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1 Przeznaczenie dokumentu 
Dokument opisuje sposób i warunki eksploatacji (obsługi) Zintegrowanego systemu pokładowego 
MIREL RM2. 

Dokument nawiązuje i odwołuje się do następującej dokumentacji: 

Numer Wersja Tytuł 

[1] 1976RM2 200603 Warunki Techniczne 

[2] 1984RM2 190430 Raport Techniczny 

[3] 1987RM2 190709 Instrukcja utrzymania i konserwacji, diagnostyka 

[4] 1988RM2 200422 RM2 Katalogowy Arkusz danych systemu 

[5] 1985RM2 200418 Specyfikacja (zestawnienie) konfiguracji 

[6] 2170RM2 190913 Specyfikacja (zestawienie) konfiguracji rejestrowanych danych 

[7] 1992RM2 191025 Podręcznik (Instrukcja) montażu (instalacji) 

Dokument przeznaczony jest dla pracowników: 

 producenta, którzy zostali przeszkoleni i wyznaczeni do wykonywania diagnostyki i serwisowania 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 

 użytkownika, który eksploatuje system, którzy zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia obsługi lub 
diagnostyki i utrzymania (konserwacji) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 i posiadają 
upoważnienie do wykonywania tych czynności, wystawione przez odpowiedniego przedstawiciela 
podmiotu eksploatującego 

 innych podmiotów (osób trzecich) prowadzących działalność w zakresie produkcji i napraw lokomotyw, 
którzy zostali przeszkoleni do wykonywania obsługi lub diagnostyki i utrzymania (konserwacji) 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 i posiadają upoważnienie do wykonywania tych 
czynności, wystawione przez swoich przełożonych 

Dokument ten nie zastępuje Przepisu eksploatacyjnego użytkownika, dotyczącego używnia (eksploatacji 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. W trakcie opracowywania przepisów 
eksploatacyjnych należy dbać o to, aby zostało zapewnionie przestrzeganie i realizacja odpowiednich 
norm. 
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2 Specyfikacja (opis) zmian dokumentu 
Wersja 190709 

Rozszerzenie dokumentu o obsługę Jednostki wskaźnikowej RM2IN.2 

Wersja 180214 

Rozszerzenie dokumentu o procedurę dotyczącą sposobu zgrywania rejestrowanych danych w sytuacji, 
gdy dojdzie do wypadku.  Aktualizacja rozdziału Wykrywanie usterek i zadziałanie (interwencja) 
systemowa, usunięcie tabeli kodów błędów, zastąpienie jej odniesieniem do Instrukcji Utrzymania 
(konserwacji) i diagnostyki. Aktualizacja wartości dla kontroli prędkości maksymalnej  na wartości 3/5/7 
km/h. Dodanie opisu automatycznego logowania się obsługi. 

Wersja 161109 

Aktualizacja  w specyfikacji testu diagnostycznego D1, współpracujących urządzeń, sygnalizacji 
akustycznej, numeracji usterek i wizualizacji (wyświetlania) nagłego (alarmowego) zatrzymania. 
Rozszerzenie o kontrolę zgodności kierunku ruchu (jazdy) lokomotywy z ustawieniem nastawnika 
kierunku, potwierdzania czujności za pomocą urządzeń (podzespołów) sterowania, rozszerzenie 
o funkcjonalność wystawiania (ekspozycję) impulsów torowych. Rozszerzenie wizualizacji (wskazań) na 
modułach Jednostki Centralnej. 

Wersja 160928 

Rozszerzenie dokumentu o funkcje bezpieczeństwa, eksploatacyjne i systemowe 

Wersja 160530 

Rozszerzenie wizualizacji (sygnalizacji) systemu w Jednostce wskaźnikowej i identyfikacyjnej 

Wersja 150701 

Wprowadzenie dokumentu. 
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3 Użyte oznaczenia (skróty) i terminologia (definicje) 

Aktywne stanowisko Stanowisko (kabina) maszynisty na pojeździe kolejowym, na którym 
włączony jest przełącznik sterowania (CKS) 

EPV Zawór elektro-pneumatyczny 

Właściwość funkcjonalna „B“ Właściwość funkcjonalna kontrola czujności 

Właściwość funkcjonalna „G“ Właściwość funkcjonalna brama GSM 

Właściwość funkcjonalna „L“ Właściwość funkcjonalna lokalizacja (przestrzeń, czas) 

Właściwość funkcjonalna „M“ Właściwość funkcjonalna pomiar i sygnalizacja prędkości 

Właściwość funkcjonalna „R“ Właściwość funkcjonalna rejestracja danych  

Właściwość funkcjonalna „S“ Właściwość funkcjonalna rejestracja w rozumieniu EN62625-1 

GGAM Moduł wewnętrzny w Jednostce Centralnej z modułami GPS i GSM 

HDV Pojazd kolejowy z napędem (lokomotywa) łącznie z jednostkami (EZT), 
kolejowymi, wagonami sterowniczymi, maszynami roboczymi 
i podobnymi pojazdami 

IEC International Electrotechnical Commission - Międzynarodowa Komisja 
Elektrotechniczna 

Dokumentacja instalacyjna, 
dokumentacja wdrożenia 
(zabudowy) 

Dokumentacja opracowana w celu wdrożenia (zabudowy) 
Zintegrowanego Systemu pokładowego MIREL RM2 na konkretny typ 
pojazdu kolejowego,  z reguły zawiera schemat połączeń, procedurę 
montażu, procedurę uruchomienia, konfigurację i rozmieszczenie 
podzespołów na lokomotywie 

IRC Przyrostowy czujnik obrotów zestawu kołowego pojazdu kolejowego 

LSM Urządzenie współpracujące z modułem GPS 

LCM Urządzenie współpracujące z modułami GPS i GSM 

Maksymalna prędkość 
konstrukcyjna 

Prędkość maksymalna podawana przez producenta pojazdu kolejowego, 
lub prędkość ustalona jako maksymalna po wykonanej rekonstrukcji 
(modernizacji) pojazdu 

Maksymalna prędkość trybu 
roboczego 

Maksymalna prędkość dla trybu pracy (roboczego), do którego system 
pokładowy został przełączony 

RM2ZJ Jednostka Centralna systemu MIREL RM2 

RM2IN Jednostka wskaźnikowa systemu MIREL RM2 

RM2ID Jednostka identyfikacyjna systemu MIREL RM2 

SNUM Numer systemowy MIREL RM2 

ST1 Stanowisko (kabina) 1 

ST2 Stanowisko (kabina) 2 

TST1 Stanowisko technologiczne 1 

TST2 Stanowisko technologiczne 2 

UIC Union Internationale des Chemins de fer - Międzynarodowa Federacja 
Kolei 

↵  
Przycisk polecenia (zatwierdzanie) 
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4 Charakterystyka ogólna 
Zintegorwany pokładowy system MIREL RM2 łączy (integruje) funkcje prędkościomierza lokomotywy 
(pojazdu), pokładowego urządzenia rejestrującego i urządzenia zabezpieczającego dla kontroli czujności. 
Do podstawowych funkcji zalicza się pomiar rzeczywistej prędkości jazdy pojazdu kolejowego, pomiar 
przebytej drogi, ocena kierunku ruchu (jazdy), obliczenie i wizualizacja (wskazanie) prędkości jazdy na 
stanowisku (w kabinie) maszynisty oraz tworzenie (zapisywanie) rejestru tych wielkości zmiennych 
(parametrów). Oprócz wymienionych wartości zmiennych, system realizuje zapis aktualnych wartości 
pozostałych parametrów (wartości zmiennych) bezpieczeństwa, parametrów eksploatacyjnych 
i parametrów technologicznych lokomotywy (pojazdu) w zależności od niezależnej osi (pomiaru) czasowej 
i odległościowej (przebytej drogi) w czasie rzeczywistym i w zakresie ustalonym według konfiguracji 
systemu. System realizuje ekspozycję (wystawianie) odpowiednich (właściwych) i nie odpowiednich (nie 
właściwych) wyjściowych sygnałów bezpieczeństwa, w zależności od mierzonej rzeczywistej chwilowej 
prędkości jazdy i przebytej przez pojazd kolejowy drogi. 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 realizuje (przeprowadza) kontrolę czujności maszynisty, 
ewentualnie obsługi lokomotywy (pojazdu) zgodnie specyfikacją narodowego Pociągowego Urządzenia 
zabezpieczającego klasy B typu LS ewentualnie zgodnie ze specyfikacją kontroli czujności według UIC 
641. 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 zabezpiecza (zapewnia) funkcje transmisji technologicznych 
i eksploatacyjnych danych za pośrednictwem bramy GSM na zdalny serwer. System poza tym zapewnia 
określenie i rejestrację położenia lokomotywy i synchronizację czasu według sygnału GPS. Rzeczywisty 
zakres właściwości funkcyjnych Zintegorwanego pokładowego systemu MIREL RM2 jest określony przez 
konfigurację systemu dla konkretnego przypadku aplikacji (zabudowy zestawu). 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 można eksploatować na pojazdach (lokomotywach) 
wszystkich trakcji, w wagonach sterowniczych wszystkich trakcji, w maszynach roboczych i podobnych 
pojazdach kolejowych.  

Zasilanie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 realizowane jest z pokładowego 
akumulatorowego źródła zasilania pojazdu. Z uwagi na wartość źródła napięcia pokładowego pojazdu jest 
możliwe wykonanie modyfikacji systemu. Obsługa i sterowanie zintegrowanym systemem pokładowym 
MIREL RM2 odbywa się wyłącznie ze stanowiska maszynisty. 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 jest elektronicznym cyfrowym systemem opartym 
(skonstruowanym) na bazie modułów  3 generacji systemów MIREL. System został zaprojektowany jako 
otwarty system składający się z bezpiecznego rdzenia i aplikacyjnie zmiennych modułów rozszerzających. 
Zmienność wykorzystania modułów rozszerzeń i urządzeń współpracujących oprócz możliwości integracji 
z systemami innych firm umożliwia rownież transmisję danych z lokomotywy (pojazdu) do centralnej bazy 
danych za pomocą technologii GSM, jak również synchronizację czasu i lokalizacji pojazdu przez 
wykorzystanie technologii GPS. 

System został zaprojektowany jako bezpieczny system o poziomie integralności bezpieczeństwa SIL4 dla 
określonych funkcji związanych z bezpieczeństwem. Wymagany poziom bezpieczeństwa jest osiągany 
dzięki rdzeniowej architekturze bezpiecznego jądra Jednostki Centralnej, za pomocą grupy specjalnych 
obwodów nadzorujących, dwu-kanałowym (cztero-sygnałowym) pomiarem prędkości i przebytej drogi 
(odległości). W przypadku modyfikacji (wersji) systemu z właściwością funkcyjną „R“ i poziomem 
bezpieczeństwa SIL4, Jednostka Centralna ZJ wyposażona jest w podwójne urządzenie rejestrujące. W 
razie potrzeby spełnienia wymogów normy EN62625 Jednostka Centralna ZJ wyposażona jest we 
właściwość funkcyjną „S“  i kolejny (dodatkowy) moduł rejestrujący spełniający wymagania tej normy.  

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 wykonuje jednorazową i ciągłą autodiagnostykę i umożliwia 
wykonanie testu funkcyjnego w celu sprawdzenia poprawnego działania podzespołów systemu i ważanych 
urządzeń z nim współpracujących. Oprócz konieczności wykonania okresowego testu diagnostycznego D3 
i okresowego wykonania kontroli profilaktycznej D4 system nie wymaga konserwacji. 
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5 Konfiguracja (zestawienie) systemu 
Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 w pełnej konfiguracji (zestawieniu) składa się 
z następujących urządzeń: 

 Jednostka centralna ZJ  1 
 Jednostka wskaźnikowa IN  max 4 
 Jednostka identyfikacyjna ID max 4 

 
Może współpracować z następującymi jednostkami (podzespołami) funkcyjnymi: 

 przyrostowy czujnik obrotów zestawu kołowego (prędkości)                 1x 
 łączniki (styki przełącznika) sterowania w kabinach (CKS)    2x 
 nastawniki jazdy         2x 
 nastawniki kierunku        2x 
 przełączniki wyboru trybów w kabinach      2x 
 zawór elektro-pneumatyczny       1x 
 czujnik ciśnienia          1x 
 czujnik ciśnienia w głównym przewodzie hamulcowym     2x 
 przekaźnik bezpieczeństwa technologicznego      3x 
 brama komunikacyjna MIREL LCM/ brama synchronizacji i lokalizacji MIREL LSM  1x 
 urządzenia rozszerzające MIREL EXIO      4x 
 systemy współpracujące 

 

 

IN2 ID1 IN1 ID2 

IN3 

ID3 

 

IN4 

ID4 

KAB. 1 KAB. 2 

         ZJ 

ST. TECHN. 1         ST. TECHN. 2 
 

MIREL RM2 
MIREL EXIO 

rejestrowane binarne i ciągłe (spójne) 
sygnały 

 

MIREL LCM/ 
MIREL LSM 

Czujnik (licznik) 
obrotów 

Łączniki 
sterowania 

Przełącznik 
trybów pracy 

Przyć. czujności 
Nastawniki 

sterow., kierun. 

EPV 

 Przek. Bezp. 

Systemy 
współprac. 

Czujnik ciś. 

Czujnik ciś. 



 

1986RM2 : 190709   9  

5.1 Jednostka Centralna 

Jednostka Centralna zabezpiecza główne funkcje bezpieczeństwa i funkcje eksploatacyjne 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2: 

 pomiar prędkości 
 obliczanie i zapisywanie przebytej drogi 
 ocenę kierunku ruchu (jazdy) 
 kontrolę czujności maszynisty 
 kontrolę prędkości maksymalnej 
 kontrolę kierunku jazdy pojazdu 
 eksploatacyjną interwencję systemu 
 gromadzenie i rejestrację (zapis) danych 
 łączność z podłączonymi i współpracującymi urządzeniami lokomotywy 
 nagrywanie binarnych i ciągłych (spójnych) sygnałów wejściowych 
 sterowanie technologicznymi wyjściami binarnymi 
 udostępnianie danych na interfejs komunikacyjny systemu 
 lokalizację oraz synchronizację czasu systemu (w przypadku modyfikacji /wersji/ z wykorzystaniem 

modułu GGAM lub współpracującym elementem LSM/LCM) 
 transmisję danych za pośrednictwem technologii GSM (w przypadku wersji /modyfikacji/ 

z wykorzystaniem modułu GGAM lub współpracującym elementem LCM) 
 smarowanie obrzeży zestawów kołowych 
 wyświetlanie impulsów torowych 

Jednostka Centralna jest zaprojektowana jako modułowy system. Może być zabudowana w system 
konstrukcyjny zgodnie ze standardem (normą) IEC 297, t.j. szerokośc podstawowa 19”. W przypadku 
systemów bez konieczności stosowania większej ilości wewnętrznych modułów rozszerzających możliwe 
jest zastosowanie Jednostki Centralnej w wersji kompaktowego systemu konstrukcyjnego TUG. 

Wskaźniki na panelu przednim Jednostki Centralnej 
 wskaźnik dwukolorowy OIZJ1 w module ZJ-A 
 wskaźnik dwukolorowy OIZJ2 w module ZJ-B 
 wskaźnik dwukolorowy OIZJ3 w module ZJ-C 
 pozostałe (inne) wskaźniki dwukolorowe poszczególnych modułów rozszerzających 

 

Status modułu Kolor Wskazan. Czestotl. Zmiennie 

Aktywna diagnostyka 
modułu funkcyjnego 

Czerwone/Niebi
eskie/Purpurowe Pulsuje 1,5s 

33% (czerwone) 
33% (niebieskie)  
33% (fioletowe) 

Wewnętrzna usterka 
modułu funkcyjnego Czerwone Pulsuje 300ms 

33% (czerwone) 
67% (nie świeci) 

 
 
Poważna awaria 
systemu funkcyjnego 

 
 
Czerwone/ 
Niebieskie 

 
 
Pulsuje 

 
 
1s 

 
 
50% (niebieskie)  
50% (czerwone) 

Usterka komunikacji 
modułu funkcyjnego / 
lekka awaria systemu 
funkcyjnego 

Czerwone/ 
Niebieskie 

Pulsuje 1s 33% (czerwone) 
67% (niebieskie) 

Uruchamianie Czerwone Świeci - - 
Zakończenie 
uruchamiania Niebieskie Świeci - - 

Eksploatacja modułu 
funkcyjnego 
(z własnym zasilaniem) 

Niebieskie Pulsuje 1 
50% (niebieskie) 
50% (nie świeci) 

Eksploatacja modułu 
funkcyjnego (bez 
własnego zasilania) 

Nie świeci - - - 
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5.2 Jednostka wskaźnikowa 

Jednostka wskaźnikowa umożliwia wizualizację następujących danych eksploatacyjnych na stanowisku 
maszynisty: 

 Prędkość ruchu (jazdy) (wskaźnik wskazówkowy, wskaźnik cyfrowy, wyświetlacz graficzny lub ich 
kombinacja) 

 Maksymalną prędkość jazdy – czerwona ścieżka świetlna (tylko RM2IN.1, RM2IN.2) 
 Dozwoloną prędkość – zielona ścieżka świetlna (tylko RM2IN.1, RM2IN.2) 
 Wskazania (wyświetlanie) usterki systemu 
 Wskazania (wyświetlanie) zadziałania (interwencji) systemu 
 Wskazanie (wyświetlanie) potwierdzenia czujności (tylko RM2IN.S, RM2IN.2) 

 

W przypadku konfiguracji systemu z wbudowana funkcją kontroli czujności, musi zostać zainstalowana 
cyfrowa Jednostka wskaźnikowa RM2IN.S, która jest wyposażona w przycisk polecenia i wskaźnik 
żądania /potwierdzenia czujności lub Jednostka wskaźnikowa RM2IN.2. Jednostka wskazuje (wyswietla), 
przekroczenie maksymalnej prędkości, przez pulsowanie (migane) cyfrowo wyświetlanej wartości 
prędkości jazdy na wyświetlaczu. Jednostka wskaźnikowa RM2IN.S nie wyświetla prędkości maksymalnej 
i predefiniowanej. W wersji analogowej Jednostki wskaźnikowej RM2IN.1 a RM2IN.2, maksymalna 
i predefiniowana prędkość jazdy jest wyświetlana za pomocą czerwonej i zielonej ścieżki świetlnej, 
prędkość ruchu (jazdy) jest wyświetlana na jako widok cyfrowy na wyświetlaczu, oraz równocześnie i 
jednocześnie za pomocą wskazówki na skali analogowej. Wszystkie wersje Jednostek wskaźnikowych są 
wyposażone w funkcję (możliwość) regulacji jasności. 

5.2.1 Wskaźniki i elementy sterujące (obsługowe) na przednim panelu 

cyfrowego wyświetlacza Jednostki wskaźnikowej RM2IN.S 

  wskaźnik OIIN1: 
• stałym swiatłem wskazuje stan nie wymagający potwierdzania czujności przez maszynistę  

 NZ wskaźnik OIIN3: 
• pulsowaniem (miganiem) wskazuje nagłe zatrzymanie t.j. 

eksploatacyjne zadziałanie (interwencję) systemu, w czasie kiedy 
nie ma możliwości zakończenia tego zadziałania 

• Stałym światłem wskazuje zadziałanie eksploatacyjne systemu, 
które można zakończyć poprzez wciśnięcie przycisku polecenia 

 lub przez ponowne zainicjowanie (uruchomienie) 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

 S  wskaźnik OIIN4: 
• Pulsowaniem (miganiem) wskazuje poważną awarię systemu 

i usterkę (awarię) systemowych funkcji bezpieczeństwa 
 ERR wskaźnik OIIN5: 

• Stałym światłem wskazuje lekką usterkę systemu 

   trzycyfrowy wskaźnik alfanumeryczny OIIN6: 
• stałym światłem wskazuje (wyświetla) prędkość jazdy pojazdu (lokomotywy) 
• wyświetla stan nie aktywnego stanowiska (kabiny) 
• wyświetla powód nagłego (alarmowego) zatrzymania pojazdu 
• wskazuje żądanie wykonania i status wykonywanego testu diagnostycznego D1 
• wskazuje status wykonywanego testu diagnostycznego D3 

• wskazuje wybrany tryb roboczy (pracy) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 
• miganiem wskazuje prędkość jazdy lokomotywy przy: 

• po spełnieniu warunków prowadzących do nagłego (alarmowego) zatrzymania 
• nie wykonaniu żądania potwierdzenia czujności przez obsługę pojazdu 
• przekroczeniu prędkości maksymalnej lokomotywy (pojazdu) 
• niezgodności kierunku ruchu pojazdu i ustawienia nastawników kierunku 
• ruchu lokomotywy (pojazdu) przed zakończeniem testu D1 
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• ciężkiej awarii systemu 
• ruchu pojazdu bez zalogowania się obsługi, we wszystkich trybach roboczych (pracy) 

Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 z wyjątkiem trybu MANEWRY 
(POSUN) 

  przycisk polecenia (potwierdzenia) OIIN7 

5.2.2 Wskaźniki i elementy sterujące (obsługowe) na przednim panelu 

analogowego wyświetlacza jednostki wskaźnikowej RM2IN.1 

 S  wskaźnik OIIN4: 
• Pulsowaniem (miganiem) wskazuje poważną awarię systemu i awarię (usterkę) systemowych 

funkcji bezpieczeństwa  
 ERR wskaźnik OIIN5:  

• Stałym światłem wskazuje lekką awarię  

  trzycyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny OIIN6:  
• Stałym swiatłem wskazuje prędkość ruchu pojazdu 
• Wskazuje stan nie aktywnego stanowiska 
• Wskazuje powód nagłego zatrzymania pojazdu 
• Wskazuje stan wykonywania testu diagnostycznego D1 
• Wskazuje stan aktywowanego testu diagnostycznego D3 
• Wskazuje wybrany tryb roboczy Zintegrowanego 

pokładowego systemu MIREL RM2 
• miganiem wskazuje prędkość jazdy pojazdu przy: 

• spełnieniu warunków dla nagłego zatrzymania 
• nie wykonaniu żądania do potwierdzenia czujności 

przez obsługę pojazdu 
• przekroczeniu prędkości maksymalnej pojazdu 
• niezgodności kierunku ruchu pojazdu i ustawienia nastawników kierunku 
• ruszeniu pojazdu przed zakończeniem D1 

• ciężkiej awarii systemu 
• ruszeniu pojazdu bez zalogowania obsługi we wszystkich trybach roboczych 

Zintegrowanego pokładowego MIREL RM2 z wyjątkiem trybu MANEWRY (POSUN) 
 czerwona ścieżka świetlna OIIN8: 

• wskazuje maksymalną dozwoloną prędkość 
 zielona ścieżka świetlna OIIN9: 

• wskazuje predefiniowaną (zadaną) prędkość 
 wskaźnik wskazówkowy (strzałkowy) OIIN10: 

• wskazuje prędkość ruchu (jazdy) lokomotywy (pojazdu) 

5.2.3 Elementy wskaźnikowe i elementy sterujące (obsługowe), znajdujące 

się na przedim panelu Jednostki wskaźnikowej RM2IN.2 

 wskaźnik OIIN1B:  

wyświetlacz TFT wyświetlający wszystkie informacje 
eksploatacyjne. 

 wskaźnik OIIN2B: 
STATC 
stale świecące czerwone światło sygnalizuje 
niewielką (lekką) usterkę systemu MIREL RM2 i 
wewnętrzną usterkę wyświetlacza Jednostki 
wskaźnikowej wykrytą przez kanał C Jednostki 
wskaźnikowej. 
Migające czerwone światło sygnalizuje poważną 
usterkę systemu MIREL RM2. 
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Przy jednoczesnym wciśnięciu przycisków  i  świeci się kolorem zielonym. 
 

 wskaźnik OIIN4B: 
STATM 
stale świecące czerwone światło sygnalizuje niewielką (lekką) usterkę systemu MIREL RM2 i 
wewnętrzną usterkę wyświetlacza Jednostki wskaźnikowej wykrytą przez kanał M Jednostki 
wskaźnikowej. 
Migające czerwone światło sygnalizuje poważną usterkę systemu MIREL RM2. 

Przy jednocześnie wsciśniętych przyciskach  i  świeci się kolorem zielonym. 
 

 OIIN3B Lokalizacja (umiejscowienie) elementu czujnikowego kontrolującego natężenie światła 
zewnętrznego, na podstawie którego sterowana jest intensywność podświetlenia OIIN1B. 
Intensywność podświetlenia przycisków nie jest kontrolowana. 

 OIIN5B Klawiatura Jednostki wskaźnikowej umożliwia poruszanie się po menu, przeglądanie 
i wprowadzanie danych systemowych. 

OIIN1B 

Wyświetlacz urządzenia peryferyjnego RM2IN.2 jest wirtualnie podzielony na rzędy (linijki) i kolumny. Na 
wyświetlaczu znajdują się następujące obiekty (elementy): 

 
 6 (OIIN6B) – Skala prędkości 

Zakreś prędkości widoczny 
na skali, jest zależny od 
zastosowanej wersji 
Jednostki wskaźnikowej 
systemu. 

 7 (OIIN7B) – Świetlny ślad 
prędkości zadanej 
(domyślnej) 

           prędkość zadana (określona)   

           sygnalizowana jest kolorem  

           zielonym 

 8 (OIIN8B) – Świetlny ślad 
prędkości maksymalnej 

kolorem czerwonym 
sygnalizowana jest 
prędkość maksymalna 

 9 (OIIN9B) – Światło niebieskie 
Stałe świecenie sygnalizuje stan nie wymagający potwierdzania czujności przez maszynistę 

 10 (OIIN10B) – Zunifikowany element wskaźnikowy, nieużywany 
 11 (OIIN11B) - Zunifikowany element wskaźnikowy, zatrzymanie nagłe (alarmowe) 
 12 (OIIN12B) - Zunifikowany element wskaźnikowy, tryb RM2 
 13 (OIIN13B) - Zunifikowany element wskaźnikowy, usterka RM2 
 14 (OIIN14B) - Zunifikowany element wskaźnikowy, D1, D3 
 15 (OIIN15B) – Wybrane (aktywne) stanowisko (kabina) 
 16 (OIIN16B) – Cyfrowe wskazanie prędkości (wielkość cyfrowa) 
 17 (OIIN17B) – Realny czas rzeczywisty systemu 
 18 (OIIN18B) – Numer lokomotywy (pojazdu z napędem) 
 19 (OIIN19B) - Użytkownika / Dzienna / Całkowity przebyty dystans (przebyta droga), możliwość 

wybierania przez użytkownika, po uruchomieniu systemu widoczny jest dzienny dystans (droga) 
 20 (OIIN20B) – Dane GPS do synchronizacji czasu są dostępne 
 21 (OIIN21B) – Dane GPS dotyczące pozycjonowania (położenia/lokalizacji) są dostępne 
 22 (OIIN22B) – Trwa rejestracja znaku (klucza) użytkownika (1-8) 
 23 (OIIN23B) – Wersja urządzenia peryferyjnego RM2IN.2 posiada poziom bezpieczeństwa SIL2 
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Zunifikowane elementy wskaźnikowe na OIIN1B  

Na OIIN1B są umieszczone multifunkcyjne zunifikowane elementy 
wskaźnikowe OIIN10-OIIN14, które składają się z 4 części: 

           1 - nagłówek 

2 - ramka 
3 - symbol 
4 - informacja uzupełniająca 
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Lista (zestawienie) wskaźników/sygnalizatorów na OIIN1B:  

Symbol Opis symbolu na OIIN1B Oznaczenie/  
Lokalizacja 

 

Światło niebieskie. 
Kolor: niebieski    - potwierdzenie czujności nie 
jest  
  wymagane 
ciemno szary    - potwierdzenie czujności jest 
   wymagane 
 

 
symbol: IND-01 
linijka: 1 
kolumna: 3 

  

 

Ciemny (pusty), wskaźnik nie zajęty (nie są 
wyświetlane piktogramy itp.), gotowy do późniejszego 
wykorzystania/użycia. 
Kolor: ciemno szary    
 

 
symbol: IND-02 
linijka: 2 
kolumna: 1 

 
 

 

Zatrzymanie alarmowe/nagłe nieaktywne. 
Kolor: ciemno szary   – bez zatrzymania alarmowego. 
Wykrywanie: przez zintegrowany system poładowy 
MIREL RM2. 

 
symbol: IND-03 
linijka: 2 
kolumna: 2 

 

 

Zatrzymanie alarmowe/nagłe aktywne NZ1 – Brak 
wymaganego  potwierdzenia czujności. 
Kolor: żółty    
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ 
zintegrowanego systemu pokładowego MIREL RM2. 

 
 
symbol:IND-03-NZ1 
linijka: 2 
kolumna: 2 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej:  

Po zatrzymaniu pojazdu/lokomotywy, wciśnięciem przycisku  wystawić 
wniosek/polecenie do usunięcia/skasowania komunikatu NZ. 

 

Zatrzymanie alarmowe/nagłe aktywne NZ2 – 
Przekroczenie prędkości maksymalnej 
Kolor: żółty    
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ 
zintegrowanego systemu pokładowego MIREL RM2. 

 
 
symbol:IND-03-NZ2 
linijka: 2 
kolumna: 2 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej:  

Po zatrzymaniu pojazdu/lokomotywy, wciśnięciem przycisku  wystawić 
wniosek/polecenie do usunięcia/skasowania komunikatu NZ. 

 

Zatrzymanie alarmowe/nagłe aktywne NZ3 – 
Niezgodność rzeczywistego kierunku ruchu 
z kierunkiem zadanym. 
Kolor: żółty    
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ 
zintegrowanego systemu pokładowego MIREL RM2. 

 
 
symbol:IND-03-NZ3 
linijka: 2 
kolumna: 2 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 

Po zatrzymaniu pojazdu/lokomotywy, wciśnięciem przycisku  wystawić 
wniosek/polecenie do usunięcia/skasowania komunikatu NZ. 

 

Zatrzymanie alarmowe/nagłe aktywne NZ6 – Ruch 
pojazdu przed zakończeniem testu diagnostycznego 
D1. 
Kolor: żółty    
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ 
zintegrowanego systemu pokładowego MIREL RM2. 

 
 
symbol:IND-03-NZ6 
linijka: 2 
kolumna: 2 
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Symbol Opis symbolu na OIIN1B Oznaczenie/  
Lokalizacja 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 

Po zatrzymaniu pojazdu/lokomotywy, wciśnięciem przycisku  wystawić 
wniosek/polecenie do usunięcia/skasowania komunikatu NZ. 

 

Sygnalizacja zatwierdzenia wniosku o skasowanie 
komuniktatu NZ. (potwierdzenie 
anulowania/skasowania komunikatu) 
Kolor: żółty    
 

 
symbol:IND-03-
NZOK 
linijka: 2 
kolumna: 2 

 

 

Wybrany tryb roboczy Zintegrowanego pokładowego systemu to 
MANEWRY / POSUN. 
Kolor: jasno szary   
 

 
symbol:IND-04-POS 
linijka: 2 
kolumna: 3 

 

 

Wybrany tryb roboczy Zintegrowanego pokładowego systemu to 
DZIAŁANIE / PRÁCA. 
Kolor: jasno szary   
 

 
symbol:IND-04-PRA 
linijka: 2 
kolumna: 3 

 

 

Wybrany tryb roboczy Zintegrowanego pokładowego systemu to 
EKSPLOATACJA (PREVÁDZKA). 
Kolor: jasno szary   
 

 
symbol:IND-04-PRE 
linijka: 2 
kolumna: 3 

 

 

Wybrany tryb roboczy Zintegrowanego pokładowego systemu to  
PRZYPRZĄG / ZÁVES. 
Kolor: jasno szary    
 

 
symbol:IND-04-ZAV 
linijka: 2 
kolumna: 3 

 

 

W zintegrowanym pokładowym systemie MIREL RM2 nie została 
wykryta żadna awaria/usterka. 
Kolor: ciemno szary     

symbol:IND-05-BCH 
linijka: 2 
kolumna:             4 

 

 
W zintegrowanym pokładowym systemie MIREL RM2 została 
wykryta jedna lekka awaria (usterka). 
Kolor: jasno szary    – lekka awaria (usterka) 
Informacja uzupełniająca wskazuje (precyzuje) wykrytą/stwierdzoną 
usterkę/awarię. 
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ zintegrowanego systemu 
pokładowego MIREL RM2. 

 
symbol: IND-05-L1 
linijka: 2 
kolumna: 4 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 

Usunięcie awarii/usterki i potwierdzenie usterki przyciskiem  . 
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Symbol Opis symbolu na OIIN1B Oznaczenie/  
Lokalizacja 

 

Wielokrotna (powiązana) lekka usterka. 
Kolor: jasno szary    – lekkie usterki 
Informacja uzupełniająca wskazuje/sygnalizuje pierwszą wykrytą 
usterkę. 
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ zintegrowanego systemu 
pokładowego MIREL RM2. 

 
symbol:IND-05-LV 
linijka: 2 
kolumna: 4 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 

Usunięcie awarii/usterki i potwierdzenie usterki przyciskiem  . 

 

Jednokrotna lub wielokrotna ciężka (poważna) awaria/usterka. W 
systemie mogą być jednocześnie wykrywane również lekkie usterki, 
wyświetlenie poważnej awarii jest jednak priorytetowe. 
Kolor: czerwony  – ciężka awaria/usterka. 
Informacja uzupełniająca wskazuje/sygnalizuje pierwszą wykrytą 
usterkę. 
Wykrywane przez: Jednostkę centralną ZJ zintegrowanego systemu 
pokładowego MIREL RM2. 

 
symbol: IND-05-T 
linijka: 2 
kolumna: 4 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 
Restart Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

 

Symbol Opis symbolu na OIIN1 Oznaczenie/ 
Lokalizacja 

 

Test diagnostyczny D1 został wykonany/ wykonanie testu  
diagnostycznego D1 nie jest wymagane 

symbol::IND-06-OK 
linijka: 2 
kolumna: 5 

 

W ramach D1 wymagane jest wykonanie wszystkich kroków. 
Wymagane jest: 

1) Ustawienie obu przełączników sterowania (rozrządu) na 
pozycję zerową. 

2) Ustawienie przełącznika trybu pracy na pozycję zerową. 
3) Wykonanie sprawdzenia poprawności otwarcia zaworu 

elektro-pneumatycznego EPV przez kanał M. 
4) Wykonanie sprawdzenia poprawności otwarcia zaworu 

elektro-pneumatycznego EPV przez kanał C. 
Kolor: żółty    
 

 
symbol:IND-06-K0 
linijka: 2 
kolumna: 5 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: Wykonanie 1 kroku (etapu) testu 
diagnostycznego D1. Ruch lokomotywy/pojazdu przed ukończeniem testu diagnostycznego 
D1 spowoduje zadziałanie NZ6. 

 
 

W ramach testu D1 krok 1 został pomyślnie wykonany. 
1) Ustawienie obu przełączników sterowania (rozrządu) na 

pozycję zerową. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D1K1 
linijka: 2 
kolumna: 5 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: Wykonanie 2 kroku (etapu) testu 
diagnostycznego  D1. Ruch lokomotywy/pojazdu przed ukończeniem testu 
diagnostycznego D1 spowoduje zadziałanie NZ6. 

 

W ramach testu D1 kroki 1 i 2 zostały pomyślnie wykonane. 
1) Ustawienie obu przełączników sterowania (rozrządu) na 

pozycję zerową. 
2) Ustawienie przełącznika trybu pracy na pozycję zerową. 

Kolor: żółty   

 
symbol:IND-06- D1K2 
linijka: 2 
kolumna: 5 
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Symbol Opis symbolu na OIIN1 Oznaczenie/ 
Lokalizacja 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: Wykonanie 3 kroku (etapu) testu 
diagnostycznego D1. Ruch lokomotywy/pojazdu przed ukończeniem testu diagnostycznego 
D1 spowoduje zadziałanie NZ6. 

 

W ramach D1 zostały pomyślnie wykonane kroki (etapy) 1, 2 i 3. 
1) Ustawienie obu przełączników sterowania (rozrządu) na 

pozycję zerową. 
2) Ustawienie przełącznika trybu pracy na pozycję zerową. 
3) Wykonanie sprawdzenia poprawności otwarcia zaworu 

elektro-pneumatycznego EPV przez kanał M. 
Kolor: żółty   

 
symbol:IND-06- D1K3 
linijka: 2 
kolumna: 5 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: Wykonanie 4 kroku (etapu) testu 
diagnostycznego D1. Ruch lokomotywy/pojazdu przed ukończeniem testu diagnostycznego 
D1 spowoduje zadziałanie NZ6. 

 

W ramach testu D1 zostały pomyślnie wykonane kroki (etapy) 1, 
2, 3 i 4: 
Kolor: żółty    – stan krótkotrwały po wykonaniu 
 wszystkich   
                                          kroków (etapów) 
Kolor: żółty    + miga – upłynął czas do wykonania 
 powtórnego testu diagnostycznego D1, 
 wykonanie testu D1 można odłożyć   
  (opóźnić) 

 
symbol:IND-06- D1K4 
linijka: 2 
kolumna: 5 

 

 

Informacja o zbliżającym się obowiązku wykonania powtórnego 
testu diagnostycznego D1. 
W informacji uzupełniającej czas pozostały do wykonania testu 
jest wyświetlany w formacie minut, wykrywanej usterki. 
Kolor: jasno szary   w trakcie odliczania czasu 
Kolor: żółty    + miga – upłynął czas, po którym należy 
 wykonać powtórny test diagnostyczny D1,  
 wykonanie testu D1 można opóźnić   
  (odłożyć) o 15 min. 

 
symbol:IND-06-D1DT 
linijka: 2 
kolumna: 5 

Zalecane wykonanie procedury technologicznej: 
Przy najbliższym zatrzymaniu pojazdu/lokomotywy wykonać powtórny test D1, ewentualnie 
opóźnić wykonanie testu o 15 min. 

 

Zintegrowany pokładowy system znajduje się w trybie testu 
funkcjonalnego D3 
Kolor: żółty    
 

 
symbol:IND-06-D3-T0 
linijka: 2 
kolumna: 5 

Przy pomocy (za pośrednictwem) TEST3G możliwe jest zrealizowanie wykonania kroków 
(etapów) testu funkcjonalnego. 

 

Zintegrowany pokładowy system znajduje się w trybie testu 
funkcjonalnego D3 i został wybrany test kontroli działania 
wskaźników optycznych – test optyczny. 
Kolor: żółty    
 

 
symbol:IND-06-D3-T1 
linijka: 2 
kolumna: 6 

 

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
bezpiecznego wyjścia BSO1. 
Kolor: żółty    
 

 
symbol:IND-06-D3- T2 
linijka: 2 
kolumna: 6 
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Symbol Opis symbolu na OIIN1 Oznaczenie/ 
Lokalizacja 

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
bezpiecznego wyjścia BSO2. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3- T3 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
bezpiecznego wyjścia BSO3. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3- T4 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
wyjść BSO1. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3- T5 
linijka: 2 
stĺpec: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
wyjść BSO2. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T6 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
wyjść BSO3. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T7 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
smarowania obręczy kół zestawów kołowych poprzez wyjście nr 
1. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T8 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
smarowania obręczy kół zestawów kołowych poprzez wyjście nr 
2. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T9 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test 
wystawiania sygnalizacji błędu (usterki) smarowania obręczy. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T10 
linijka: 2 
kolumna: 6 

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
wystawiania sygnału prędkościowego wyjścia nr 1. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T11 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test kontroli 
wystawiania sygnału prędkościowego wyjścia nr 2. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T12 
linijka: 2 
kolumna: 6 

  



 

1986RM2 : 190709   19  

Symbol Opis symbolu na OIIN1 Oznaczenie/ 
Lokalizacja 

 

W trybie testu funkcjonalnego D3 został wybrany test 
wystawiania sygnału przez wyjście dla 4impulsów/m. 
Kolor: żółty    

 
symbol:IND-06-D3-T13 
linijka: 2 
kolumna: 6 

 

Wprowadzenie do eksploatacji (uruchomienie) 

Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu Jednostki wskaźnikowej wyświetlany jest tekst REL RM2 
Loading i zacznie działać stałe podświetlenie wszystkich klawiszy (przycisków). W czasie wyświetlania 
tekstu przebiega uruchamianie Jednostki wskaźnikowej. W przypadku wyświetlacza Jednostki 
wskaźnikowej bez implementacji SIL2 po zakończeniu procesu uruchamiania tekst zgaśnie. W przypadku 
wyświetlacza Jednostki wskaźnikowej z implementacją SIL2 po zakończeniu procesu uruchamiania 
wyświetlany tekst zmieni się na tekst MIREL RM2 Testing i zostanie wykonane na krótki czas dwukrotne 
wyłączenie wyświetlacza oraz podświetlenie się elementów wskaźnikowych (sygnalizacyjnych) 
wyświetlacza OIIN2 i OIIN3. Elementy wskaźnikowe OIIN2 i OIIN3 podświetlą się na czerwono i następnie 
na zielono. Poprzez wykonanie testów Jednostka wskaźnikowa zwryfikuje i sprawdzi zdolność i możliwość 
jej przejścia do stanu bezpiecznego. Następnie wskazówka przejdzie przez całą skalę prędkości i wróci do 
pozycji zerowej. Na tym proces uruchomienia (wprowadzenia do eksploatacji) Jednostki wskaźnikowej 
zostaje zakończony i Jednostka wskaźnikowa przechodzi w stan  roboczy (eksploatacyjny). 

 

Logowanie, poruszanie się po menu (nawigacja) i wylogowanie 

Wybór mutacji językowej 

 

W prawym górnym rogu okna logowania wyświetlany jest wybrany język, przy czym przez cykliczne 

wciskanie klawisza   obsługa lokomotywy/pojazdu ma możliwość zmieniania mutacji językowej. 

 

Logowanie  

 

Po uruchomieniu systemu obsługa na ekranie Jednostki wskaźnikowej RM2IN.2 aktywnego stanowiska 
jest poproszona o zalogowanie się do systemu. W przypadku ponownego uruchomienia systemu w czasie 
do 10 minut bez wylogowania zostaną użyte poprzednie dane logowania, jak również zostaną użyte 
poprzednio wprowadzone parametry identyfikacyjne. 

 

Procedurę logowania można wykonać na dwa sposoby 

1) Za posrednictwem elektronicznej karty ID obsługiwanej (wspieranej) przez Jednostkę 
wskaźnikową. 
Jednostka wskaźnikowa posiada zintegrowany czytnik NFC/RFID, przy pomocy którego możliwe 
jest zrealizowanie logowania obsługi do systemu z wykorzystaniem kompatybilnych kart, przy 
czym jako dane logowania (login) zostanie wykorzystany numer ID użytej karty. 
 

2) Przez ręczne wprowadzenie numeru obsługi. 
 

W celu wykonania logowania należy wykonać następujące czynności: 

W momencie wezwania do zalogowania niezbędne jest wciśnięcie klawisza  . Pole „numer obsługi“ 
przełączone zostanie do trybu edytowalnego i zacznie świecić się ikona (piktogram) RFID. 

Przyłożenie karty ID w czasie, gdy widoczny jest podświetlony piktogram RFID zapewni logowanie obsługi.  

W przypadku ręcznego wprowadzania danych logowania, wprowadzenie numeru obsługi realizuje się za 

pomocą klawiszy numerycznych 0 do 9. Wprowadzone dane należy potwierdzić wciśnięciem klawisza , 
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lub anulować wprowadzanie przez wciśnięcie  . Wykonanie anulowania spowoduje powrót do widoku 
ekranu z komunikatem do logowania. Po potwierdzeniu wprowadzonego numeru obsługi Jednostka 
wskaźnikowa na wyświetlaczu będzie wyświetlała ważną (obowiązującą) wartość numeru obsługi 
(operatora). Jednostka wskaźnikowa z wprowadzonym ważnym (obowiązującym) numerem obsługi (o 
wartości nie zerowej) umożliwia poruszanie się po menu (nawigację) za pomocą przycisków, widocznych 
(wyświetlanych) na liście paska nawigacyjnego. 

W przypadku nie wylogowania się obsługi lokomotywy/pojazdu przed wyłączeniem systemu i jego 
ponownym załączeniu w czasie do 10 minut, dane logowania pozostają ważne i obowiązujące a system 
po jego ponownym uruchomieniu nie będzie wymagał przeprowadzenia procedury logowania. 

 

Menu 

Poprzez menu obsługa (operator) może uzyskać dostęp do wewnętrznych danych systemu. Dostępne 
dane można przeglądać i edytować. O poziomie i rodzaju dostępu decyduje konfiguracja systemu, jak 
również to, czy dostęp do danych jest wykonywany na aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie).  

 

Dane są sortowane w każdym menu w taki sposób, że dane, które można edytować są sortowane z 
dolnych pól (pozycji) menu a dostęp do poszczególnych elementów (pozycji) można uzyskać 

sekwencyjnie, poprzez wciśnięcie przycisku (klawisza)  . 

 

Wejście (dostęp) do menu 

Dostęp do menu możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy lokomotywa/pojazd stoi i wykonuje się je poprzez 

wciśnięcie przycisku . Jednostka wskaźnikowa wewnętrznie zapamiętuje i przechowuje ostatnio 
używane menu a przy ponownym wywołaniu menu wróci do widoku menu, z którego było realizowane 
wyjście z niego. 

 

Wyjście z menu 

Wciśnięcie klawisza , w momencie gdy kursor nie znajduje się w którymś z pól edytacyjnych 
spowoduje wyjście z menu. 

Ruch lokomotywy/pojazdu spowoduje również wyjście z menu i to bez względu na stan edytacji danych w 
menu. Nie potwierdzone dane nie zostaną zaakceptowane (zatwierdzone). 

 

Poruszanie się po menu 

Częścią menu jest pasek nawigacyjny z przyciskami, wskazującymi robocze klawisze kontekstowe. W 
przypadku wpisu logowania obsługi (operatora) wyświetlany jest symbol RFID, sygnalizujący możliwość 
wykonania zalogowania się poprzez przyłożenie karty identyfikacyjnej ID obsługi (operatora). 

 
Możliwe jest poruszanie się po poszczególnych ekranach menu za pomocą strzałek w lewo / w prawo lub 
poprzez bezpośrednie wybranie jednej z cyfr 1 - 4 na klawiaturze. 

Dane są rozdzielone do czterech części menu 

1) 1.Identyfikacja 
2) 2.LOKOMOTYWA/POJAZD 
3) 3.Dane eksploatacyjne 
4) 4.Usterki/Awarie 

 

Menu 1. Identyfikacja 

Menu zawiera następujące pozycje 
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Pozycja Edytowalność Opis, znaczenie, możliwości, jednostki, format 
Długość pociągu TAK [m] 
Ciężar poć. [t] TAK [t] 
Tryb pracy lok. TAK Nieznany, Pociągowy, Przyprząg, Popychowy, Manewrowy, Awaria, 

Serwis, LOK. Wybór realizowany jest za pośrednictwem podmenu. 
Nr Przewoźnika TAK Długość maksymalna = 4 cyfry 
Nr Pociągu TAK Długość maksymalna = 12 cyfr 
Nr Obsługi TAK Długość maksymalna = 12 cyfr 

 

Menu 2. Lokomotywa/pojazd 

Menu zawiera następujące pozycje 

Pozycja Edytowalność Opis, znaczenie, możliwości, jednostki, format 
Nr Syst. NIE Numer systemowy. 
Średnica NIE Średnica obręczy kół zestawu kołowego w mm. 
Tryb RM2 TAK Manewry, Eksploatacja, Praca, Przyprząg. Wybór realizoany jest za 

pośrednictwem podmenu. Wybór możliwy jest wyłącznie w 
przypadku, gdy tryb nie został wybrany za pomocą przełącznika 
wyboru trybów. Jeżeli przełącznik znajduje się w położeniu „1“ wybór 
trybu nie jest możliwy a tryb jest określany przez konfigurację 
systemu. Nie ma możliwości wyboru trybów, które nie są dostępne w 
systemie. 

 

Menu 3. Dane eksplaotacyjne 

Menu zawiera następujące pozycje 

Pozycja Edytowalność Opis, znaczenie, możliwości, jednostki, format 
Szer. geograf. NIE Szerokość geograficzna z danych GPS, format dd°mm'ss,ss". 
Dł. geograf. NIE Długość geograficzna z danych GPS, format dd°mm'ss,ss". 
Motogodziny1 NIE Motogodziny 1 – ustawione przez konfigurację systemu. 
Motogodziny2 NIE Motogodziny 2 – ustawione przez konfigurację systemu. 
Motogodziny3 NIE Motogodziny 3 – ustawione przez konfigurację systemu. 
Motogodziny4 NIE Motogodziny 4 – ustawione przez konfigurację systemu. 
Data NIE Format daty  dd.mm.rrrr. 
Czas do D1 NIE Czas pozostały do powtórnego dziennego testu diagnostycznego D1, 

format hh:min. 
Droga U  TAK, zerowanie Droga użytkownika, dane są resetowalne przez użytkownika. 
Droga D TAK, zerowanie Dzienna droga, dane są resetowalne przez użytkownika. 
Droga T NIE Całkowita przebyta droga. 

 

Menu 4 Usterki/Awarie 

Menu wyświetla 

1) Ilość awarii/usterek. 
2) Numer pierwszej awarii/usterki. 
3) Numery usterek/awarii w systemie. 
4) Sygnalizacja (wyswietlanie) wykrytych usterek. 

 

Wylogowanie 

Poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza  w czasie 2 sekund gdy lokomotywa/pojazd stoi, 
wywoływany jest wniosek o wylogowanie z systemu. Żądanie wylogowania można potwierdzić 

wciśnięciem klawisza  , anulowanie wciśnięciem klawisza . Wylogowanie można również wykonać 
poprzez wprowadzenie cyfry 0 do numeru obsługi (operatora). 
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Ciężka awaria 

Ciężka (poważna) awaria systemu jest sygnalizowana (wskazywana): 

 Na ekranie aktywnej Jednostki wskaźnikowej realizowana jest za pośrednictwem symbolu IND-05-
T. 

 Poprzez miganie (pulsowanie) numerycznie wyświetlanej prędkości ruchu (jazdy) 
lokomotywy/pojazdu. 

 Poprzez miganie (pulsowanie) wskaźnika (OIIN2B, OIIN3B) kolorem czerwonym na odpowiednm 
kanale.  
 

Lekka usterka/awaria 

Lekka usterka jest sygnalizowana: 

 Na ekranie (wyświetlaczu) aktywnej Jednostki wskaźnikowej sygnalizacja realizowana jest za 
pośrednictwem symbolu IND-05-L1 lub IND-05-LV. 

 Poprzez stałe świecenie kolorem czerwonym wskaźnika (OIIN2B, OIIN3B) na odpowiednim kanale. 
 Na ekranie (wyświetlaczu) aktywnej Jednostki wskaźnikowej w menu „4.Usterki/awarie“  widoczna 

jest sygnalizacja ilości aktualnie wykrytych usterek systemu razem z kodem pierwszej wykrytej 
usterki i lista (zestawienie) wszystkich wykrytych usterek/awarii. 
 

Wyświetlanie usterek systemu 

Jeżeli w systemie jest więcej usterek, możliwe jest wyświetlenie kodów wszystkich usterek poprzez menu 
„4. Usterki“. 

 

Zerowanie (anulowanie) usterek 

Obsługa ma możliwość zresetowania objawu lekkiej usterki z aktywnego stanowiska (aktywnej kabiny), 
tylko pod warunkiem, że usterka / przyczyna sygnalizacji usterki zaniknęła (ustała). Po zresetowaniu 
objawu lekkiej usterki sygnalizacja lekkiej usterki zgaśnie. 

Zerowanie (anulowanie) objawu lekkiej usterki wykonuje się przez wciśnięcie klawisza . Zerowaniem 
anulowane zostają wszystkie objawy lekkich usterek, które się nie utrzymują (nie wracają powtórnie). 

 

Kody usterek/awarii 

Tabelka kodów usterek opisana jest w dokumencie [3]1987RM2 Instrukcja utrzymania, diagnostyka. 
 

Jednorazowy test diagnostyczny D1 

Sposób wykonywania jednorazowego testu diagnostycznego D1 został zdefiniowany (opisany) w rozdziale 
6 Wprowadzenie do eksploatacji i zakończenie eksploatacji. 

Stan i przebieg testu diagnostycznego a D1 jest sygnalizowany za pomocą symboli: 

IND-06-OK, IND-06-K0, IND-06-K1, IND-06-K2, IND-06-K3, IND-06-K4 

 

Powtórny dzienny test diagnostyczny D1 

System jak również Jednostka wskaźnikowa wymagają wykonywania powtórnego dziennego testu. Na 60 
minut przed koniecznością wykonania powtórnego testu diagnostycznego obsługa jest o tym fakcie 
informowana przez wyświetlenie symbolu IND-06-D1DT o szarym kolorze światła (podświetlenia). Czas 
pozostający do obowiązku wykonania powtórnego dziennego testu jest odliczany w minutach w informacji 
uzupełniającej (komunikacie dodatkowym). 

Po upłynięciu czasu informacja uzupełniająca (dodatkowa) zgaśnie a ramka elementu sygnalizacyjnego 

(wskaźnikowego) zacznie pulsować (migać) kolorem żółtym. Wciśnięcie klawisza   umożliwia 
opóźnienie wykonania powtórnego dziennego testu diagnostycznego D1 o 15 minut. Opóźnianie 
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(odkładanie w czasie) wykonania testu można powtarzać wielokrotnie jednak nie może zostać 
przekroczony maksymalny czas opóźnienia wynoszący 28 godzin. 

Informacja: Pozostały czas jest wyświetlany jako pozostałe minuty, tj. ostatnie 59 sekund jest wyświetlane 
jako 0 min. 

Sposób wykonywania powtórnego dziennego testu diagnostycznego D1 został zdefiniowany (opisany) w 
rozdziale 6 Wprowadzenie do eksploatacji i zakończenie eksploatacji. 

 

Wybór trybu pracy Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 

Wybór trybu pracy za pośrednictwem Jednostki wskaźnikowej realizowany jest za pomocą podmenu tryb 
RM2. Wybrany tryb jest wizualizowany (wyświetlany) w menu, jak również cały czas (stale) wyświetlany 
(sygnalizowany) na wyświetlaczu OIIN1B za pomocą symboli IND-04-POS, IND-04-PRA, IND-04-PRE, 
IND-04-ZAV. 

 

Test funkcjonalny D3 

Jednostka wskaźnikowa sygnalizuje obsłudze na wyświetlaczu OIIN1B wybór poszczególnych testów za 
pośrednictwem symboli IND-06-D3-0, IND-06-D3-T1 - IND-06-D3-T13. 

Szczegółowy opis wykonywania testu funkcjonalnego D3 został opisany w dokumencie 1987RM2 
Instrukcja utrzymania, diagnostyka. 
 

Signalizacja NZ (Zatrzymanie nagłe/awaryjne/alarmowe) 

Zatrzymanie nagłe/alarmowe jest sygnalizowane (wizualizowane) na wskaźniku OIIN1B za pomocą 
symboli IND-03-NZ, IND-03-NZ1, IND-03-NZ2, IND-03-NZ3, IND-03-NZ6. 
 

Zerowanie/kasowanie NZ (Zatrzymania alarmowego/nagłego) 

Po zatrzymaniu lokomotywy/pojazdu możliwe jest zakończenie działania sygnalizacji poprzez wciśnięcie 

klawisza . Potwierdzenie zerowania jest sygnalizowane na wyświetlaczu OIIN1B za pomocą symbolu 
IND-03-NZOK. 

 

Wybór wyświetlanej drogi (odległości) na pasku stanu i zerowanie liczników 

przebytych odległości (dróg) 

Wybór drogi (odległości przebytej), która będzie wyświetlana w czasie eksploatacji na wyświetlaczu 
OIIN1B można wykonać za pośrednictwem menu w następujący sposób: 

1) Ustawić się na komórkę (okno) drogi, którą chce się ustawić (wprowadzić) lub zerować. 

2) Wciśnięcie klawisza  zrealizuje ustawienie (wprowadzenie, które sygnalizowane jest za 
pomocą symbolu przy wybranej drodze (odległości). 

3) Przez przytrzymanie wciśniętego klawisza  w czasie 5 sekund, realizowane jest zerowanie 
licznika określonej drogi (odległości). 

 

Rejestracja znaku (oznaczenia/klucza) użytkownika 

Za pośrednictwem Jednostki wskaźnikowej można zarejestrować 8 znaków (kluczy) użytkownika. 
Rejestrację wykonuje się przez wciśnięcie jednego z klawiszy numerycznych 1 – 8. Rejestrowany jest 
przebieg trzymania klawisza. 
 

Weryfikacja (kontrola) w przypadku nieprawidłowego działania Jednostki 

wskaźnikowej 

W przypadku, gdy wyświetlacz Jednostki wskaźnikowej po załączeniu zasilania się nie świeci, możliwe jest 

w każdej chwili przez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy   i  rozświecenie 
wyświetlacza OIIN2B i OIIN3B w kolorze zielonym. 
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5.3 Jednostka identyfikacyjna 

Za pośrednictwem Jednostki identyfikacyjnej wprowadza się dane identyfikacyjne maszynisty, lokomotywy 
(pojazdu) i pociągu. Równocześnie Jednostka identyfikacyjna zapewnia bardziej szczegółowe 
wyświetlanie danych eksploatacyjnych od Jednostki wskaźnikowej. Wprowadza się numer identyfikacyjny 
maszynisty, numer identyfikacyjny pociągu, numer identyfikacyjny przewoźnika, tryb roboczy (pracy) 
pojazdu, ciężar i długość pociągu. Dane wyświetlane (sygnalizowane) to prędkość jazdy pojazdu, 
maksymalna prędkość, prędkość zadana, całkowita przebyta droga, przebyta droga użytkownika, czas 
pracy od uruchomienia systemu, data i czas, zaprogramowana średnica kół (obręczy) zestawów kołowych,  
numer systemowy, usterki systemu a w przypadku modułu lokalizacji aktualne współrzędne geograficzne 
dotyczące położenia lokomotywy. Na ekranie startowym (podstawowym) Jednostki Identyfikacyjnej, 
Zintegrowanego Pokładowego Systemu MIREL RM2 obsługa lokomotywy (pojazdu) ma możliwość wyboru 
języka menu w jakim będzie przebiegała komunikacja z urządzeniem. Poprzez wciśnięcie przycisku ESC 
na Jednostce wskaźnikowej jest dostępna sekwencyjna zmiana mutacji językowych. Do dyspozycji są 
języki, słowacki, polski, węgierski. Po ponownym uruchomieniu się systemu, ustawiony jest język 
urządzenia, który był aktywny przed wyłączeniem Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 
Jednostka Identyfikacyjna wyposażona jest w 12-to przyciskową klawiaturę dla możliwości poruszania się 
po po menu i umożliwiającą wprowadzanie danych. Intensywność podświetlenia (jasności) wyświetlacza 
i wskaźnikowych diód LED jest regulowana automatycznie według intensywności oświetlenia 
zewnętrznego. 

Wskaźniki i elementy sterujące (obsługowe) na przednim panelu Jednostki identyfikacyjnej 
 S  wskaźnik OIID2: 

• miganiem wskazuje poważną awarię systemu i awarię 
systemowych funkcji bezpieczeństwa 

 ERR wskaźnik OIID3: 
• stałym światłem  wskazuje lekką awarię systemu 

 dwuliniowy wyświetlacz fluorescencyjny OIID4: 
• zabezpiecza interakcję (współpracę) z obsługą w czasie 

wprowadzania/ danych logowania, informacji 
eksploatacyjnych i diagnostycznych 

 klawiatura numeryczna OIID5: 
• zapewnia możliwość poruszania się po menu głównym i poszczgólnych poziomach pod-menu  

Jednostki identyfikacyjnej 
• umożliwia (zebezpiecza) wybór trybu roboczego Zintegrowanego pokładowego MIREL RM2 
• zapewnia wystawianie poleceń (komend) do zerowania przebytej dziennej drogi i drogi 

użytkownika, polecenia kasowania (zerowania) błędów i poleceń wejściowych 
• zawiera następujące przyciski o znaczeniu nawigacyjnym 

• przycisk 2 – ruch w górę (w następującym tekście ↑) 
• przycisk 4 – ruch w lewą stronę (w następującym tekście ←) 
• przycisk 6 – ruch w prawą stronę (w następującym tekście →) 
• przycisk 8 – ruch w dół (w następującym tekście ↓) 

• przycisk ESC – powrót 

• przycisk ↵ – przycisk polecenia (zatwierdzenia) 

Jednostka identyfikacyjna zabezpiecza (umożliwia) wprowadzanie danych identyfikacyjnych przez 
maszynistę oraz wyświetlanie listy informacji alfanumerycznych na wyświetlaczu. Oprócz okna logowania 
(dialogu zgłoszeniowego) na ekranie Jednostki identyfikacyjnej można wyświetlić: 

 data kalendarzowa i czas - dane liczbowe [godzina, min, s, dzień, miesiąc, rok] 
 czas pozostały do wykonania powtórnej kontroli diagnostycznej D1 
 motogodziny (czas pracy pojazdu) 
 przebytą całkowitą drogę przez lokomotywę – dane liczbowe [km] 
 drogę przebytą od uruchomienia systemu – dane liczbowe [km] 
 przebytą drogę użytkownika – dane liczbowe [km] 
 prędkość ruchu (jazdy) – dane liczbowe [km/godz.] 
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 prędkość maksymalną – dane liczbowe [km/godz.] 
 prędkość dozwoloną – dane liczbowe [km/godz.] 
 położenie geograficzne lokomotywy (pojazdu) [Szerokość geograficzna, długość geograficzna] 
 wprowadzony numer identyfikacyjny obsługi – dane liczbowe [-] 
 wprowadzony numer identyfikacyjny pociągu – dane liczbowe [-] 
 wprowadzony numer identyfikacyjny przewoźnika – dane liczbowe [-] 
 wprowadzony eksploatacyjny tryb roboczy (pracy) lokomotywy (pojazdu)  – liczbowe i słowne 

dane 
 wprowadzony ciężar pociągu – dane liczbowe [kg] 
 wprowadzoną długość pociągu – dane liczbowe [m] 
 numer lokomotywy (pojazdu) – dane liczbowe [-] 
 numer systemowy SNUM [-] 
 średnica koła (obręczy) zestawu kołowego – dane liczbowe [mm] 
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6 Uruchomienie i zakończenie eksploatacji 
Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 uruchamia się poprzez załączenie 
akumulatorowego źródła zasilania pokładowego pojazdu kolejowego. Do uruchiomienia 

nie jest wymagane wykonanie żadnych innych czynności dodatkowych. 

Działanie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 po jego uruchomieniu (włączeniu) 
wizualizowane (wyświetlane) jest w następujący sposób: 

 Wskaźniki OIZJ1, OIZJ2, OIZJ3 i inne wskaźniki na Jednostce Centralnej ZJ w stanie uruchamiania 
świecą się na czerwono, nastepnie po kontroli (weryfikacji) integralności systemu zaczną świecić 
na niebiesko. Zakończenie procesu uruchamiania wizualizowane jest przez miganie (pulsowanie) 
na Jednostce Centralnej wskaźnika OIZJ1 światłem koloru niebieskiego z częstotliwością 1 Hz 
i zgaśnięciem wskaźników OIZJ2, OIZJ3 oraz pozostałych zgodnie (według) ze sprzętową 
konfiguracją systemu. 

 Jednostka wskaźnikowa RM2IN.x po uruchomieniu wskazuje stan uruchamiania postępującym 
zaświeceniem wszystkich wskaźników, następnie zaczyna wyświetlać na wyświetlaczu komunikat 
D1 oraz wizualizuje postęp w trakcie wykonywania poszczególnych kroków (etapów) testu 
diagnostycznego D1. 

 Jednostka identyfikacyjna RM2ID po uruchomieniu wskazuje stan (proces) uruchamiania 
postępującym zaświeceniem wszystkich wskaźników i następnie wyświetla na wyświetlaczu OIID4 
stan niezalogowany. 

W czasie uruchamiania Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 wyłącznik ciśnieniowy musi 
być w stanie (położeniu) odpowiadającym ciśnieniu w głównym przewodzie hamulcowym o wartości 
poniżej 3,5 Bar (stan odpowiadający zahamowaniu lokomotywy). 

Po uruchomieniu system przeprowadzi jednorazowy test diagnostyczny D1, w ramach którego wykona 
diagnostykę poprawności działania łączności we wnętrzu Jednostki centralnej, działanie łączności 
Jednostki centralnej z Jednostkami wskaźnikowymi i identyfikacyjnymi, działanie elementów obsługowych 
na stanowisku maszynisty i działanie zaworu elektro-pneumatycznego EPV oraz wyłącznika ciśnieniowego 
hamowania awaryjnego (nagłego). Obsługa lokomotywy (pojazdu) o konieczności wykonania testu 
diagnostycznego D1 informowana dźwiękową sygnalizacją  ZS11. 

Jednorazowy test diagnostyczny D1 wykonuje się po każdym uruchomieniu systemu oraz powtórnie po 
każdym okresie nie przerwanej eksploatacji sytemu  trwającej 24 godziny (test dzienny). Ponowne 
uruchomienie testu diagnostycznego D1 przeprowadzane jest automatycznie, bez ingerencji obsługi. Czas 
pozostający do wykonania następnego testu dziennego jest widoczny (wyświetlany) w danych 
eksploatacyjnych Jednostki identyfikacyjnej. Powtórne uruchomienie testu D1 wykonuje się po spełnieniu 
nastepujących: 

 Po pierwszym zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) po upływie 24 godzin od ostatniego zakończenia 
testu diagnostycznego D1. Informacja o konieczności wykonania testu powtarza się kilkakrotnie 
przez 15 sekund. O konieczności powtórnego wykonania testu diagnostycznego D1 obsługa jest 
informowana o tym fakcie za pomocą migającego napisu (komunikatu) D1 wyświetlanego na 
Jednostce wskaźnikowej i sygnalizacją dźwiękową ZS10 buczka (syreny) na aktywnym stanowisku 
(w aktywnej kabinie). W czasie trwania tego interwału czasowego obsługa ma możliwość za 

pomocą wciśnięcia przycisku polecenia (zatwierdzenia) ↵  na Jednostce wskaźnikowej RM2IN.S 
lub przez wciśnięcie przycisku polecenia zewnętrznego, odłożyć w czasie powtórne wykonanie 
testu diagnostycznego D1 o następne 15 minut. Jeżeli w czasie trwania powiadomienia nie dojdzie 
do odłożenia w czasie testu diagnostycznego D1, test diagnostyczny uruchomiony zostanie 
automatycznie w następstwie czego konieczne jest jego kompleksowe (całkowite) wykonanie. 

 W przypadku, gdy lokomotywa (pojazd) w interwale (odstępie) czasowym trwającym 24 do 28 
godzin od zakończenia ostatniego testu diagnostycznego D1 nie osiągnie prędkości zerowej, 
system wykrywa to (ocenia) jako poważną awarię, która prowadzi do interwencji (zadziałania) 
systemu. Następnie konieczne jest zainicjowanie systemu. 

 system umożliwia również wcześniejsze przeprowadzenie powtórnego testu diagnostycznego D1 
według poniższej procedury: 
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W przypadku użycia przycisku ENTER na Jednostce Identyfikacyjnej nie ma potrzeby stałego 
trzymania przycisku w pozycji wciśniętej, jednakże konieczne jest aby czynność przełączenia 
(wyłączenie i ponowne załączenie) Centralnego łącznika sterowania (CKS), ewentualne wyłączenie 
zasilania systemu w konfiguracji (wersji) bez Centralnego łącznika sterowania (CKS) wykonać w 
czasie do 10-ciu sekund po zwolnieniu przycisku (ENTER). 

 System z zainstalowanymi Jednostkami Wskaźnikowymi IN.S 

trzymanie wciśniętego przyciku polecenia na Jednostce Wskaźnikowej IN.S w kombinacji 
z czynnością wyłączenia i ponownego załączenia Centralnego łącznika sterowania (CKS) na 
aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie) 

 
 System z zainstalowanymi Jednostkami Identyfikacyjnymi RM2ID  
przez wciśnięcie przycisku ENTER na Jednostce Identyfikacyjnej w kombinacji z czynnością 
wyłączenia ponownego załączenia centralnego łącznika sterowania (CKS) na aktywnym 
stanowisku (w aktywnej kabinie) 

 

 System z zainstalowanymi terminalami podłączonymi poprzez interfejs CAN 

poprzez wystawienie (wysłanie) zewnętrznego polecenia  z terminali podłączonych przez interfejs 
CAN w kombinacji z czynnością wyłączenia i ponownego załączenia centralnego łącznika 
sterowania (CKS) na katywnym stanowisku (w aktywnej kabinie) 

 
 System z zainstalowanymi przyciskami zewnętrznego (zdalnego) polecenia 

przyciskiem zewnętrznego (zdalnego) polecenia w kombinacji z czynnością wyłączenia 
i ponownego załączenia centralnego łącznika sterowania (CKS) na aktywnym stanowisku (w 
aktywnej kabinie)  

 

Obsługa lokomotywy (pojazdu) o konieczności wykonania powtórnego testu diagnostycznego D1 jest 
informowana sygnalizacją dźwiękową ZS10. 

W wersji (modyfikacji) systemu z właściwością funkcyjną „B“ częścią testu diagnostycznego D1 jest 
kontrola poprawnego działania zaworu elektro-pneumatycznego EPV i równocześnie (w tym samym 
czasie) łącznika (czujnika) ciśnienia powietrza hamulca nagłego. System dwukrotnie aktywuje otwarcie 
zaworu elektro-pneumatycznego EPV hamulca nagłego, które przejawi się krótkim spadkiem ciśnienia 
powietrza w głównym przewodzie hamulcowym. Warunkiem do wykonania kontroli działania elektro-
zaworu hamulca nagłego jest zakończony test wyłącznika sterowania (CKS), włączenie przełącznika 
sterowania na aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie) i odhamowanie pneumatycznego hamulca 
dodatkowego lokomotywy (pojazdu) poprzez podniesienie ciśnienia w przewodzie głównym ponad poziom 
niezbędny do zmiany stanu (polożenia) wyłącznika ciśnieniowego. Zintegrowany pokładowy system 
MIREL RM2 w konfiguracji bez Jednostki wskaźnikowej i Jednostki identyfikacyjnej wskazuje (wyświetla) 
przebieg testu diagnostycznego na terminalach pokładowych podłączonych do interfejsu komunikacyjnego 
(łączności) Zintegorwanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Jednorazowy test diagnostyczny D1 zapewnia diagnostykę elementów sterujących na stanowiskach 
lokomotywy (pojazdu) podłączonych do Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 w zakresie 
niezbędnym do zainicjowania Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. Obsługa o obowiązku 
(konieczności) wykonania wymuszonej czynności (operacji) jest informowana za pomocą napisu D1 
wyświetlanego na obu Jednostkach wskaźnikowych RM2IN. Aby pomyślnie wykonać test kontroli 
elementów obsługowych na stanowisku w ramach testu diagnostycznego D1 niezbędne jest, aby 
wyłączniki sterowania (CKS) i przełącznik trybów roboczych Zintegrowanego pokładowego systemu 
MIREL RM2 osiągneły (znajdowału się w) położenie zerowe. Następnym krokiem testu diagnostycznego 
D1 jest kontrola spadku ciśnienia powietrza w głównym przewodzie hamulcowym za pośrednictwem 
otwarcia zaworu elektro-pneumatycznego EPV, którą można wykonać wyłącznie po wybraniu aktywnego 
stanowiska (aktywnej kabiny). Aktywne stanowisko (kabina) jest wybierane przez przełączenie 
odpowiedniego wyłącznika sterowania (CKS). W ramach testu D1 obsługa na aktywnym stanowisku ma 
obowiązek wykonania następujących czynności: 
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 podniesienie ciśnienia powietrza w głównym przewodzie hamulcowym ponad poziom, który jest 
niezbędny do przełączenia wyłącznika ciśnieniowego (z reguły około. 4,2 Bar)  

 system RM2 po 2 sekundach otworzy zawór elektro-pneumatyczny EPV przez kanał M 
 dojdzie do spadku (obniżenia) ciśnienia powietrza w głównym przewodzie hamulcowym a przy 

wartości ciśnienia wynoszącej z reguły około 3,5 Bar do zmiany stanu (położenia) wyłącznika 
ciśnieniowego. Na podstawie zmiany sygnałów z wyłącznika ciśnieniowego zawór elektro-
pneumatyczny EPV zostanie zamknięty przez kanał M 

 podniesienie (wzrost) ciśnienia w głównym przewodzie hamulcowym ponad wartość (poziom) 
potrzebną do przełączenia wyłącznika ciśnieniowego ( z reguły około 4,2 Bar)  

 system RM2 po 2 sekundach otvorzy zawór elektro-pneumatyczny EPV kanałem C 
 dojdzie do spadku (obniżenia) ciśnienia powietrza w głównym przewodzie hamulcowym a przy 

wartości ciśnienia wynoszącej z reguły około 3,5 Bar do zmiany stanu (położenia) wyłącznika 
ciśnieniowego. Na podstawie zmiany sygnałów z wyłącznika ciśnieniowego zawór elektro-
pneumatyczny EPV zostanie zamknięty przez kanał C. 

W tym momencie (tym samaym) kontrola działania zaworu elektro-pneumatycznego EPV i wyłącznika 
ciśnieniowego za pośrednictwem kanałów M i C jest wykonana.  

Procedura przeprowadzania poszczególnych etapów testu diagnostycznego jest wskazywana 
(wyświetlana) na Jednostce wskaźnikowej przez 3-punktową (3-poziomową) linią przed napisem  
poziomym  D1. Jeżeli linijka sie świeci, dany krok (czynność) nie jest wykonany. Jeżeli dana linijka 
zgaśnie, warunki wykonania określonej (danej) czynności zostały spełnione. Znaczenie poszczególnych 
linii jest następujące: 

 pozycja Opis 

 
4.linijka od dołu wyłączniki sterowania osiągnęły położenie zerowe 

3. linijka od dołu przełączniki trybów osiągnęły położenie 

2. linijka od dołu 
w pierwszej części kontroli spadku ciśnienia poprzez otwarcie elektro-
zaworu EPV kanałem M doszło do żądanej reakcji wyłącznika 
ciśnieniowego w głównym przewodzie hamulcowym 

1.linijka od dołu 
v w drugiej części kontroli spadku ciśnienia poprzez otwarcie elektro-
zaworu EPV kanałem C doszło do żądanej reakcji wyłącznika 
ciśnieniowego w głównym przewodzie hamulcowym 

 

Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych kroków (czynności) na Jednostce wskaźnikowej zgaśnie 
wyświetlanie testu D1 a system przełączy się do trybu eksploatacyjnego na podstawie następujących 
reguł: 

 Jeśli przełącznik trybu jest ustawiony w położeniu zero, system uruchami się w trybie roboczym 
MANEWRY/EKSPLOATACJA (POSUN / PREVÁDZKA) w zależności od konfiguracji systemu. 

 Jeżeli przełącznik trybów nie znajduje się w pozycji zerowej system uruchamia się w trybie 
roboczym PRACA/PRZYPRZĄG (PRÁCA / ZÁVES) w zależności od konfiguracji systemu. 

Maksymalna prędkość lokomotywy (pojazdu) po wykonaniu testu diagnostycznego D1  ustalona na 
podstawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, maksymalnej prędkości trybu roboczego 
systemu i prędkości maksymalnej ze współpracującego urządzenia MIREL VZ1. 

Jeżeli konfiguracja Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 zezwala na realizację funkcji 
kontroli czujności maszynisty i w czasie wykonywania testu diagnostycznego D1 dojdzie do ruchu 
lokomotywy (pojazdu) system interweniuje poprzez otwarcie zaworu elektro-pneumatycznego EPV 
hamulca nagłego. Na Jednostce wskaźnikowej IN w czasie ruchu wyświetlana jest prędkość pojazdu. Po 
zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) na Jednostce wskaźnikowej IN wyświetlony zostanie napis nagłego 
(alarmowego) zatrzymania NZ6. Wszystkie dotąd wykonane kroki (czynności) testu D1 tracą ważność 
nawet po zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu), obsluga musi ponownie wykonać test D1 w pełnym zakresie.  
Po wciśnięciu przycisku polecenia (zatwierdzenia) dojdzie do zamknięcia elektro-zaworu EPV hamulca 
nagłego, napis NZ6 na Jednostce wskaźnikowej IN zmieni sie na wyświetlanie komunikatu o konieczności 
wykonania testu diagnostycznego D1. 
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W przypadku, gdy diagnostyka Zintegrowanego Pokładowego systemu MIREL RM2 wykrywa poważną 
awarię systemu, awaria ta jest wyświetlana (widoczna) na Jednostkach wskaźnikowych i identyfikacyjnych 
systemu a w przypadku wersji systemu z właściwością funkcyjną „B“ system przełączy się do stanu 
bezpiecznego poprzez aktywowanie zaworu elektro-pneumatycznego hamulca nagłego przez oba kanały 
wyjściowe. Jeżeli po uruchomieniu (załączeniu) systemu powtórnie wykrywana jest awaria (usterka), 
obługa nie może wprowadzić pojazdu kolejowego do eksploatacji (nie można rozpocząć pracy i obsługi 
lokomotywy). W przypadku, gdy pojazd kolejowy jest już eksploatowany i system powtórnie wykrywa 
(zgłasza) awarię, obsługa postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez użytkownika 
eksploatującego, opracowanymi dla tej sytuacji. 

Wyłączenie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 po zakończeniu eksploatacji (pracy) 
wykonuje sie poprzez wyłączenie pokładowego źródła zasilania akumulatorowego lokomotywy (pojazdu). 
Do wyłączenia systemu z eksploatacji (użytkowania) przy włączonym (aktywnym) jakimkolwiek trybie 
roboczym nie jest potrzebne wykonywanie żadnych innych dodatkowych czynności. 
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7 Aktywacja stanowiska (kabiny) 
Dostosowywanie (programowanie) i obsługa (działanie) Zintegrowanego pokładowego systemu RM2 są 
możliwe wyłącznie z aktywnego stanowiska. Aktywne stanowisko wybiera się za pomocą przełącznika 
sterowania (przeł. rozrządu CKS). Jeżeli żaden z przełączników sterowania (rozrządu) nie jest załączony, 
Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 nie ma aktywnego stanowiska i stanowiska są nie aktywne. 
Stan jednoczesnego załączenia dwóch przełączników sterowania system ocenia jak gdyby żaden 
przełącznik sterowania nie został włączony. 

Wskazania Jednostki wskaźnikowej i identyfikacyjnej na aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie) są 
opisane w poniższych częściach Instrukcji obsługi. 

Wskazania na nie aktywnym stanowisku Jednostki wskaźnikowej:  

  na żadnym lub na obu stanowiskach włączone jest sterowanie (rozrząd) 

  na stanowisku nr 1 jest włączone sterowanie 

  na stanowisku nr 2 jest włączone sterowanie 
 Jednostka wskaźnikowa na nie aktywnym stanowisku w zależności od konfiguracji systemu 

umożliwia równoważną sygnalizację jak na aktywnym stanowisku bez możliwości wydawania 
polecenia zakończenia (przerwania) interwencji (zadziałania) systemu. 

 Wskazania widoczne na nie aktywnym  stanowisku Jenostki identyfikacyjnej: 
• na żadnym lub na obu stanowiskach włączone jest sterowanie 

A k t í v n e                   

s t a n o v i š t e       S T - 

• na stanowisku nr 1 jest włączone sterowanie 

A k t í v n e                   

s t a n o w i s k o      S T 1 

• na stanowisku nr 2 jest włączone sterowanie 

A k t í v n e                   

s t a n o v i š t e      S T 2 
 Jednostka identyfikacyjna na nie aktywnym stanowisku w zależności od konfiguracji systemu 

umożliwia równoważną sygnalizację danych identyfikacyjnych i eksploatacyjnych taką samą jak na 
staaktywnym stanowisku, bez możliwości wydawania poleceń Jednostce centralnej 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. W takim przypadku nie jest wyświetlany w 
prawym górnym rogu znak ENTER, który sygnalizuje obsłudze możliwość wejścia do trybu 
wskazania (wyświetlania). 

A k t í v n e                 ↵  

s t a n o v i š t e      S T 1 
 Jeżeli w czasie 120 sekund nie dojdzie do wciśnięcia żądanego (odpowiedniego) przycisku na 

klawiaturze Jednostki identyfikacyjnej 
• aktywnego stanowiska, Jednostka identyfikacyjna przejdzie (przełączy się) do trybu 

oszczędzania (gotowość), w którym wyświetlacz OIID4 wyświetli czas i datę poruszająca się po 
wyświetlaczu (ekranie). 

• nie aktywnego stanowiska, Jednostka identyfikacyjna przełaczy się do trybu oszczędzania, w 
którym wyświetlacz OIID4 zostanie wygaszony. 
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8 Logowanie, poruszanie się po menu i wylogowanie 
Logowanie  

Po uruchomieniu systemu obsługa jest informowana na wyświetlaczu Jednostki identyfikacyjnej 
aktywnego stanowiska o konieczności zalogowania się do systemu. W razie ponownego uruchomienia 
systemu w czasie do 10 minut bez wylogowania, użyte zostaną poprzednie dane logowania (login) jak 
również wcześniej wprowadzone parametry identyfikacyjne. 

Logowanie wykonuje się za pośrednictwem Jednostki identyfikacyjnej. Jeżeli w systemie użyta została 
Jednostka wskaźnikowa RM2IN.2, logowanie wykonuje się za pośrednictwem RM2IN.2 

W celu zalogowania się należy wykonać nastepujące czynności: 

 Wcisnąć dowolny przycisk na Jendostce identyfikacyjnej jeżeli doszło już w aktywnej Jednostce 
identyfikacyjnej do aktywacji trybu oszczędzania ekranu, wyświetlającego na ekranie tylko czas 
i datę systemową (patrz obrazek). Szare pola wskazują strukturę wyświetlanych dotąd informacji, 
a pola pomarańczowe przedstawiają rozgraniczenie czasu wyświetlanego na ekranie. Ruch 
wyświetlanego czasu jest powolny i zapewnia bardziej równomierne wyostrzenie (obciążenie) 
pokseli ekranu (wyświetlacz) fluorescencyjnego. 

    :     :                     

    .     .                     

 Po wyświetleniu monitu o konieczności zalogowania się należy nacisnąć klawisz ↵ . W prawym 
górnym rogu wyświetlany jest wybrany język i wersja systemu MIREL RM2. Przez cykliczne 
wciskanie przycisku ESC obsługa pojazdu ma możliwość dokonania zmiany języka i nastepnie 

potwierdzenia wyboru języka przyciskiem ↵ . 

M I R E L   R M 2 [ S K ] v 0 1 

P r i h l á s t e   s a       ↵  
 

M I R E L   R M 2 [ P L ] v 0 1 

Z a l o g u j   s i ę         ↵  
 

M I R E L   R M 2 [ H U ] v 0 1 

J e l e n t k e z z e n       ↵  
 Następnie obsługa jest wezwana do wprowadzenia numeru statystycznego obsługi (nr maszynisty), 

który należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych od 0 do 9. Wprowadzony parametr 
(dane) należy zatwierdzić za pomocą wciśnięcia klawisza ENTER ↵ , lub anulować klawiszem 
ESC. Wykonanie czynności anulowania spowoduje powrót do ekranu wezwania do zalogowania się 
do systemu. 

Č í s l o   o b s l u h y      

    _                       ↵    

 Po potwierdzeniu wprowadzonego numeru obsługi Jednostka identyfikacyjna zacznie wyświetlać 
(sygnalizować) obowiązującą wartość numeru obsługi. Jednostka identyfikacyjna w przypadku 
ważnego (nie zerowego) numeru obsługi umożliwia poruszanie się po ekranach w jej menu za 

pomocą wyświetlanych klawiszy (przycisków)  ↑,↓,↵  i nie wyświetlanym przyciskiem ESC. 

Č í s l o   o b s l u h y   ↵  ↑ 

                              ↓ 

W przypadku nie wylogowania się obsługi lokomotywy (pojazdu) przed wyłączeniem systemu i jego 
ponownym załączeniem, w czasie do 10-ciu minut ostatnio użyte dane logowania pozostają aktywne 
(aktualne)  i system nie będzie wymagał wykonania czynności ponownego logowania. 
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Poruszanie się po menu 

Jednostka identyfikacyjna w przypadku ważnego (nie zerowego) numeru obsługi umożliwia poruszanie się 

po ekranach w jej menu za pomocą wyświetlanych klawiszy (przycisków)  ←,↑,↓,→,↵  i nie 
wyświetlanym przyciskiem ESC. Poruszanie się (nawigowanie) po menu opiera się na następujących 
regułach: 

 Pozycje menu głównego sa ponumerowane i poruszanie się pomiędzy nimi jest możliwe za 
pomocą klawiszy (przycisków) funkcyjnych: 
• ← ruch w lewa stronę do pierwszej pozycji, numer 1 
• → ruch w prawą stronę do ostatniej pozycji, numer 4 
• ↓ ruch (przejście) do podmenu (menu dodatkowego) odpowiedniej pozycji menu głównego 
• ESC wywołanie komunikatu do wylogowania (cofnięcie) 

 Pozycje w pod-menu nie są numerowane i poruszanie się pomiędzy nimi możliwe jest za pomocą 
klawiszy funkcyjnych: 
• ↑ ruch w kierunku do góry do najwyższej pozycji pod-menu i następnie przeskok do  

odpowiedniej pozycji menu głównego  
• ↓ ruch w kierunku do dołu do najniższej pozycji pod-menu 
• ESC powrót do menu głównego 

Wylogowanie 

Wylogowanie umożliwia obsłudze szybkie wykasowanie wszystkich wprowadzonych danych 
identyfikacyjnych. 
Wylogowanie obługi lokomotywy (pojazdu) można wykonać w następujący sposób: 

 Poprzez dwukrotne wciśnięcie w którymkolwiek menu klawisza ESC. 
 Poprzez zmianę numeru obslugi, wprowadzić i potwierdzić prowadzony numer obsługi 0. 

Wywołanie wylogowania przez wciśnięcie klawisza ESC skutkuje wyświetleniem ekranu z potwierdzeniem 
wylogowania: 

S k u t o č n e                

o d h l á s i ť ?        ↵  

W razie potwierdzenia wylogowania klawiszem ↵  Jednostka identyfikacyjna przejdzie do ekranu 
z wezwaniem do zalogowania. W przypadku anulowania procesu wylogowania przyciskiem ESC, 
Jednostka identyfikacyjna przejdzie do pierwszej pozycji menu głównego. Wywołanie wylogowania przez 
wprowadzenie cyfry (numeru) 0 i następnie potwierdzenie w pod-menu numeru obsługi, obsługa jest 
wylogowana natychmiast. 

 

IIdentyfikacja obsługi  na Jednostce identyfikacyjnej możliwa jest na aktywnym stanowiski Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2 lub na terminalach pokładowych przyłączonych do interfejsu 
komunikacyjnego (łączności) Zintegorwanego pokładowego systemu MIREL RM2 w zależności od 
konfiguracji systemu. 

Menu „1.Identyfikacja“ na Jednostce idnetyfikacyjnej umożliwia wprowadzenie następujacych danych: 

 Numer obsługi (numer statystyczny maszynisty) 
 Numer pociągu 
 Numer Przewoźnika 
 Tryb pracy (roboczy) lokomotywy (pojazdu) 
 Ciężar pociągu 
 Długość pociągu 

Menu „1.Identyfikacja“ zawiera również pozycje, kóre można wyświetlić, jednak nie ma możliwości ich 
edytowania. 

 Numer lokomotywy (pojazdu) 
 Snum – numer systemowy MIREL RM2 
 Priemer – średnica koła zestawu (obręczy) 
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Numer obsługi 

Przez wporowadzenie nie zerowej (innej jak zerowa) wartości do pozycji „Numer obsługi“ dochodzi do 
zalogowania obsługi lokomotywy (pojazdu) w Zintegrowanym pokładowym systemie MIREL RM2. 
Pozostałe (inne) pozycje w grupie „1.Identyfikacja“ nie są obowiązkowe i po wylogowaniu się obsługi 
pojazdu (lokomotywy) z systemu zostają wyzerowane. 

Do pozycji „Numer obsługi“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można się dostać (wejść) poprzez 

wciśnięcie kalwisza funkcyjnego (przycisku) ↓. Przyciskiem ↵  wywoływany jest tryb edytowania 
pozycji. Pozycja może zawierać maksymalnie 12-to cyfrowy numer. Wykonanie wylogowania się obsługi 
lokomotywy z systemu, możliwe jest z którejkolwiek pozycji w głównym menu po wciśnięciu klawisza ESC 

i potwierdzeniu tego wyboru wciśnięciem klawisza potwierdzenia  ↵ . 

Numer pociągu 

Do pozycji „Numer pociągu“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można sie dostać po dwu-krotnym (2x) 

wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Za pomocą klawisza (przycisku potwierdzenia) ↵  wywoływany jest 
tryb edytowania pozycji. Pozycja może zawierać maksymalnie 12-to cyfrowy numer. Wprowadzenie 
danych w pozycji „Numer pociągu“ nie jest obowiązkowe do zapewnienia normalnego działania 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Numer Przewoźnika 

Do pozycji „Numer Przewoźnika“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można sie dostać po trzy-krotnym (3x) 

wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Za pomocą klawisza (przycisku potwierdzenia) ↵  wywoływany jest 
tryb edytowania pozycji. Pozycja może zawierać maksymalnie cztero-cyfrowy numer. Wprowadzenie 
danych w pozycji „Numer Przewoźnika“ nie jest obowiązkowe do zapewnienia normalnego działania 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Tryb pracy (roboczy) lokomotywy (pojazdu) 

Do pozycji „Tryb pracy pojazdu“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można się dostać po cztero-krotnym 

(4x) wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Za pomocą klawisza (przycisku potwierdzenia) ↵  wywoływany 
jest tryb edytowania pozycji. Pozycja może zawierać (osiągnąć) natępujące wartości (dane): 

 POCIĄGOWY - VLAKOVÝ (klawisz 1) 
 PRZYOPRZĄGOWY - PRÍPRAŽNÝ (klawisz 2) 
 POPYCHOWY - POSTRKOVÝ (klawisz 3) 
 MANEWROWY - POSUNOVACÍ (klawisz 4) 
 AWARIA - PORUCHA (klawisz 5) 
 SERWIS - SERVIS (klawisz 6) 
 JAZDA LUZEM - LV (klawisz 7) 
 TRYB UŻYTKOWNIKA 1 - UŽIVATEĽSKÝ REŽIM 1 (klawisz 8) 
 TRYB UŻYTKOWNIKA 2 - UŽIVATEĽSKÝ REŽIM 2 (klawisz 9) 
 NIE WPROWADZONY - NEZADANÝ (klawisz 0) 

Wprowadzenie danych (wartości) w pozycji „tryb pracy pojazadu“ nie jest obowiązkowe do zapewnienia 
normalnego działania Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2.. 

Ciężar pociągu 

Do pozycji „Ciężar pociągu“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można się dostać po pięcio-krotnym (5x) 

wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Za pomocą klawisza (przycisku potwierdzenia) ↵  wywoływany jest 
tryb edytowania pozycji. Pozycja może zawierać maksymalnie cztero-cyfrowy numer wyrażający ciężar 
pociągu w tonach. Wprowadzenie danych w pozycji „Ciężar pociągu“ nie jest obowiązkowe do 
zapewnienia normalnego działania Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Długość pociągu 

Do pozycji „Długość pociągu“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można się dostać po sześcio-krotnym (6x) 

wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Za pomocą klawisza (przycisku potwierdzenia) ↵  wywoływany jest 
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tryb edytowania pozycji. Pozycja może zawierać maksymalnie cztero-cyfrowy numer wyrażający długość 
pociągu w metrach. Wprowadzenie danych w pozycji „Długość pociągu“ nie jest obowiązkowe do 
zapewnienia normalnego działania Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Numer lokomotywy (pojazdu) 

Do pozycji „Numer lokomotywy“ z głównej pozycji „1.Identyfikacja“ można się dostać po siedmio-krotnym 
(7x) wciśnięciu klawisza funkcyjnego ↓. Do każdego pojazdu kolejowego jest przyporządkowany 
(przydzielony) unikatowy dwunastocyfrowy numer, za pomocą którego pojazd jest identyfikowany w czasie 
jego eksploatacji. Numer pojazdu podawany jest w formacie UIC (oznaczenie EVN). Pozycja jest 
wprowadzana (programowana) do systemu przez producenta w czasie instalacyjnej konfiguracji systemu. 

Snum i Priemer 

Do pozycji „Snum“ a “Priemer” z pozycji głównej (wyjściowej) „1.Identyfikacja“ można się dostać poprzez 8-mio krotne 
wciśnięcie przycisku (klawisza) ↓. Do każdego systemu MIREL jest przyporządkowany  (przypisany) unikatowy numer, 
który systemowi przypisze producent systemu. Średnica wyświetla wartość aktualnie ustawionego (zaprogramowanego) 
w systemie parametru dla średnnicy koła zestawu kołowego (obręczy). Pozycja jest do systemu wprowadzona 
(zaprogramowana) w trakcie wykonywania konfiguracji systemu. 
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9 Wybór trybu roboczego systemu 
Uruchamianie (przechodzenie) do trybu roboczego 

Po wykonaniu testu diagnostycznego D1 system uruchamia się (przechodzi do) do trybu roboczego 
według następujących reguł: 

 Jeżeli przełącznik trybów znajduje się w pozycji zerowej system przechodzi do trybu roboczego 
MANEWRY/EKSPLOATACJA (POSUN / PREVÁDZKA) w zależności od konfiguracji systemu. 

 Jeżeli przełącznik trybów znajduje w położeniu innym jak zerowy, system przechodzi do trybu 
roboczego PRACA/PRZYPRZĄG w zależności od konfiguracji systemu. 

Sygnalizacja (wyświetlanie) trybu roboczego 

Aktualny tryb roboczy (pracy) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 jest sygnalizowany 
(wyświetlany) w następujący sposób: 

 Na Jednostce wskaźnikowej: 
• po uruchomieniu systemu i zakończeniu testu diagnostycznego D1 przed uruchomieniem 

(ruszeniem) pojazdu 
• 3 sekundy po zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) 

 Na Jednostce identyfikacyjnej: 
• W menu głównym Jednostki identyfikacyjnej w pozycji (linijce) „2.Tryb RM2“. 

Na Jednostce wskaźnikowej tryby robocze wyświetlane są w następujący sposób: 

 Tryb roboczy (pracy) MANEWRY - POSUN jest wyświetlany za pomocą skrótu "POS" 
 Tryb roboczy (pracy) EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA jest wyświetlany za pomocą skrótu "PRE" 
 Tryb roboczy (pracy) PRACA - PRÁCA jest wyświetlany za pomocą skrótu "PRA" 
 Tryb roboczy (pracy) PRZYPRZĄG - ZÁVES jest wyświetlany za pomocą skrótu "ZAV" 

Zmiana trybu roboczego (pracy) 

Zmiana trybu roboczego Zintegrowanego pokładowego systemu RM2 kieruje się nastepującymi regułami 
(zasadami). 

 Jeżeli lokomotywa (pojazd) nie znajduje się w ruchu (postój) i dojdzie do przełączenia przełącznika 
trybów pracy systemu do pozycji zerowej, system przejdzie (przełączy się) w tryb MANEWRY - 
POSUN. 

 Jeżeli lokomotywa (pojazd) nie znajduje się w ruchu (postój) i dojdzie do przełączenia przełącznika 
trybów pracy systemu do pozycji innej jak pozycja zerowa, system przejdzie (przełączy się) do 
trybu PRACA/PRZYPRZĄG - PRÁCA / ZÁVES w zależności od konfiguracji systemu. 

 Jeżeli lokomotywa (pojazd) znajduje się w ruchu i dojdzie do przełączenia przełącznika trybów 
pracy do pozycji zerowej system przejdzie do trybu MANEWRY -  POSUN aż do zatrzymania 
lokomotywy (pojazdu). 

 Jeżeli lokomotywa (pojazd) znajduje się w ruchu i dojdzie do przełączenia przełącznika trybów 
pracy do pozycji innej niż pozycja zerowa, system przejdzie do trybu  PRACA/PRZYPRZĄG -  
PRÁCA / ZÁVES w zależności od konfiguracji systemu, aż do zatrzymania lokomotywy (pojazdu). 

 Jeżeli przełącznik trybów pracy znajduje się (jest ustawiony) w pozycji innej jak zerowa, nie ma 
możliwości dokonania zmiany trybu na Jednostce identyfikacyjnej aktywnego stanowiska. Tryb 
pracy (roboczy) jest określony (predefiniowany) przez konfigurację. 

 Jeżeli przełącznik trybów pracy znajduje się w położeniu zerowym, możliwe jest dokonanie zmiany 
trybu na Jednostce identyfikacyjnej aktywnego stanowiska. 

Zmiana trybu na Jednostce identyfikacyjnej przebiega w następujący sposób: 

 Poprzez wybór pozycji numer 2. W menu głównym Jednostki identyfikacyjnej 

← 2 . R e ž i m   R M 2     ↵  → 

      X :                     ↓ 
 

 Następnie wciśnięcie klawisza ↵  aby dostać się do ekranu wejściowego trybu roboczego 
systemu. 
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R e ž i m  R M 2               

      _                     ↵    

 Z pomocą klawiszy od 1 do 4 zostaje wybrany wyświetlany (sygnalizowany) zgłoszeniowy tryb 
roboczy (pracy): 
• Tryb roboczy MANEWRY - POSUN (klawisz 1) 
• Tryb roboczy EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA (klawisz 2) 
• Tryb roboczy PRACA - PRÁCA (klawisz 3). Wybór trybu PRÁCA możliwy jest wyłącznie w 

przypadku gdy pozwala na to konfiguracja systemu. 
• Tryb roboczy PRZYPRZĄG - ZÁVES (klawisz 4) 

 Po wybraniu żądanego trybu roboczego i potwierdzeniu wybranego trybu klawiszem ↵  , system 
przełączy się (przejdzie) do wybranego trybu roboczego. 

 Zmiana trybu roboczego za pośrednictwem (z pomocą) Jednostki identyfikacyjnej możliwa jest 
wyłącznie wtedy, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu (postój). 

9.1 Tryb roboczy MANEWRY - POSUN 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 pracuje w trybie MANEWRY - POSUN w czasie 
prowadzenia jazd manipulacyjnych (manewrowych) lokomotywy na stacjach, w lokomotywowniach i w 
trakcie manewrowania z lokomotywą. Tryb jest przeznaczony do nadzorowania pracy w trakcie jazd 
z małymi prędkościami przy częstej zmianie stanowisk obsługi (kabin). 

Kontrola czujności 

W trybie roboczym (pracy) MANEWRY - POSUN maszynista jest zobowiązany do potwierdzania swojej 
czujności poprzez obsługę przycisków czujności w następujących przypadkach (sytuacjach): 

 jednorazowo po uruchomieniu (ruszeniu) lokomotywy (pojazdu) 
 cyklicznie po przekroczeniu prędkości jazdy ponad 20 km/godz. 
 stosuje podwyższoną cykliczną kontrolę czujności w razie przekroczenia prędkości maksymalnej 

o więcej jak 1 km/godz. 

W przypadku, gdy maszynista po otrzymaniu wezwania czujności nie potwierdzi czujności za pomocą 
wciśnięcia przycisku czujności ewentualnie pedału nożnego czujności, dojdzie do interwencji (zadziałania) 
systemu (NZ1) i aktywowania (wdrożenia) hamowania nagłego. 

System umożliwia potwierdzanie czujności również za pomocą kontrolerów sterowania, jeżeli są one 
podłączone do wejść bezpieczeństwa Jednostki centralnej i system ma skonfigurowaną (aktywną) funkcję 
potwierdzania czujności za pomocą obługowych elementów sterowania (nastawniki, przestawniki itp.). 

Kontrola prędkości maksymalnej 

W trybie roboczym (pracy) MANEWRY – POSUN, Zintegrowany pokładowy system  MIREL RM2 
kontroluje (przyrównuje) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy (pojazdu) względem (do) prędkości 
maksymalnej pojazdu. W razie przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km/godz. zaczyna 
migać (pulsować) cyfrowy wskaźnik prędkości aktualnej (rzeczywistej) OIIN6. W razie przekroczenia 
prędkości maksymalnej o więcej jak 5km/ godz. aktywowana zostajej sygnalizacja dźwiękowa 
przekroczenia prędkości maksymalnej a w przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o 7 km/ 
godz., dochodzi do zadziałania (interwencji) systemu (NZ2) poprzez aktywację i wdrożenie hamowania 
nagłego. 

Prędkość maksymalna w danej chwili  jest określana jako najmniejsza spośród następujących prędkościí: 

 maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu określona (zadana) przez konfigurację systemu 
 prędkość maksymalna dla danego trybu roboczego (pracy) 
 prędkość maksymalna określona przez urządzenia współpracujące z MIREL VZ1 

Prędkość maksymalna dla trybu roboczego MANEWRY - POSUN jest ustalona na 40 km/godz. 
I maszynista nie ma możliwości zmienienia tej prędkości w jakikolwiek sposób. 

Kontrola zgodności rzeczywistego kierunku jazdy z kierunkiem zadanym (wybranym) 

W trybie roboczym MANEWRY – POSUN Zintegrowany pokładowy system RM2 kontroluje zgodność 
rzeczywistego kierunku ruchu (jazdy) pojazdu z kierunkiem wybranym. Niezgodność jest oceniana dla 
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każdego ruchu pojazdu. Zgodność kierunku jazdy jest wymagana dla jazd z prędkością wyższą jak 5 
km.godz.-1. W przypadku jazdy (ruchu) pojazdu w kierunku, który jest niezgodny z wybranym 
(nastawionym) kierunkiem z prędkością do 5 km/godz. zostaje aktywowana sygnalizacja dźwiękowa 
(akustyczna) (ZS3) za pomocą  gwizdawki (buczka) systemu RM2, a w przypadku przekroczenia 
prędkości o 5 km/godz. dojdzie po przejechaniu 10-ciu metrów do interwencji (zadziałania) systemu (NZ3) 
i do aktywacji (wdrożenia) hamowania nagłego. Jeżeli przełącznik sterowania (CKS) jest wyłączony na 
obu stanowiskach pojazdu (lokomotywy), każdy ruch (jazda) oceniany jest jako ruch (jazda) w kieunku 
niezgodnym z wybranym kierunkiem. Zgodność ocenia się jednorazowo w momencie rozruchu (ruszania) 
lokomotywy (pojazdu z napędem). 

9.2 Tryb roboczy (pracy) EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA 

W trybie roboczym EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA wszystkie funkcje kontrolne Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2 są aktywne. Tryb ten wykorzystuje się (używa się go) w czasie 
standardowej eksploatacji lokomotywy (pojazdu) w czasie jazdy. 

Kontrola czujności 

W trybie roboczym EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA maszynista ma obowiazek potwierdzania swojej 
czujności poprzez obsługę przycisków czujności w następujących przypadkach: 

 Jednorazowo po ruszeniu lokomotywy (pojazdu) 
 Cykllicznie, gdy lokomotywa (pojazd) znajduje się w ruchu (w czasie jazdy) 
 stosuje podwyższoną cykliczną kontrolę czujności w razie przekroczenia prędkości maksymalnej 

o więcej jak 1 km/godz.. 

Jeżeli maszynista nie potwierdzi sygnalizowanego wezwania do potwierdzenia czujności przez naciśnięcie  
przycisku czujności ewentualnie wciśnięcie nożnego pedału, dojdzie do interwencji (zadziałania) systemu 
(NZ1) poprzez aktywację hamowania nagłego. 

System umożliwia wykonywanie potwierdzania czujności również za pomocą elementów sterowania 
(dźwignie, nastawniki itp.), jeżeli są one podłączone do bezpiecznych wejść Jednostki centralnej ZJ 
i system posiada skonfigurowaną funkcję możliwości potwierdzania czujności za pomocą dźwigni 
(kontrolerów) sterowania.  

Kontrola prędkości maksymalnej 

W trybie roboczym (pracy) EKSPLOATACJA - PREVADZKA, Zintegrowany pokładowy system  MIREL 
RM2 kontroluje (przyrównuje) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy (pojazdu) względem (do) prędkości 
maksymalnej pojazdu. W razie przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km/godz. zaczyna 
migać (pulsować) cyfrowy wskaźnik prędkości aktualnej (rzeczywistej) OIIN6. W razie przekroczenia 
prędkości maksymalnej o więcej jak 5km/godz. aktywowana zostajej sygnalizacja dźwiękowa 
przekroczenia prędkości maksymalnej a w przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o 7 km/godz., 
dochodzi do zadziałania (interwencji) systemu (NZ2) poprzez aktywację i wdrożenie hamowania nagłego. 

Prędkość maksymalna w danej chwili  jest określana jako najmniejsza spośród następujących prędkościí: 

 maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu określona (zadana) przez konfigurację systemu 
 prędkość maksymalna określona przez urządzenia współpracujące z MIREL VZ1 

Maksymalna prędkość konstrukcyjna jest określona przez konfigurację i maszynista nie ma możliwości 
dokonania zmiany tej prędkości w żaden sposób. 

Kontrola rzeczywistego kierunku ruchu (jazdy) z kierunkiem zadanym (wybranym) 

W trybie roboczym EKSPLOATACJA - PREVÁDZKA Zintegrowany pokładowy system RM2 kontroluje 
zgodność rzeczywistego kierunku ruchu (jazdy) pojazdu z kierunkiem wybranym. Niezgodność jest 
oceniana dla każdego ruchu pojazdu. Zgodność kierunku jazdy jest wymagana dla jazd z prędkością 
wyższą jak 5 km.godz.. w przypadku jazdy (ruchu) pojazdu w kierunku niezgodnym z kierunkiem zadanym 
(wprowadzonym), dojdzie po przejechaniu 10-ciu metrów do interwencji (zadziałania) systemu (NZ3) i do 
aktywacji (wdrożenia) hamowania nagłego. Jeżeli przełącznik sterowania (CKS) jest wyłączony na obu 
stanowiskach pojazdu (lokomotywy), każdy ruch (jazda) oceniany jest jako ruch (jazda) w kieunku 
niezgodnym z wybranym kierunkiem. Zgodność ocenia się jednorazowo w momencie rozruchu (ruszania) 
lokomotywy (pojazdu z napędem). 
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9.3 Tryb roboczy PRÁCA 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 pracuje w trybie roboczym PRÁCA w czasie wykonywania 
pojazdem prac technologicznych. Tryb ten jest odpowiedni dla roboczych, pomiarowych i specjalnych 
pojazdów, obsługa w trybie pracy obsługuje technologiczną część pojazdu. 

Kontrola czujności 

W trybie roboczym PRÁCA maszynista jest zobowiązany do potwierdzania swojej czujności poprzez 
obsługę przycisków czujności w następujących przypadkach: 

 cyklicznie zależnie od konfiguracyjnie wprowadzonej (zadanej) prędkości, jednak maksymalnie do 
prędkości  40 km/godz. 

 stosuje podwyższoną cykliczną kontrolę czujności w razie przekroczenia prędkości maksymalnej 
o więcej jak 1 km/godz. 

Jeżeli maszynista nie potwierdzi sygnalizowanego wezwania do potwierdzenia czujności przez naciśnięcie  
przycisku czujności ewentualnie wciśnięcie nożnego pedału czujności, dojdzie do interwencji (zadziałania) 
systemu (NZ1) poprzez aktywację hamowania nagłego. 

System umożliwia wykonywanie potwierdzania czujności również za pomocą elementów sterowania 
(dźwignie, nastawniki itp.), jeżeli są one podłączone do bezpiecznych wejść Jednostki centralnej ZJ 
i system posiada skonfigurowaną funkcję możliwości potwierdzania czujności za pomocą dźwigni 
(kontrolerów) sterowania.  

Kontrola prędkości maksymalnej 

W trybie roboczym PRÁCA Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje predkość ruchu 
(jazdy) lokomotywy (pojazdu) względem prędkości maksymalnej pojazdu. Przy przekroczeniu prędkości 
maksymalnej o więcej jak 3 km/godz., zacznie migać (pulsować) wskaźnik numeryczny aktualnej 
prędkości rzeczywistej OIIN6. W razie przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 5km/h 
aktywowana zostajej sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia prędkości maksymalnej a w przypadku 
przekroczenia prędkości maksymalnej o 7 km/h, dochodzi do zadziałania (interwencji) systemu (NZ2) 
poprzez aktywację i wdrożenie hamowania nagłego. 

Rzeczywista prędkość maksymalna w danej chwili jest określona jako mniejsza od następujących 
prędkości: 

 maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu określona w konfiguracji 
 prędkość maksymalna dla trybu roboczego  PRÁCA 
 prędkość maksymalna określona przez współpracujące MIREL VZ1 

Prędkość maksymalna dla trybu roboczego PRÁCA jest określona (wyznaczona) przez konfigurację 
i maszynista nie może jej zmienić w jakikolwiek sposób. 

Kontrola zgodności rzeczywistego kierunku ruchu (jazdy) z kierunkiem zadanym 

(ustawionym) 

W trybie roboczym PRACA system RM2 nie wykonuje kontroli zgodności i niezgodności kierunku jazdy 
z wybranym kierunkiem. 

9.4 Tryb roboczy PRZYPRZĄG - ZÁVES 

Zintegrowany pokładowy system pracuje w trybie roboczym PRZYPRZĄG - ZÁVES w czasie pracy 
lokomotywy (pojazdu) i jazdy jako „lokomotywa popychowa“ lub na lokomotywie pociągowej w czasie 
jazdy, jeżeli na czole pociągu włączona jest większa liczba lokomotyw. 

Kontrola czujności 

W trybie roboczym PRZYPRZĄG - ZÁVES nie jest kontrolowana czujność maszynisty. 

Kontrola prędkości maksymalnej 

W trybie roboczym PRZYPRZĄG - ZÁVES Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje 
prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy (pojazdu) względem maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
lokomotywy. Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km/godz., zacznie migać 
(pulsować) wskaźnik numeryczny aktualnej prędkości rzeczywistej OIIN6. W razie przekroczenia prędkości 
maksymalnej o więcej jak 5km/h aktywowana zostajej sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia prędkości 
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maksymalnej a w przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o 7 km/h, dochodzi do zadziałania 
(interwencji) systemu (NZ2) poprzez aktywację i wdrożenie hamowania nagłego.  

Maksymalna prędkość konstrukcyjna jest określona przez konfigurację i maszynista nie ma możliwości 
dokonania zmiany tej prędkości w żaden sposób. 

Kontrola zgodności faktycznego i wybranego kierunku 

W trybie roboczym PRZYPRZĄG - ZÁVES RM2 nie kontroluje zgodności i niezgodności kierunku jazdy 
z kierunkiem wybranym (zadanym). 
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10 Przegląd funkcji systemu 
Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 realizuje funkcje bezpieczeństwa, eksploatacyjne 
i systemowe, w zakresie zgodnym z poniższym zestawieniem. Dostępność poszczególnych funkcji może 
być dodatkowo ograniczona przez żądaną (wymaganą) konfigurację funkcjonalnych funkcji systemu. 

Opis Funkcji POS PRE PRA ZAV 

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA I EKSPLOATACYJNE     

Odometria (drogomierz)     

Sygnalizacja prędkości ruchu (jazdy)     

Cykliczna kontrola czujności     

Zwiększona cykliczna kontrola czujności     

Jednorazowa kontrola czujności po wprowadzeniu lokomotywy w ruch     

Kontrola maksymalnej prędkości konstrukcyjnej     

Kontrola prędkości maksymalnej dla danego trybu roboczego     

Eksploatacyjna interwencja (zadziałanie) systemu     

Zarządzanie wyjściami bezpieczeństwa     

Zapewnienie istotnych dla bezpieczeństwa danych do interfejsu 
komunikacyjnego     

FUNKCJE EKSPLOATACYJNE     

Sygnalizacja maksymalnej dozwolonej prędkości     

Sygnalizacja prędkości zadanej (predefiniowanej)     

Zbieranie danych z interfejsu technologicznego     

Zbieranie danych z interfejsu komunikacyjnego     

Rejestracja danych eksploatacyjnych     

Rejestracja danych systemowych     

Łączność przez brammę GSM     

Kontrola technologicznych wyjść binarnych     

Zapewnienie dostępności danych na interfejsie komunikacyjnym     

Lokalizacja GPS     

Zdalne zatrzymanie pociągu     

Kontrola kierunku ruchu (jazdy) pojazdu w stosunku do ustawienia 
kontrolerów (nastawników) kierunku     

FUNKCJE SYSTEMOWE     

Synchronizacja czasu     

Uruchomienie systemu     
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Wybór aktywnego stanowiska (kabiny)     

Ustawianie (wprowadzanie) trybów pracy (roboczych)     

Sygnalizacja akustyczna (dźwiękowa)     

Sygnalizacja wizualna     

Regulacja jasności wskaźników     

Zakończenie eksploatacji systemu     

Wykrywanie usterek (awarii) i interwencje systemowe     

Jednorazowy test diagnostyczny D1     

Powtórny dzienny test diagnostyczny D1     

Ciągły test diagnostyczny D2     

Okresowa próba funkcyjna (kontrola poprawności działania) D3     
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11 Eksploatacyjne funkcje bezpieczeństwa 

11.1 Odometria (drogomierz) 

Wszystkie pomiary odometrii (odległości) są wykonywane przez przyrostowy czujnik obrotów zestawu 
kołowego (enkoder inkrementalny) IRC. Parametry techniczne i metoda oceny pomiaru odometrycznego 
są określone w dokumencie 1976RM2 Warunki Techniczne. 

11.2 Sygnalizacja prędkości ruchu (jazdy) 

Sygnalizacja (wskazanie) rzeczywistej prędkości chwilowej jest jedną z podstawowych funkcji 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. Prędkość ruchu (jazdy lokomotywy (pojazdu) jest 
wyrażana (interpretowana) w jednostce km / godz., w zależności od użytego urządzenia wskazującego. 

Rzeczywista prędkość chwilowa może być prezentowana (wyrażana, wyświetlana): 

 w sposób analogowy na wskazówkowym wskaźniku prędkości i jednocześnie liczbowo (liczby 
całkowite) na trzy miejscowym alfanumerycznym wskaźniku OIIN6 na urządzeniu wskaźnikowym 
RM2IN.1 lub RM2IN.2. 

 jako liczba całkowita na trzycyfrowym wskaźniku alfanumerycznym OIIN6 na wskaźnikowym 
urządzeniu RM2IN.S 

 numerycznie w podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat.“ („3.Prev. údaje“). – „Prędkość ruchu 
(jazdy) lokomotywy na Jendostce wskaźnikowej RM2ID 

 na terminalach pokładowych podłączonych do interfejsu komunikacyjnego Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2. 

11.3 Kontrola czujności 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 w zależności od konfiguracji systemu realizuje zapewnienie 
kontroli czujności maszynisty za pomocą podawania (wyświetlania) optycznych / akustycznych poleceń 
(wezwań) czujności, które maszynista musi potwierdzić za pomocą obsłużenia przycisków czujności lub 
nożnych pedałów czujności. System umożliwia również potwierdzanie czujności za pomocą obsługi 
kontrolerów (nastawników) sterowania, jeżeli są one podłączone do wejść bezpieczeństwa Jednostki 
centralnej ZJ a system posiada skonfigurowaną (aktywną) funkcję potwierdzania czujności za pomocą 
kontrolerów (nastawinków) sterowania. Jeżeli Zintegrowany Pokładowy system MIREL RM2 oferuje 
(zapewnia) realizację funkcji kontroli czujności, na każdym stanowisku pojazdu kolejowego (w każdej 
kabinie lokomotywy) zabudowana jest kombinacja przycisków czujności i/lub nożnych pedałów czujności. 
Jeżeli na odpowiednim stanowisku (w kabinie) jest załączony przełącznik sterowania (CKS) , wszystkie 
przyciski i pedały na tym stanowisku (w tej kabinie) są równoważne, a potwierdzenie czujności może 
zostać wykonane niezależnie za pomocą dowolnego z nich. 

Przycisk czujności lub nożny pedał czujności należy wcisnąć na conajmniej 100 ms. Trwałe (stałe) 
wciśnięcie przycisku czujności lub nożnego pedału czujności nie powoduje powtórnego potwierdzenia 
czujności. Potwierdzanie czujności za pomocą kontrolerów sterowania będzie skuteczne, jeżeli czas 
przejścia między poszczególnymi pozycjami będzie trwał minimalnie 100 ms. 

Potwierdzenie czujności jest możliwe wyłącznie w czasie, gdy na wyświetlaczu Jednostki wskażnikowej , 
RM2IN.S nie świeci sie światło niebieskie . Wykonanie potwierdzenia czujności jest na Jednostce 
wskaźnikowej RM2IN.S sygnalizowane przez zaświecenie sie światła niebieskiego. W przypadku, gdy 
maszynista wciśnie przycisk lub nożny pedał czujności w czasie, gdy świeci sie światło niebieskie, system 
akustycznie ostrzeże maszynistę o nie wymaganym wykonaniu potwierdzenia czujności (ZS8). 3,5 
sekundy przed zakończeniem interwału czasowego danego na potwierdzenie czujności  system poda 
maszyniście akustyczne (dźwiękowe) wezwanie czujności (polecenie do potwierdzenia czujności) (ZS1), 
zostanie uruchomiona gwizdawka (HP1 / HP2), która będzie wydawała stały dźwięk o stałym tonie.  
Dźwiękowe wezwanie czujności informuje maszynistę o pilnej potrzebie (obowiązku) potwierdzenia 
czujności. Jeżeli maszynista nie wykona tej czynności do końca trwania ustalonego (zaprogramowanego) 
interwału czasowego, dojdzie do interwencji (zadziałania) systemu (NZ1) przez otwarcie zaworu elektro-
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pneumatycznego EPV hamulca, co będzie skutkowało wdrożeniem nagłego hamowania lokomotywy 
(pojazdu). 

Kontrola czujności może być cykliczna lub jednorazowa i wykonywana jest w zalezności od tego, jaki jest 
aktywowany tryb roboczy (pracy) systemu. W zależności od potrzeb (wymogów) podmiotu 
eksploatującego system, istnieje możliwość, aby szczegóły funkcji kontrolli czujności doprecyzować 
(zmienić) za pomocą przeprowadzenia konfiguracji systemu, lub na przykład w szczególnych przypadkach 
zupełnie ją dezaktywować. 

 

realizacja funkcji w danym trybie pracy POS PRE PRA ZAV 

cykliczna kontrola czujności    – 

podwyższona cykliczna kontrola czujności    – 

jednorazowa kontrola czujności po wprowadzeniu lokomotywy w 
ruch (jazda) 

  – – 

 

11.4 Cykliczna kontrola czujności 

Cykliczna kontrola czujności jest standardowym sposobem wykonywania kontroli czujności maszynisty, 
która realizowana jest w trakcie eksploatacji systemu w trybach roboczych MANEWRY-POSUN, 
EKSPLOATACJA-PREVÁDZKA, PRÁCA oraz PRZYPRZĄG-ZÁVES według następujących reguł (zasad): 

Tryb 
roboczy warunki wykonywania funkcji w danym trybie pracy 

POS 
Cykliczna kontrola czujności jest wymagana w razie spełnienia następującego warunku: 

 Prędkość jazdy lokomotywy ≥ 20 km/godz. 

PRE 
Cykliczna kontrola czujności jest wymagana w razie spełnienia następującego warunku: 

 Prędkość jazdy lokomotywy (pojazdu) > 0 km/godz. 

PRA 
Cykliczna kontrola czujności jest wymagana w razie spełnienia następującego warunku: 

 Cyklicznie zależnie od prędkości  zadanej (wprowadzonej) w konfiguracji, jednak 
maksymalnie nie większej od 40 km/godz. 

ZAV W trybie roboczym PRZYPRZĄG - ZÁVES czujność maszynisty nie jest kontrolowana 

 

Przedział czasowy (interwał) cyklicznej kontroli czujności jest zależny od prędkości jazdy lokomotywy 
(pojazdu), gdzie długość odstępu czasu cyklicznej kontroli i czas (długość) świecenia niebieskiego światła 
określona jest w poniższej tabeli: 

Prędkość 
jazdy lokom. 
[km/godz.-1] 

czas świecenia światła 
niebieskiego 
[s] 

Czas od uruchomienia sygnału 
akustycznego (dźwiękowego) 
[s] 

czas (tob)  
do interwencji 
systemu 
[s] 

do 30 6,0 20,5 24,0 

do 46 5,7 19,2 22,7 

do 62 5,3 17,8 21,3 

do 78 5,0 16,5 20,0 

do 94 4,7 15,2 18,7 

do 110 4,3 13,8 17,3 

ponad 110 4,0 12,5 16,0 
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11.5 Podwyższona cykliczna kontrola czujności 

Podwyższona cykliczna kontrola czujności jest sposobem kontroli czujności maszynisty w sytuacjach 
eksploatacyjnych, które wymagają większej koncentracji uwagi i wykonuje się ją zgodnie z następującymi 
zasadami (regułami): 

tryb 
roboczy 

Warunki realizacji funkcji w danym trybie roboczym 

POS 
 

 W przypakdu przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 1 km.h-1 

PRE 
 

 W przypakdu przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 1 km.h-1 

PRA  W przypakdu przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 1 km.h-1 

ZAV W trybie roboczym ZÁVES czujność maszynisty nie jest kontrolowana. 

 
Interwał czasu podwyższonej kontroli czujności nie jest zależny od prędkości jazdy lokomotywy. Długość 
interwału i długość czasu świecenia światła niebieskiego jest określona w następującej tabeli: 
 

prędkość pojazdu 
[km/godz.] 

czas świecenia swiatła 
niebieskiego [sek] 

czas do uruchomienia 
akustycznej sygnalizacji 
[sek] 

czas (tob)  
do interwencji [sek] 

Dla wszyskich 
prędkości 

8,5 8,5 12 

11.6 Jednorazowa kontrola czujności po uruchomieniu lokomotywy (jazda) 

Funkcja jednorazowj kontroli czujności po wprowadzeniu lokomotywy w ruch (ruszenie) jest aktywna w 
trybach roboczych MANEWRY-POSUN i EKSPLOATACJA-PREVÁDZKA  wyświetli (poda) maszyniście 
tylko jedno standardowe wezwanie (komunikat) do wykonania potwierdzenia czujności zgodnie z 
następującymi zasadami: 

tryb 
roboczy Warunki realizacji funkcji w danym trybie roboczym 

POS 
Jednorazowe potwierdzenie kontroli czujności jest wymagane po spełnieniu następującego 
warunku:  
 po wprowadzeniu lokomotywy w ruch (ruszenie pojazdu) 

PRE 
 

Jednorazowe potwierdzenie kontroli czujności jest wymagane po spełnieniu następującego 
warunku: 
 po wprowadzeniu lokomotywy w ruch (ruszenie pojazdu) 

W zależności od potrzeb (wymogów) podmiotu eksploatującego system, istnieje możliwość, aby szczegóły 
funkcji kontrolli czujności doprecyzować (zmienić) za pomocą przeprowadzenia konfiguracji systemu. 

11.7 Kontrola maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 

Maksymalna prędkość konstrukcyjna zależy od typu lokomotywy (pojazdu), na której Zintegrowany 
pokładowy system MIREL RM2 jest zamontowany. Maksymalna prędkość konstrukcyjna jest częścią 
parametrów, które tworzą konfigurację systemu. W czasie czynności serwisowych wykonywanych przy 
uruchomieniu systemu, prędkość ta jest zapisywana w pamięci systemu. 

W czasie eksploatacji systemu nie ma możliwości dokonywania zmiany maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej lokomotywy (pojazdu), która została zapisana (zaprogramowana) w systemie w czasie jego 
konfiguracji. Jeżeli dojdzie do zmian właściwości pojazdu kolejowego, lub do przemontowania systemu na 
inny typ lokomotywy (pojazdu), możliwe jest w ramach czynności serwisowych dokonanie zmiany 
konfiguracji systemu. 

Maksymalna prędkość konstrukcyjna jest wprowadzana do systemu w za pomocą parametru km/godz. 
Najwyższa wartość maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, którą można skonfigurować (zaprogramować) 
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wynosi 160 km/h. Funkcja kontroli maksymalnej prędkości konstrukcyjnej jest aktywna w trybach 
roboczych EKSPLOATACJA (PRE)  PRZYPRZĄG (ZAV). 

11.8 Kontrola prękości maksymalnej dla danego trybu roboczego 

Wszystkie tryby robocze posiadają zdefiniowaną prędkość maksymalną. Prędkość maksymalna dla 
danego trybu roboczego jest określona (wprowadzoana) w czasie konfiguracji systemu i obsługa pojazdu 
kolejowego ani personel serwisowy nie mają żadnej możliwości (żadego sposobu) dokonywania jej 
zmiany. Wartości prędkości maksymalnej dla danego trybu roboczego są podane w poniższej 
(następującej) tabeli: 

tryb 
roboczy Warunki realizacji (działania) funkcji w danym trybie roboczym 

POS 

 Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje (porównuje) aktualną 
(rzeczywistą) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy względem maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej lokomotywy, która może wynościć maksymalnie 40 km.godz.-1. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km.godz.-1 zacznie migać 
(pulsować) wskaźnik prędkości chwilowej (rzeczywistej). 

 W przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 5 km.godz.-1 
dochodzi do aktywowania sygnalizacji dźwiękowej. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 7 km.godz.-1 dochodzi do 
wykrycia usterki przekroczenia prędkości maksymalnej i następnie do aktywacji 
hamowania nagłego (NZ2). 

PRE 

 Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje (porównuje) aktualną 
(rzeczywistą) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy względem maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej lokomotywy, która została określona w konfiguracji systemu. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km.godz.-1 zacznie migać 
(pulsować) wskaźnik prędkości chwilowej (rzeczywistej). 

 W przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 5 km.godz.-1 
dochodzi do aktywowania sygnalizacji dźwiękowej. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 7 km.godz.-1 dochodzi do 
wykrycia usterki przekroczenia prędkości maksymalnej i następnie do aktywacji 
hamowania nagłego (NZ2). 

PRA 

 Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje (porównuje) aktualną 
(rzeczywistą) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy względem maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej lokomotywy, która została określona w konfiguracji systemu Przy 
przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km.godz.-1 zacznie migać 
(pulsować) wskaźnik prędkości chwilowej (rzeczywistej). 

 W przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 5 km.godz.-1 
dochodzi do aktywowania sygnalizacji dźwiękowej. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 7 km.godz.-1 dochodzi do 
wykrycia usterki przekroczenia prędkości maksymalnej i następnie do aktywacji 
hamowania nagłego (NZ2). 

ZAV 

 Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 kontroluje (porównuje) aktualną 
(rzeczywistą) prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy względem maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej lokomotywy, która została określona w konfiguracji systemu i tej 
prędkości maksymalnej maszynista w żaden sposób nie może zmienić. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 3 km.godz.-1 zacznie migać 
(pulsować) wskaźnik prędkości chwilowej (rzeczywistej).  

 W przypadku przekroczenia prędkości maksymalnej o więcej jak 5 km.godz.-1 
dochodzi do aktywowania sygnalizacji dźwiękowej. 

 Przy przekroczeniu prędkości maksymalnej o więcej jak 7 km.godz.-1 dochodzi do 
wykrycia usterki przekroczenia prędkości maksymalnej i następnie do aktywacji 
hamowania nagłego (NZ2). 
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11.9 Eksploatacyjna interwencja (zadziałanie) systemu 

Przyczyną interwencji (zadziałania) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 jest wystąpienie 
któregoś z następujących zdarzeń: 

sygnalizacja na 
wskaźniku OIIN6 

sygnalizacja na 
wskaźniku OIIN3 

sygnalizacja na 
wskaźniku OIIN4 Przyczyna (powód) 

NZ1 NZ  niepotwierdzenie czujności wymagane 
przez wyświetlone (podane) polecenie 
(wezwanie) do jego wykonania 

NZ2 NZ  przekroczenie prędkości maksymalnej 

NZ3 NZ  Niezgodność kierunku ruchu pojazdu 
z ustawieniami nastawników kierunku 

NZ6 NZ  Ruszenie lokomotywy przed zakończeniem 
testu diagnostycznego D1 

 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 interweniuje poprzez otwarcie zaworu elektro-
pneumatycznego EPV w następstwie czego dochodzi do aktywowania hamowania nagłego lokomotywy 
(pojazdu). Interwencja (zadziałanie) Zintegrowanego pokladowego systemu MIREL RM2 jest 
sygnalizowana przez miganie (pulsowanie) wskaźnika NZ (OIIN 3) na Jednostce wskaźnikowej RM2IN. W 
czasie ruchu (jazdy) lokomotywy (pojazdu) interwencja (zadziałanie) systemu jest sygnalizowane 
miganiem widocznej wartości prędkości  na wskaźniku OIIN6 aż do czasu, gdy nie dojdzie do zupełnego 
zatrzymania. Po zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) na wyświetlaczu OIIN6 wyświetlany jest napis NZ oraz 
indeks przyczyny, która doprowadziła do nagłego zatrzymania. 

Interwencję (zadziałanie) systemu można zakończyć dopiero kiedy ustaną przyczyny, które spowodowaly 
(doprowadziły) do zadziałania i jednocześnie lokomotywa osiągnęła prędkość zerową. 

 

Przyczyną zadziałania NZ1 jest nie potwierdzenie czujności przez obsługę lokomotywy (pojazdu) poprzez 
wciśnięcie na aktywnym stanowisku przycisku czujności lub nożnego pedału czujności w ustalonym 
(określonym) czasie. Obsługa o obowiązku wykonania potwierdzenia czujności jest informowana 
(ostrzegana) wezwaniem (sygnałem) dźwiękowym ZS1. Jeżeli w czasie 3,5 sekundy od podania 
dźwiękowego sygnału wezwania nie dojdzie do potwierdzenia czujności, dochodzi do interwencji 
(zadziałania) systemu przez otwarcie zaworu elektro-pneumatycznego EPV. 

W czasie hamowania lokomotywy (pojazdu): 

 wskaźnik OIIN3 wyświetlający sygnał NZ miga a po zatrzymaniiu lokomotywy przejdzie do stanu 
stałego wyświetlania komunikatu NZ. 

 wskaźnik OIIN6 będzie migając (pulsując) wyświetlał prędkość ruchu (jazdy) lokomotywy a po 
zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) wyświetlony zostanie napis (sygnał) NZ1. 

Dopiero po całkowitym zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) obsługa ma możliwość zakończenia działania 

(interwencji) przez wciśnięcie przycisku polecenia (zatwierdzenia) ↵ (OIIN7) na Jednostce wskaźnikowej 
RM2IN.S aktywnego stanowiska. Łącznie z zakończeniem zadziałania (interwencji) dojdzie do wygaszenia 
(zakończenia) wyświetlania sygnału NZ na wskaźniku (OIIN3) a napis NZ1 wskaźnika (OIIN6) zostanie 
zastąpiony wskazaniem (wyświetleniem) wybranego trybu roboczego. Pojazd kolejowy (lokomotywa) jest 
przygotowany do dalszej eksploatacji.  

 

Przyczną interwencji (zadziałania) NZ2 jest przekroczenie maksymalnej dozowlonej prędkości jazdy 
lokomotywy w danym trybie roboczym. Jeżeli dozwolona prędkość maksymalna zostanie przekroczona 
o więcej jak 5km/godz., obsługa lokomotywy (pojazdu) jest informowana o tym fakcie sygnałem 
akustycznym (dźwiękowym) ZS2. Przy przekroczeniu dozwolonej prędkości maksymalnej o więcej jak 7 
km.godz., dojdzie do interwencji (zadziałania) systemu poprzez otwarcie zaworu elektro-pneumatycznego 
EPV. 
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Podczas hamowania lokomotywy (pojazdu): 

 wskaźnik OIIN3 wyświetlający komunikat NZ miga a po zatrzymaniu lokomotywy przejdzie do 
stanu stałego (ciągłego) wyświetlania napisu NZ. 

 wskaźnik OIIN6 migając wyświetli prędkość jazdy lokomotywy (pojazdu) a po zatrzymaniu 
lokomotywy wyświetlany jest napis NZ2. 

Dopiero po całkowitym zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) obsługa ma możliwość zakończenia działania 

(interwencji) przez wciśnięcie przycisku polecenia (zatwierdzenia) ↵ (OIIN7) na Jednostce wskaźnikowej 
RM2IN.S aktywnego stanowiska. Łącznie z zakończeniem zadziałania (interwencji) dojdzie do wygaszenia 
(zakończenia) wyświetlania sygnału NZ na wskaźniku (OIIN3) a napis NZ2 wskaźnika (OIIN6) zostanie 
zastąpiony wskazaniem (wyświetleniem) wybranego trybu roboczego. Pojazd kolejowy (lokomotywa) jest 
przygotowany do dalszej eksploatacji. 

 

Przyczyną interwencji (zadziałania) NZ3 jest niezgodność ustawienia nastawnika kierunku z rzeczywistym 
kierunkiem ruchu (jazdy) lokomotywy (pojazdu). 

W czasie hamowania lokomotywy (pojazdu): 

 wskaźnik OIIN3 wyświetlający sygnał (napis) NZ miga a po zatrzymaniu lokomotywy przejdzie do 
stanu stałego (ciągłego) wyświetlania napisu NZ. 

 wskaźnik OIIN6 migając wyświetli prędkość jazdy lokomotywy (pojazdu) a po zatrzymaniu 
lokomotywy wyświetlany jest napis NZ3. 

Dopiero po całkowitym zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) obsługa ma możliwość zakończenia działania 

(interwencji) przez wciśnięcie przycisku polecenia (zatwierdzenia) ↵ (OIIN7) na Jednostce wskaźnikowej 
RM2IN.S aktywnego stanowiska. Łącznie z zakończeniem zadziałania (interwencji) dojdzie do wygaszenia 
(zakończenia) wyświetlania sygnału NZ na wskaźniku (OIIN3) a napis NZ3 wskaźnika (OIIN6) zostanie 
zastąpiony wskazaniem (wyświetleniem) wybranego trybu roboczego. 

 

Przyczyną interwencji (zadziałania) NZ6 jest jakikolwiek ruch lokomotywy (pojazdu) przed całkowitym 
zakończeniem wykonywania testu diagnostycznego D1. Interwencja (zadziałanie) systemu jest 
realizowane przez otwarcie zaworu elektro-pneumatycznego EPV. 

W czasie hamowania lokomotywy (pojazdu): 

 wskaźnik OIIN3 wyświetlający komunikat NZ miga (pulsuje) a po całkowitym zatrzymaniu 
lokomotywy (pojazdu) przejdzie do stanu stałego (ciągłego) wyświetlania (sygnalizowania) NZ. 

 wskaźnik OIIN6 migając wyświetli prędkość jazdy lokomotywy (pojazdu) a po zatrzymaniu 
lokomotywy wyświetlony zostanie napis NZ6. 

Dopiero po całkowitym zatrzymaniu lokomotywy (pojazdu) obsługa ma możliwość zakończenia działania 

(interwencji) przez wciśnięcie przycisku polecenia (zatwierdzenia) ↵ (OIIN7) na Jednostce wskaźnikowej 
RM2IN.S aktywnego stanowiska. Łącznie z zakończeniem zadziałania (interwencji) dojdzie do wygaszenia 
(zakończenia) wyświetlania sygnału NZ na wskaźniku (OIIN3) a napis NZ6 wskaźnika (OIIN6). Wszystkie 
wykonane do tego momentu (do tej pory) czynności (kroki) testu D1 zostają unieważnione, system 
wymaga ponownego kompletnego wykonania testu diagnostycznego D1, o czym obsługa jest 
poinformowana za pomocą wyświetlenia się komunikatu D1 na wyświetlaczu (ekranie) (OIIN6). 

Każda interwencja (zadzialanie) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 tworzy rekord 
rejestracji (zapis archiwizajca danych). 

11.10 Zarządzanie (sterowanie) wyjściami bezpieczeństwa 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 posiada trzy wyjścia bezpieczeństwa (zabezpieczeń) BSO1, 
BSO2 a BSO3. Funkcja wyjść zabezpieczających (bezpieczeństwa) jest konfigurowalna w zależności od 
wymaganych (żądanych) właściwości systemu. 

Metoda określania (specyfikacji) warunków ekspozycji na wyjścia zabezpieczające jest opisana 
(zdefiniowana) w dokumencie 1985RM2 – Specyfikacja (opis) konfiguracji. 
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11.11 Zapewnienie istotnych dla bezpieczeństwa danych do interfejsu 

komunikacyjnego 

Specyfikacja (opis) sposobu (zasad) zapewnienia istotnych dla bezpieczeństwa danych do interfejsu 
komunikacyjnego jest zdefiniowana (opisana) w dokumencie 1976RM2 – Warunki techniczne. 
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12 Funkcje eksploatacyjne 

12.1 Sygnalizacja maksymalnej dozwolonej prędkości 

Sygnalizacja (wskazanie) maksymalnej dozwolonej prędkości jest zgodna (identyczna) z minimum z prędkości  

 Prędkość maksymalna dla wybranego trybu roboczego 

 Maksymalna prędkość konstrukcyjna lokomotywy (pojazdu) 

 Prędkość maksymalna podawana (zapewniana) przez Pociągowe Urządzenie zabezpieczające MIREL 
VZ1 

Maksymalna dozwolona predkość sygnalizowana jest na urządzeniu wskaźnikowym RM2IN.1 i RM2IN.2 w 
postaci świecącej na czerwono ścieżki. Ścieżka jest pdoświetlona po wycinku okręgu (kołowo, po kole) 
określonym przez maksymalną prędkość dozwoloną a końcem skali urządzenia wskaźnikowego. Na 
urządzeniu wskaźnikowym RM2IN.S prędkość maksymalna nie jest wyświetlana (sygnalizowana). 

12.2 Sygnalizacja prędkości domyślnej (predefiniowanej) 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 umożliwia rejestrację, a w przypadku zastosowania 
rozwiązania aplikacyjnego z zastosowaniem urządzenia wskaźnikowego RM2IN.1 i RM2IN.2, również 
sygnalizację prędkości domyślenej (predefiniowanej) za pomocą zielonej ścieżki świetlnej.  Ścieżka jest 
podświetlona (świeci) po wycinku okręgu (kołowo, po kole) określonym przez prędkość zerową i prędkość 
predefinowaną (domyślną). Na urządzeniu wskaźnikowym RM2IN.S predkość predefiniowana nie jest 
sygnalizowana. Sygnalizacja wskazania domyślnej prędkości wymaga interoperacyjności (współpracy) 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 z modułem automatycznego regulowania prędkości 
ARR lub z systemem strującym kolejowego pojazdu z napędem (lokomotywy). W przypadku, gdy wartość 
predefiniowanej prędkości pojazdu kolejowego nie jest dostępna, wyświetlana (sygnalizowana) jest wtedy 
zerowa prędkość domyślna. Wartość prędkości predefiniowanej jest dostępna w podmenu (menu 
dodatkowym) głównej pozycji „3.Ekspl. dane“. - „Do przodu“ na Jednostce identyfikacyjnej RM2ID. 

12.3 Zbieranie (gromadzenie) danych z interfejsu technologicznego 

Interfejs technologiczny Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 umożliwia gromadzenie i 
późniejsze rejestrowanie aplikacyjnie specyficznych danych z układów (obwodów) technologicznych 
lokomotywy (pojazd), które są bezpośrednio związane z systemami lokomotywy.  

Realizacja tej funkcji nie wymaga wynonywania jakichkolwiek czynności przez obsługę pojazdu (nie 
wymaga interakcji). 

12.4 Zbieranie (gromadzenie) danych z interfejscu komunikacyjnego. 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 wykonuje (prowadzi) zbieranie danych z interfejsu 
komunikacyjnego Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 w celu ich przetworzenia i 
następnie rejestrowania aplikacyjnie specyficznych danych z współpracujących podzespołów (elementów) 
lokomotywy (pojazdu). 

Realizacja tej funkcji nie wymaga wynonywania jakichkolwiek czynności przez obsługę pojazdu (nie 
wymaga interakcji). 

12.5 Rejestracja eksploatacyjnych (operacyjnych) i systemowych danych 

Zintegrowany Pokładowy System MIREL RM2 z właściwością funkcyjną “R” zapewnia (zabezpiecza) 
rejestrację danych eksploatacyjnych i systemowych według poziomu bezpieczeństwa na jednym (SIL0), 
lub jednocześnie na dwóch (SIL4) kartach (nośnikach)  pamięci, czym zostaje zapewniona dostępność 
danych również w przypadku powstania problemów z jednym nośnikiem pamięci. Użytkownik 
(eksploatujący) ma umożliwiony dostęp wyłącznie do nośnika pamięci znajdującego się w Jednostce 
Centralnej na poziomie modułu B. Zabrania się manipulowania tym medium (nośnikiem), gdy system jest 
włączony. W przypadku właściwości “S” dane są rejestrowane na innych nośnikach pamięci w rozumieniu 
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normy EN62625-1. Zakres danych rejestrowanych na ten nośnik określony jest przez konfigurację 
rejestracji na tym właśnie nośniku (medium) i nie musi być identyczny z zakresem rejestracji realizowanej 
na nośnikach (mediach) eksploatacyjnych. 

 

Transmisja danych ze Zintegrowanego pokładowego systemu. 

Dane rejestrowane przez Zintegrowany pokładowy system zapisywane są na kartę pamięci typu SD.  
Dane zarejestrowane przez Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2, w celu wykonania ich oceny 
(opracowania) można pozyskać: 

 Przez wybranie eksploatacyjnie dostępnego dla użytkownika nośnika pamięci Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2. Zgranie danych na komputer PC może wykonać osoba 
uprawniona podmiotu eksploatującego system, przedstawiciel producenta Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2 oraz inne (pozostałe) osoby zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 Przez wybranie kopii zapasowej nośnika pamięci Zintegrowanego pokladowego systemu MIREL 
RM2. Czynności z nośnikiem może wykonać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia wydane 
przez producenta Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

 Z Centralnej bazy danych, w której dane są zapisywane online, po wysyłaniu rejestrowanych 
danych za pośrednictwem bramy GSM na określony serwer 

Ocena (opracowanie) zarejestrowanych danych 

Do opracowywania rejestrowanych danych sluży moduł MAN oprogramowania aplikacyjnego MIREL MAP. 

12.6 Komunikacja (łączność) przez bramę GSM 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 umożliwia, w zależności od wybranej konfiguracji, transmisję 
eksploatacyjnych (operacyjnych) i systemowych parametrów na zdalny (zewnętrzny) systemu LANIX.  
Transmisję danych można przeprowadzić (zrealizować) poprzez moduł przyłączony do Zintegrowanego 
pokladowego systemu MIREL RM2 przez szeregowy interfejs RS485. Użyte może być urządzenie 
współpracujące MIREL LCM lub ewentualnie moduł wewnętrzny MIREL GGAM, który zabudowany jest 
bezpośrednio w Jednostce centralnej Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

MIREL LCM jak również MIREL GGAM zawierają moduł komunikacyjny GSM, za pośrednictwem którego 
możliwe jest wysyłanie online danych na serwer zewnętrzny (oddalony). Transmisja danych wykonywana 
jest automatycznie bez konieczności ingerencji obslugi lokomotywy (pojazdu). 

12.7 Sterowanie (kontrola) technologicznymi wyjściami binarnymi 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 może być w zależności od potrzeb użytkownika 
eksloatującego lokomotywę (pojazd) wyposażony w moduł wyjść technologicznych. Sterowanie 
technologicznymi wyjściami binarnymi w rozumieniu wymogów użytkownika lokomotywy (pojazdu) jest 
realizowane w zależności od niezależnej czasowej i odległościowej miaru (oś czasu i oś przebytej drogi) w 
czasie rzeczywistym (realnym) i jest dana (uzależniona) przez konfigurację systemu. 

 

Technologiczne wyjścia binarne są stosowane w aplikacjach o następującym znaczeniu: 

BO1 – wyjście technologiczne do smarowania obrzeży zestawów kołowych 

BO2 – wyjście technologiczne smarowanie obrzeży zestawów kołowych 

BO3 – wyjście technologiczne do podawania błędu smarowania obrzeży zestawów kołowych 

BO4 – technologiczne wyjście prędkości 1 

BO5 – technologiczne wyjście prędkości 2 

BO6 – wyjście technologiczne  podawanie (wystawianie) impulsów torowych (4imp/m) 

Parametry funkcji smarowania obrzeży zestawów kołowych są określone przez konfigurację systemu. 
Funkcja jest autonomiczna i nie wymaga wykonywania żadnych czynności (współpracy) przez  obsługę. 

Parametry funkcji  wyjść prędkości są określone przez konfigurację systemu. Funkcja jest autonomiczna 
i nie wymaga ona wykonywania żadnych czynności przez obsługę. 
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Podawanie (wyświetlanie) impulsów torowych jest aktywowane przez konfrigurację systemu. 

12.8 Zapewnienie (dostarczanie) danych na interfejs komunikacyjny 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 zapewnia (realizuje) poprzez Jednostkę identyfikacyjną 
ewentualnie poprzez interfejs komunikacyjny dla terminali pokładowych następujące dane podstawowe: 

 Czas systemowy 
 Czas pozostały do wykonania testu diagnostycznego D1 
 Moto-godziny pracy 1 (Użycie zgodnie z konfiguracją systemu) 
 Moto-godziny pracy 2 (Użycie zgodnie z konfiguracją systemu) 
 Moto-godziny pracy 3 (Użycie zgodnie z konfiguracją systemu) 
 Moto-godziny pracy 4 (Użycie zgodnie z konfiguracją systemu) 
 Przebytą przez lokomotywę (pojazd) dzienną drogę (odległość) 
 Przebytą przez lokomotywę drogę (odległość) użytkownika 
 Całkowitą przebytą przez lokomotywę drogę (odległość) 
 Prędkość ruchu (jazdy) lokomotywy (pojazdu) 
 Maksymalną dozwoloną prędkość 
 Prędkość dozwoloną 
 Średnicę obręczy (średnicę koła zestawu kołowego) 
 Położenie (pozycję geograficzną) lokomotywy (pojazdu) 

Czas systemowy 

Czas systemowy oraz data są wyświetlane (prezentowane) na pozycji „Czas“, która znajduje się w pod-
menu (menu dodatkowym) głównej pozycji (menu głównego) „3.Dane. Eksploat“. Do pozycji „Czas“ 
z głównej pozycji menu „3.Dane. eksploat“ można się dostać (można wejść) przez wciśnięcie klawisza ↓. 
Pozycja czas pokazuje aktualną datę i czas systemowy. Czas podawany jest (jest prezentowany) w 
formacie gg:mm:ss. Data podawana jest w formacie DD.MM.RRRR. 

Czas pozostały do wykonania testu diagnostycznego D1  

Czas pozostały do wykonania testu diagnostycznego D1 jest sygnalizowany na pozycji „Czas do D1“, 
która znajduje się w podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Czas do D1“ z głównej 
pozycji „3.Dane eksploat“ można się dostać przez dwu-krotne wciśnięcie (2x) przycisku ↓. Pozycja czas 
do D1 wyświetla (podaje) czas pozostający do zainicjowania następnego dziennego testu 
autodiagnostycznego D1. Czas ten jest podawany (wyświetlany) w formacie  gg:mm:ss. 

Moto-godziny pracy 1, 2, 3 a 4 

Motogodziny pracy 1, 2, 3 a 4 są  wyświetlane na pozycjach od „Motogodz. 1“ do „Motogodz. 4”, które 
znajdują się w podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Motogodziny 1, 2“ z głównej 
pozycji menu „3.Dane eksploat.“ można się dostać przez trzy-krotne (3x) wciśnięcie przycisku ↓. Do 
pozycji „Motogodziny 3, 4“ z głównej pozycji menu „3.Dane eksploat.“ można sie dostać przez cztero-
ktorne (4x) wciśnięcie przycisku ↓. Motogodziny wyświetlają (wskazują) czas w formacie ggggg:mm. 
Warunki naliczania czasu są zależne od  konfiguracji systemu. 

Znaczniki użytkownika 

Znaczniki użytkownika są wyświetlane na pozycji „Znacznik uzytk.“ („Uživ. značka”), która znajduje się w 
podmenu głównej pozycji „3.Dane eksplat.“. Do pozycji „Znaczniki użytkownika“ z głównej pozycji menu 
„3.Dane eksploat.“ można sie dostać przez pięcio-krotne (5x) wciśnięcie przycisku ↓. Znaczniki 
użytkownika są w czasie analizy danych z archiwum rejestracyjnego wyświetlane (podawane) w formie 
sygnału binarnego na osi czasu i osi przebytej drogi (odległościowej). Użytkownik ma do dyspozycji 8 
znaczników użytkownika. Znaczniki użytkownika umożliwiają użytkownikowi na jego polecenie 
zarejestrowanie znacznika/ów do archiwum rejestracyjnego. Sposób wystawiania (rejestrowania) 
znacznika czasu: 

 Wybór ekranu znaczników użytkownika. 

U ž i v .   z n a č k a    ↵  ↑ 

                              ↓ 
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 Wejście do trybu edytowania znaczników użytkownika przez wciśnięcie przycisku ↵ . 

U ž i v .   z n a č k a      

                            ↵    

 

 Wprowadzanie kombinacji znaczników użytkownika za pomocą wyboru kombinacji przycisków od 1 

do 8 i wystawieniem polecenia ich rejestracji przez wciśnięcie przycisku ↵ . 

Po wydaniu polecenia zarejestrowania znaczników użytkowników, wybrane znaczniki użytkownika zostają 
zarejestrowane w archiwum rejestracyjnym. 

Przebyta (przejechana) dzienna droga (odległość) przez lokomotywę (pojazd) 

Przebyta przez lokomotywę (pojazd) dzienna droga jest wyświetlana na pozycji „Sd“, która znajduje się w 
podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Przebyta dzienna droga lok.“ Z głównej pozycji 
„3.Dane eksploat.“ można się dostać przez sześcio-krotne (6x) wciśnięcie przycisku ↓. Przebyta dzienna 
droga jest wyświetlana w kilometrach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku t.j. z dokładnością do 
jednego metra. Przebyta dzienna droga jest zerowana poprzez załączenie systemu. 

Przebyta przez pojazd droga użytkownika 

Przebyta przez pojazd droga użytkownika jest wyświetlana na pozycji „Su“, która znajduje się w podmenu 
głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Przebyta przez pojazd droga użytkownika“ z głównej 
pozycji „3.Dane eksploat.“ można się dostać przez sześcio-krotne (6x) wciśnięcie przycisku ↓. Przebyta 
przez pojazd droga użytkownika jest wyświetlana w postaci kilometrów z dokładnoscią do trzeciego 
miejsca po przecinku t.j., z dokładnościa do jednego metra. Przebytą przez pojazd drogę użytkownika 
można wyzerować przez podanie przez obsługę polecenia do wyzerowania za pomocą wciśnięcia 

przycisku ↵  na odpowiednim ekranie aktywnej Jednostki identyfikacyjnej. 

Całkowita droga (odległość) rzebyta przez pojazd (lokomotywę) 

Całkowita droga przebyta przez pojazd jest wyświetlana na pozycji „S“, która znajduje się w podmenu 
głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Całkowita droga przebyta przez pojazd“ z głównej pozycji 
„3.Dane eksploat.“ można się dostać przez siedmio-krotne (7x) wciśnięcie przycisku ↓. Całkowita droga 
przebyta przez pojazd jest wyświetlana w kilometrach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku t.j., 
z dokładnością do stu (100) metrów. Nie ma możliwości wyzerowania całkowitej drogi przebytej przez 
pojazd w jakikolwiek sposób. 

Prędkość ruchu (jazdy) lokomotywy (pojazdu) 

Prędkość jazdy lokomotywy (pojazdu) jest wyświetlana na pozycji „V“, która znajduje się w podmenu 
dłównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Prędkość jazdy lok.“ z głównej pozycji „3.Dane eksploat.“ 
można się się dostać przez siedmio-krotne (7x) wciśnięcie przycisku ↓. Prędkość jazdy (ruchu) lokomotywy 
(pojazdu) jest wyświetlana w km/godz., z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

Maksymalna dozwolona prędkość 

Maksymalna dozwolona prędkość jest wyświetlana na pozycji „Vmax.“, która znajduje się w podmenu 
głównej pozycji „3.Dane ekspoat.“. Do pozycji „Maksymalna dozwolona prędkosć“ z głównej pozycji 
„3.Dane eksploat.“ można sie dostać przez ośmio-krotne (8x) wciśnięcie przycisku ↓. Maksymalna 
dozwolona prędkość jest wyświetlana w v km/godz.. Wartość maksymalnej dozwolonej prędkości jest 
określana jako prędkość niższa od maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu i prędkości 
maksymalnej wybranego trybu roboczego w RM2. 

Prędkość predefiniowana (zadana; domyślna) 

Prędkość predefiniowana I(domyślna) jest wyświetlana na pozycji „V.w przód“ („Vpredv.“), która znajduje 
się w podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat.“. Do pozycji „Prędkokść predefiniowana“ z pozycji 
głownej  „3.Dane eksploat.“ można się dostać przez ośmio-krotne (8x) wciśnięcie przycisku  ↓. Prędkosć 
predefiniowana (zadana) jest wyświetlana w km/godz.. Wartość prędkości predefiniowanej wyraża 
(prezentuje) wymaganą prędkość dla systemu zapewniającego automatyczną kontrolę prędkości pojazdu. 
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Położenie (lokalizacja) lokomotywy (pojazdu) 

Położenie (lokalizacja) lokomotywy (pojazdu) jest wyświetlana na pozycjach „ZŠ“ i „ZD“, które znajdują się 
w podmenu głównej pozycji „3.Dane eksploat“. Do pozycji „Położenie lokomotywy“ z pozycji głównej menu 
„3.Dane eksploat.“ można się dostać przez dziesięcio-krotne wciśnięcie (10x) przycisku ↓. Sygnalizacja 
aktualnego położenia (pozycji geograficznej) lokomotywy jest rozłożona do dwóch pozycji: 

 Sygnalizacja szerokości geograficznej „ZŠ“ 
 Sygnalizacja długości geograficznej  „ZD“ 

Położenie jest wyświetlane (sygnalizowane) w formacie SS°mm’ss,ff“(stopniach, minutach, sekundach, 
setnych sekundy). 

12.9 Lokalizacja GPS 

Jeżeli do Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 przyłączona jest brama MIREL LCM, MIREL 
LSM lub w zestawie znajduje się moduł lokalizacji i synchronizacji GGAM, zabudowany bezpośrednio w 
Jednostce Centralnej Zintegrowanego pokładowego systemu, system umożliwia w razie odbioru sygnału 
GPS (jeżeli jest w zasięgu sygnału) rejestrowanie położenia pojazdu. Aktualna pozycja (położenie) jest 
również dostępna na interfejsie komunikacyjnym i jest wyświetlana w Jednostce identyfikacyjnej w menu 
„3.Dane eksploat.“ Na pozycji „Szerokość gograf./Dlugość geograf. („Zem. Š/ Zem. D“). 

12.10 Zdalne zatrzymanie pociągu 

Dekodowanie (odbiór) radiowego sygnału zatrzymania pociągu (RADIO-STOP) realizowane jest przez 
radiotelefon pociągowy lokomotywy (pojazdu). Możliwość zdalnego zatrzymania jest uwarunkowana przez 
organizacyjne zabezpieczenie realizacji tej funkcji po stronie Infrastruktury kolejowej oraz technicznym 
wyposażenieniem radiotelefonu na lokomotywie (pojeździe). Producent w Instrukcji instalacyjnej 1992RM2 
zaleca (opisuje) sposób podłączenia i kierowania (poprowadzenia) sygnałów w celu rejestracji sygnału 
zdalnego zatrzymania pociągu za pośrednictwem radiotelefonu. 

12.11 Kontrola zgodności rzeczywistego i wybranego kierunku jazdy (ruchu) 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 realizuje ocenę kierunku jazdy pojazdu kolejowego przez 
odbiór sygnałów z czujnika obrotów zestawu kołowego. Tak oceniony kierunek ruchu jest porównywany 
z kierunkiem wybranym (ustawionym) za pomocą nastawnika kierunku (kontrolera kierunku) w aktywnej 
kabinie (aktywnymm stanowisku). Kontrolowana jest ich zgodność lub nie zgodność. W czasie eksploatacji 
może wystąpić (dojść do) jeden z pięciu następujących przypadków (sytuacji):  

1. Jeżeli pojazd kolejowy po jego wprowadzeniu w ruch porusza się w kierunku, który jest zgodny 
z kierunkiem, jaki został wybrany przez maszynistę na aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie), w 
takim przypadku ten kierunek ruchu (jazdy) jest kwalifikowany jako dozwolony. To zezwolenie na ruch 
jest obowiązujące (ważne) aż do następnego zatrzymania się pojazdu kolejowego, niezależnie od 
ewentualnych pozostałych manewrów (czynności), które maszynista wykona nastawnikiem kierunku. 

2. Jeżeli kierunek jazdy po ruszeniu pojazdu kolejowego nie został zakwalifikowany jako dozwolony i na 
aktywnym stanowisku (w aktywnej kabinie) jest wybrany kierunek przeciwny od rzeczywistego 
kierunku poruszania się (jazdy pojazdu kolejowego, system po przejechaniu odległości 3 metrów 
aktywuje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy ZS3 a po przejechaniu drogi 10-ciu metrów dochodzi do 
interwencji (zadziałania) systemu NZ3 i do aktywacji (dwrożenia) hamowania nagłego. 

3. Jeżeli kierunek jazdy po ruszeniu pojazdu kolejowego nie został zakwalifikowany jako dozwolony i na 
aktywnym stanowisku nie został wybrany żaden kierunek, w takim przypadku: 
a) w trybach roboczych EKSPLOATACJA/WYŁĄCZENIE (PRE i VYL), system zachowuje się 

identycznie jak gdyby był wybrany przeciwny kierunek opisany według punktu 2, 
b) w trybach roboczych MANEWRY/PRZYPRZĄG (POS i ZAV) zgodność kierunku nie jest 

kontrolowana. 
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4. Jeżeli nie został zakończony test diagnostyczny D1 a ciśnienie powietrza w głównym przewodzie 
hamulcowym jest mniejsze jak 3,5 bar, w takim przypadku każdy kierunek ruchu pojazdu jest 
dozwolony. 

5. Przy wyłączonym przełączniku sterowania (CKS) na obu stanowiskach (w obu kabinach) z wyjątkiem 
sytuacji opisanej w punkcie 4, każdy ruch pojazdu kolejowego jest oceniany jako ruch w 
niedozwolonym kierunku i dochodzi do interwencji (zadziałania) systemu według opisu w punkcie 2. 
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13 Funkcje systemowe 

13.1 Synchronizacja czasu 

Jeżeli do Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 podłączona jest brama MIREL LCM, MIREL 
LSM lub moduł lokalizacji i synchronizacji GGAM jest obecny (zabudowany) bezpośrednio w Jednostce 
centralnej Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2, system ma możliwość w razie odbioru 
sygnału GPS zsynchronizowania czasu systemowego według czasu światowego. Synchronizacja ta 
przebiega w następujący sposób: 

 

 przy uruchamianiu systemu 
(jeżeli w trakcie uruchamiania się systemu została wykryta (zidentyfikowana) różnica >10 s, zostaje 
wprowadzona (zaaplikowana) różnica stwierdzona w czasie ostatniej pracy systemu RM2. 

 w czasie pracy systemu dłuższym jak 24 godz., i postoju lokomotywy (pojazdu) dłuższym jak 1/2 
godziny, zostaje wprowadzona (zaaplikowana) aktualnie stwierdzona różnica pomiędzy czasem 
pokładowym a czasem GPS.  
Czas pokładowy w RTC jest czasem UTC a Zintegrowany pokładowy system RM2 realizuje jego 
konwersję na czas lokalny. Konwersja jest jednoznaczna, zarówno w okresie przejściowym z czasu 
letniego na zimowy jak i odwrotnie. 
 

Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2 podaje bieżący czas lokalny na interfejsie komunikacyjnym i 
wskazuje go na Jednostce identyfikacyjnej w menu „3.Dane eksploat.“ Na pozycji „Czas“. 

13.2 Uruchamianie systemu 

Uruchamianie systemu opisane jest w rozdziale nr 6 Uruchomienie i zakończenie eksploatacji. 

13.3 Wybór aktywnego stanowiska (kabiny) 

Wybór aktywnego stanowiska (kabiny) został opisany w rozdziale nr 7 Aktywacja stanowiska (kabiny). 

13.4 Ustawianie trybów roboczych (pracy) 

Sposób ustawiania (wyboru) trybów roboczych (pracy) opisany został w rozdziale nr 9 Wybór trybu 
roboczego systemu. 

13.5 Sygnalizacja akustyczna (dźwiękowa) 

Każde stanowisko pojazdu kolejowego jest wyposażone w reproduktor dźwiękowy (gwizdawkę; buczek) 
Zintegrowanego pokładowego systemu  MIREL RM2, który akustycznie informuje (ostrzega) maszynistę 
o konieczności wykonania ingerencji w urządzeniu (obsługi urządzenia) lub informuje o stanach, które 
mogą powstać (pojawić się) w Zintegrowanym pokładowym systemie MIREL RM2. Gwizdawka może mieć 
dwa rozwiązania konstrukcyjne, jedno jako oddzielne urządzenie lub drugie jako urządzenie przeznaczone 
do zabudowania w pulpicie. 

 

Sygnalizacja dźwiękowa (akustyczna): 

ZS1 

 

Jednorazowe/Standardowe wezwanie czujności 

początek 3,5 sek przed zakończeniem interwału kontroli 
czujności 

zakończenie po potwierdzeniu czujności 

typ stały dźwięk gwizdawki bez pogłosu 

   

3,5 s
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ZS2 

 

Przekroczenie prędkości maksymalnej 

początek w razie przekroczenia prędkości maksymalnej + 
z odpowiednią tolerancją (więcej jak  5,5 km.h-1) 

zakończenie po obniżeniu prędkości pod granicę prędkość 
maksymalna + tolerancja (interwencja 
Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL 
RM2 w wyniku przekroczenia prędkości 
maksymalnej nie jest powodem do zakończenia 
sygnalizacji przekroczenia prędkości 
maksymalnej) 

typ szybko przerywany dźwięk gwizdawki 
o częstotliwości  2,5 Hz z wypełnnieniem dźwięk-
przerwa 1:1 

ZS3 

 

Niezgodność wybranego i rzeczywistego kierunku jazdy 

początek po przejechaniu odległości 3 metrów w 
niedozwolonym kierunku, 

10 sek. Przed zakończeniem czasowego interwału 
przeznaczonego na rozruch (ruszenie) 
lokomotywy (pojazdu) 

zakończenie po przejechaniu odległości 10 metrów w 
niedozwolonym kierunku i zadziałaniu RM2 lub po 
dopasowaniu rzeczywistego kierunku jazdy 
z kierunkiem wybranym (zadanym) 

typ Powoli przerywany dźwięk gwizdawki 
z częstotliwością 1,25 Hz z wypelnieniem dźwięk-
przerwa 3:1 

ZS8 

 

Ostrzeżenie o nie wymaganym potwierdzeniu czujności 

początek W przypadku wciśnięcia przycisku lub nożnego 
pedału czujności w czasie gdy świeci światło 
niebieskie 

zakończenie sygnał jednorazowy (pojedynczy) 

typ Sygnał dźwiękowy jedno-impulsowy trwający 
1 impuls (0,2 s) 

ZS10 

 

Ostrzeżenie o konieczności wykonania testu diagn. D1 

początek 15 sek. przed automatycznym ponownym 
uruchomieniem testu diagnostycznego D1 

zakończenie Po uruchomieniu testu D1, po odłożeniu 
wykonania testu diagnostycznego D1 o 15 minut 

typ Krótki powoli przerywany dźwięk gwizdawki 
o częstotliwości 1 Hz z wypełnieniem dźwięk-
przerwa 1:9 

ZS11 

 

Uruchomienie testu diagnostycznego D1 

początek po uruchomieniu systemu do eksploatacji, po 
ponownym uruchomieniu testu D1 

zakończenie sygnał jednorazowy 

typ 4 krótkie sygnały dźwiękowe (1 impuls 0,1 s) 

 

W realizacji sygnalizacji akustycznej (dźwiękowej) pośredniczy również każda Jednostka identyfikacyjna 
i wskaźnikowa Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. Po wciśnięciu dowolnego przycisku 

1 s

1 s

0,2 s

1 s

0,7 s
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(klawisza) Jednostka poda krótki dźwięk sygnalizujący obsłudze wciśnięcie przycisku. W razie wciśnięcia 
dwóch lub wiekszej ilości przycisków, Jednostka nie poda żadnego sygnalu dźwiękowego. 

13.6 Sygnalizacja wizualna 

Sygnalizacja wizualna realizowana jest przez Jednostki wskaźnikowe i identyfikacyjne Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2, których ilość oraz typy są dane (określone) poprzez wybraną 
modyfikację (zestawienie). Opis elementów obsługowych i wskaźnikowych tych Jednostek opisany został 
w rozdziałach 5.2 „Jednostka wskaźnikowa“ i 5.3 „Jednostka identyfikacyjna“ tego dokumentu. 

13.7 Regulacja jasności wskaźników 

Każda Jednostka identyfikacyjna i wskaźnikowa Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 jest 
wyposażona w czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego. Regulacja jasności wskaźników w 
Jednostkach wskaźnikowych i identyfikacyjnych jest w pełni automatyczna. Każda Jednostka 
identyfikacyjna i wskaźnikowa realizuje regulację jasności autonomicznie (niezależnie) według warunków 
oświetleniowych, panujących w miejscu zainstalowania danej Jednostki. 

13.8 Wyłączenie systemu (zakończenie eksploatacji) 

Zakończenie ekslpoatacji systemu jest opisane w rozdziale nr 6 „Uruchomienie do eksploatacji 
i zakończenie eksploatacji (wyłączenie)“. 

13.9 Wykrywanie (detekcja) awarii (usterek) i interwencja systemowa 

Awarie (usterki) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 są podzielone na dwie grupy. Ciężkie 
(poważne) awarie uniemożliwiające dalsze działanie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 
oraz lekkie usterki ograniczające dalsze działanie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2. 

Poważna (ciężka) awaria 

Poważna awaria uniemożliwia dalszą eksploatację (działanie) Zntegrowanego pokładowego systemu 
MIREL RM2. W razie wykrycia ciężkiej (poważnej) usterki Zintegrowany Pokładowy System MIREL RM2 
zostaje przełączony do stanu bezpiecznego. W przypadku wersji (modyfikacji) systemu z właściwością 
funkcyjną „B“, stan bezpieczny realizowany jest przez otwarcie zaworu elektro-pneumatycznego EPV co 
skutkuje aktywacją i wdrożeniem hamowania nagłego. 

Ciężka awaria systemu jest sygnalizowana (wyświetlana): 

 miganiem piktogramu S wskaźnika (OIIN4) na Jednostkach wskaźnikowych RM2IN i wskaźnika 
(OIID2) Jednostkach identyfikacyjnych RM2ID 

 miganiem wyświetlanej predkości jazdy lokomotywy (pojazdu) na Jednostce wskaźnikowej 
 na ekranie (wyświetlacz) aktywnej Jednostki identyfikacyjnej w menu „4.Awarie“ („4.Poruchy“) 

wyświetlana jest sygnalizacja ilości aktualnie wykrytych (detekowanych) awarii systemu wraz 
z kodem pierwszej wyrytej awarii. 

← 4 . P o r u c h y         ↵  → 

      K ó d :       E         ↓ 

 

Lekka awaria (usterka) 

W przypadku powstania lekkiej awarii ograniczającej dalsze działanie (pracę) Zintegrowanego 
ppokładowego systemu RM2 system umożliwia jego eksploatację z ograniczeniami wynikającymi 
z charakteru powstałej awarii (usterki). 

Lekka awaria systemu jest sygnalizowana (wyświetlana): 

 stałym (ciągłym) świeceniem piktogramu ERR na wyświetlaczu (OIIN5) Jednostek wskaźnikowych 
RM2IN i na Jednostkach identyfikacyjnych RM2ID 

 na ekranie aktywnej Jednostki identyfikacyjnej w menu „4.Awarie“ („4.Poruchy“) sygnalizowana 
(wyświetlana) jest ilość aktualnie wykrytych awarii systemu wraz z kodem pierwszej wykrytej awarii 
(usterki). 
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← 4 . P o r u c h y         ↵  → 

      K ó d :       E         ↓ 

 

Z powodu niewłaściwego postępowania obsługi lokomotywy (pojazdu) może dojść do powstania 
specyficznych sytuacji, które system wskazuje (ocenia) jako błąd obsługi. 

Błąd obsługi jest sygnalizowany (wyświetlany): 

 stałym (ciągłym) świeceniem piktogramu ERR na wyświetlaczu (OIIN5) na Jednostkach 
wskaźnikowych RM2IN  i Jednostkach identyfikacyjnych RM2ID 

 na ekranie aktywnej Jednostki identyfikacyjnej w menu „4.Awarie“ („4.Poruchy“) wyświetlany jest. 

D 1   p r e r u š  e  n   á    o ↑ 

D  1  n e v y k o n a  n  á   o ↓ 

 

K o h ú t  u z a v r e t ý o ↑ 

K ó d y  p o r ú c h :   o ↓ 

 

Wyświetlenie (wizualizacja) usterek systemu 

W przypadku, gdy w systemie dojdzie do powstania większej ilości usterek, istnieje możliwość 
wyświetlenia kodów wszystkich usterek na ostatnim ekranie. 

x x , y  y , z z        ↑ 
                

 

Jeżeli błędów (usterek) w systemie było więcej i nie ma możliwości wyświetlenia wszytkich błędów na 
jednym ekranie, wtedy do wyświetlenia wszystkich błędów zostanie użyta określona (właściwa i potrzebna) 

 

Zerowanie awarii (usterek) 

Po powstaniu poważnej (ciężkiej) awarii, obsługa poprzez wyłączenie wyłącznika Zintegrowanego 
pokładowego systemu MIREL RM2 na czas minimalnie 1 sekundy i jego ponownym włączeniu przywraca 
do działania Zintegrowany pokładowy system MIREL RM2, co spowoduje wyzerowanie sygnalizacji awarii. 
Jeżeli awaria zostanie powtórnie zasygnalizowana (wyświetlona), obsługa pojazdu kolejowego 
(lokomotywy) nie wykonuje żadnych dodatkowych (innych) czynności. 

Po ponownym zainicjowaniu (uruchomieniu) systemu należy wziąć pod uwagę fakt, że system zostanie 
aktywowany (uruchomiony) z wcześniej zadanymi (wprowadzonymi) parametrami eksploatacyjnymi. 

Objawy lekkiej awarii (usterki) obsługa ma możliwość wyzerowania (anulowania) za pośrednictwem 
Jednostki identyfikacyjnej RM2ID aktywnego stanowiska (w aktywnej kabinie) w menu „4.Awarie“ 
(„4.Poruchy“) po spełnieniu warunku, iż awaria/powód sygnalizacji awarii ustał (zaniknął). Po wyzerowaniu 
objawów zgaśnie sygnalizacja (wyświetlanie) lekkiej awarii. Zerowanie objawu lekkiej awarii (usterki) 

wykonuje sie poprzez wciśnięcie przycisku (klawisza) ↵ . 
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Kody awarii (usterek) 

Tabelka kodów usterek opisana jest w rozdz. [3] dokumentu 1987RM2 Instrukcja Utrzymania 
(konserwacji), diagnostyka 

13.10 Jednorazowy test diagnostyczny D1 

Sposób wykonywania jednorazowego testu diagnostycznego D1 jest opisany (zdefiniowany) w rozdziale 6  
Uruchomienie i wyłączenie z eksploatacji. 

13.11 Powtórny dzienny test diagnostyczny D1 

Sposób wykonania powtórnego testu diagnostycznego D1 jest opisany (zdefiniowany) w rozdziale 6 
Uruchomienie i wyłączenie z eksploatacji. 

13.12 Ciągły test auto-diagnostyczny D2 

W czasie całej eksploatacji (działania) Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 jest 
aktywowany ciągły test autodiagnostyczny D2. Celem testu D2 jest ciągłe obserwowanie (śledzenie) 
bezawaryjnego działania systemu. Do ciągłego działania testu autodiagnostycznego D2 nie jest 
wymagany żadna ingerencja (czynności) obsługi lokomotywy (pojazdu). W przypadku wykrycia (detekcji) 
awarii (usterki) w czasie wykonywania testu D2 system przełączy się do bezpiecznego stanu. 

13.13 Próba funkcjonalności (test działania) D3 

System umożliwia pracownikom (personelowi) utrzymania (serwisu) wykonywanie (przeprowadzanie) 
próby funkcjonalności (test działania) D3. W czasie próby funkcjonalności D3 sprawdza się poprawne 
(właściwe) działanie Zintegrowanego pokładowego systemu MIREL RM2 oraz współpracujących urządzeń 
wejściowych i wyjściowych. Szczegółowy opis wykonywania próby funkcjonalności D3 został opisany w 
dokumencie 1987RM2 Instrukcja konserwacji serwisowania, diagnostyki. 
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14 Procedura w razie wypadku 
W przypadku, gdy Zintegrowany Pokładowy System dysponuje właściwością funkcyjną “R“ lub “R“ i “S“, 
istnieje możliwość przez zgranie rejestrowanych danych wykonania rekonstrukcji i odtworzenia sytuacji 
poprzedzającej powstanie wypadku, parametrów jazdy i wykonanie oceny poprawności czynności 
wykonywanych przez obsługę lokomotywy (pojazdu z napędem). Jeżeli wskutek wypadku nie zostało 
spowodowane nieodwracalne uszkodzenie  wymiennego nośnika rejestracyjnego w module Jednostki 
Centralnej ZJ-B, zgranie danych, ewentualnie wyjęcie nośnika dla uprawnionych określonych organów 
realizuje uprawniony pracownik eksploatującego. W przypadku, gdy nośnik ten jest uszkodzony, wtedy 
zczytanie danych wykonuje (realizuje) producent systemu, który postępuje zgodnie z przepisem 
wewnętrznym wymienionym w rozdz. [2] dokumentu 1984RM2 Raport Techniczny. 
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15 Uwagi 
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