ILUMINAT SALA MOTOARELOR  -  U 

• SIGURANȚĂ ILUMINAT  -  E 

• SIGURANȚĂ FARURI  -  SHIFT  + L 

• ILUMINAT BOGHIU (SHIFT)  -  F8 



 
 

  

KEYBOARD INPUT MAPPER  

• INSERARE CHEIE FRÂNĂ TREN  -  K 

• ROTIRE CHEIE FRÂNĂ TREN   -   0 

• SLĂBIRE FRÂNĂ DE MÂNĂ  -  / 

• ACTIVARE INDUSI  -   HOME 

• SIGURANȚĂ DSV  -  PAGEUP 

• ACTIVARE DSV  -  SHIFT  + PAGEUP 

• PEDALĂ DSV  –  SPACE 

• IVMS+  -  NUMPAD “+” 

• IVMS-  -  NUMPAD “–“ 

• SCHIMBARE REGIM INDUSI  -  R 

• INDUSI ATENȚIE  -  PAGE DOWN 

• INDUSI REARMARE -  END 

• INDUSI DEPĂȘIRE ORDONATĂ  -  DEL 

•  

 

• LUNGIME / TONAJ TREN  -  SHIFT + 5 

• NISIPAR  -  Q 

• ȘTERGĂTOR   -  Y 

• ȘTERGĂTOR VITEZĂ+  -  . 

• ȘTERGĂTOR VITEZĂ-  -  , 

• STAȚIE  -  F11 
 



 
 

 

  

CUM SE PORNEȘTE LOCOMOTIVA 

Copyright RailStudio Romania 2022 

1) Conectează bateria apăsând tasta « B » sau apăsând pe intrerupătorul din panoul de jos din spatele scaunului; 

2) Introduceți maneta inversorului în poziția corectă făcând clic sau apăsând « C » lăsându-l în poziție NEUTRU; 

3) Așteptați mesajul de dialog care spune că motorul este inițializat și gata de pornire; 

4) Mută siguranțele «Sarcina MD» & «Excitatie Gen. Pr.» & «Crt. Com. Pompa C.» în sus de pe panoul din stânga; 

5) Mută comutatorul negru (desupra celor trei siguranțe) de pe «Funct.» pe «Pornit Oprit Izolat»; 

6) Apasă butonul verde  «PORNIRE»; 

7) Așteaptă până motorul pornește; 

8) Mută camera spre spatele cabinei spre Panoul PIA și deschide-l; 

9) Mută siguranțele «Siguranta Lumini» «Siguranta Iluminat» «Siguranta Vitezometru» în sus; 

10) Când presiunea din rezervorul principal ajunge la 6 bar, motorul își va crește automat turațiile până la 10 bar; 

11) Când presiunea din rezervorul principal ajunge la 10 bari, motorul va reveni la relanti; 

12) După aceea, dacă sunteți atașat la vagoane, puteți porni Încălzirea trenului urmând instrucțiunile; 

13) Eliberarează frâna de mână prin apăsare « / » . 

* Pentru o explicație mai detaliată vizionați : 

Procedura de pornire EGM 

https://railstudios.com/wp-content/uploads/2022/04/Procedura-pornire-GM.pdf


 
 

 

  

DSV, INDUSI 

DSV (Dispozitiv de Siguranță și Vigilență) 
• Locomotiva are un DSV funcțional care poate fi activat sau dezactivat (izolat) <PAGE UP> . 

•  Scopul DSV este să păstreze vigilența mecanicului pe durata parcursului și să permită locomotiva să se oprească în siguranță în cazul în care 
mecanicul ajunge în incapacitatea de a conduce locomotiva. 

•  Dacă DSV este activ, trebuie să apăsați tasta NUMPAD ENTER la fiecare 30 secunde. 

•  Dacă uitați să resetați DSV, Alarma sonoră DSV vă va aminti de asta. 
•  Dacă nu apăsați tasta SPACE în 10 secunde după ce auziți alarma Sonora, va fi acționată automat frânarea de urgență.  

Indusi i60R 
• Locomotiva are un sistem Indusi i60R funcțional, folosit în România pentru controlul vitezei trenurilor în funcție de rang și indicațiile semnalelor. 

• Folosiți tasta <HOME> pentru a activa sau dezactiva Indusi. 
•  Regimul de frânare (Rang tren) poate fi schimbat cu tasta <R>. 

•  Sistemul Indusi nu poate fi activat sau dezactivat decât dacă trenul este oprit. 
•  Folosiți următoarele taste pentru comenzile Indusi: 

o <DEL> = Depășire Ordonată (Influență 2000hz) 
o <END> = Rearmare (După frânarea provocată de Indusi) 
o <PAGE DOWN> = Atenție (Influență 1000hz) 

•  Sistemul de ajutor vă va îndruma, dacă nu aveți experiență cu INDUSI. O căsuță cu un mesaj explicativ va fi afișată în colțul din dreapta sus al 
ecranului, dacă o acțiune este necesară din partea voastră.   

•  Ranguri de tren: Rapid (Special, International, Express passenger), Persoane (Stopping passanger), Marfă (Freight, Empty Stock, Light Engine). 

•  
Copyright RailStudio Romania 2022 



 
 

  

INFORMAȚII ISTORICE 

• Începând cu anul 1999 publicul calator a putut observa remorcând trenuri de calatori care circulă pe linii neelectrificate locomotive diesel electrice 

asemănătoare cu vechile LDE 2100 CP, dar cu o caroserie mai voluminoasa și un design nou. O noutate primordială, care a atras interesul specialiștilor, este folosirea 

motorului Diesel în doi timpi. 

• Deși acest motor reprezintă o soluție mai veche, totuși, prin simplitate și robustețe, el si-a dovedit în timp fiabilitatea. Dovada, folosirea pe scară largă la 

Societatea de Transport Feroviar AMTRAK, din Statele Unite, a acestor tipuri de motoare varianta V16. 

• Locomotiva diesel electrica DE 621 EGM este de tip Co-Co, adică este echipată cu doua boghiuri, care au fiecare câte trei osii acționate individual de câte 

un motor de tracțiune. Cutia locomotivei este autoportantă, cu cabină de conducere la ambele capete. 

• Această locomotiva este rezultatul transformării și modernizării LDE 2100CP existentă în parcul CFR (cunoscută ca 060-DA respectiv 060-DA1) în urma unui 

parteneriat între Electroputere Craiova și firma americană General Motors.  

• De atunci și până în prezent au fost transformate și modernizate un număr de 59 locomotive tip EGM, incluzând și 2 locomotive prototip. 

• Transformările și modernizările de bază sunt următoarele: 

o Înlocuirea motorului 12LDA28 tip SULZER și generatorului de curent continuu cu motorul Diesel tip 8-710G3-GENERAL MOTORS și generator de 

curent alternativ cu redresor încorporat inclusiv instalațiile de răcire, ungere și de comandă aferente noului grup Diesel-generator. 

o Dotarea locomotivei cu instalație de încălzire electrică a trenului. 

o Dotarea locomotivei cu instalație de comandă, reglare și diagnoză cu microprocesor. 

o Cabina de conducere reproiectată complet cu design modern, condiții superioare de confort și conducere, aer condiționat etc. 

 

Text preluat de pe RO-TRANS forum Copyright RailStudio Romania 2022 



 
 

INFORMAȚII TEHNICE 
 

• Sursa de putere a locomotivei o constituie motorul Diesel care furnizează la arbore o putere de 2100CP în condiții standard de funcționare. 

• Viteza maxima de circulație a locomotivelor este 100km/h (clasa 65,64) si 120km/h (clasa 63,66). 

• Motorul Diesel antrenează direct un grup de generatoare constituit din: 

o Generatorul principal 

o Generatorul de încălzire tren 

o Generatoare auxiliare 

• De la generatorul principal, prin intermediul redresorului principal, se alimentează cele șase motoare de tracțiune. Motoarele de tracțiune sunt conectate 

în paralel. Aceste motoare electrice de tracțiune sunt identice cu cele ale locomotivei LDE 2100 CP, deoarece boghiul s-a menținut în întregime. 

• Modificarea vitezei locomotivei pe întreg domeniul de funcționare (de la demaraj, la viteza maximă și invers) se obține prin reglarea corespunzătoare a 

tensiunii de alimentare a motoarelor de tracțiune, apoi, pentru creșterea vitezei, prin slăbirea câmpului magnetic de excitație al motoarelor de tracțiune în două 

trepte. 

• Reglarea tensiunii generatorului principal (respectiv, a tensiunii de alimentare a motoarelor de tracțiune) se obține prin reglarea curentului de excitație 

al generatorului principal prin intermediul unui redresor semicomandat. 

• Echipamentul electric de forță și de comandă al transmisiei electrice (inversor de mers, contactoare de forță, relee, traductoare, rezistențe, computerul 

de comandă etc.) este amplasat într-un bloc de aparate care se găsește în spatele cabinei de conducere nr. 1. 

• Locomotiva este dotată cu sistem de comandă multiplă (doua unități de același tip). În acest caz, comenzile de funcționare se dau din cabina locomotivei 

conducătoare. Circuitele de comanda între locomotiva conducătoare și cea condusă se conectează prin intermediul a câte o priza de comandă multiplă amplasată 

pe fețele frontale ale locomotivei și un cablu multifilar cu fise la ambele capete. 

 

Text preluat de pe RO-TRANS forum 
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