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1 Alkalmazott jelölés és szakszókincs 

MIREL VZ1 VZ1 típusú MIREL vonatbefolyásoló berendezés 

MIREL RM1 RM1 típusú MIREL regisztráló sebességmérő 

MIREL 812 812 sor. motorkocsi 812 típusú MIREL vezérlőrendszere 

MIREL VZT MIREL rendszerek MIREL VZT3 vizsgálóberendezése 

KSV.1 kódszimuláló adó 

TP műszaki feltételek 

HW műszaki felszerelés 

SW programfelszerelés 

ZJ MIREL rendszer berendezéseinek alapegysége 

LED világító indikációs diódák 

IRC inkrementális fordulatszám-leolvasó 

bináris kétértékű (logikus „0“ és „1“) 

analóg folytonos (egyessel specifikált) 

RS 485 BMSP csomag-jegyzőkönyvvel RS485 standardban kéteres kábelhálózaton 

továbbított számjegyes formájú adatátvitel  

autodiagnosztika technológiai folyamat, mellyel a berendezés automatikusan és rendszeresen 

ellenőrzi a vezérlőrendszer valamennyi részének alapvető üzemkészségét 

DD ipari konnektor típusa 

DB konnektortípus 

ST1 vasúti vontatójármű 1. vezetőállása 

ST2 vasúti vontatójármű 2. vezetőállása 

D1, D2, D3, D4 diagnosztika-szintek 
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2 A dokumentum célja 

A dokumentum célja a MIREL VZT vizsgáló berendezéssel (teszterrel) végzett munkafolyamatok és 

a vizsgáló berendezés karbantartása módjának meghatározása.  

A dokumentáció a következő dokumentációhoz kapcsolódik: 

Szám Változat Elnevezés 

[1] 154VZ1 190111 MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés Karbantartási Utasítása - 
Diagnosztika 

[2] 194RS350 000000 MIREL 350 vezérlőrendszer Karbantartási Utasítása 

[3] 195RS350 000000 MIREL 350 vezérlőrendszer Karbantartási Utasítása 

[4] 278RM1 080430 MIREL RM1 regisztráló sebességmérő Karbantartási Utasítása 

[5] 447RS812 080312 MIREL 812 vezérlőrendszer Karbantartási Utasítása - Diagnosztika 

[6] 1896VZT3 190304 VZT Adatlap 

 

A dokumentáció: 

• a MIREL rendszerek gyártója által a vizsgákkal, a kilépési ellenőrzéssel, a felszereléssel és első 

üzembe helyezéssel, a MIREL rendszerek garanciális és garancián túli szervizével és időszakos 

karbantartásával igazolhatóan megbízott és kiképzett dolgozóit és 

• az üzemeltetőnek a MIREL berendezések üzemi karbantartásával, diagnosztikájával és üzemi 

javításával igazolhatóan megbízott és kiképzett dolgozóit szolgálja. 

A MIREL VZT teszterrel kapcsolatba kerülő minden egyes dolgozónak megfelelő képzettséggel, 

minősítéssel, tapasztalattal, műszaki felszereléssel, továbbá a teszterrel végzett műveletek 

elvégzéséhez szükséges, a gyártó által igazolt oktatással kell rendelkeznie. 

A dokumentum meghatározza a teszter MIREL rendszerekkel felszerelt vasúti vontatójárművek 

MIREL rendszereihez történő csatlakoztatásának, az egyes tesztek elvégzésének és a MIREL VZT 

teszter kezelésének, továbbá a MIREL VZT teszter időszakos és terven kívüli karbantartásának 

módját. 
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3 Általános jellemzés 

A MIREL VZT vizsgálóberendezés (teszter) a MIREL rendszerek termékeihez tartozó elektronikus 

számjegyrendszer. A MIREL VZ1, MIREL RM1, MIREL 812 típusú berendezések tesztelése számára 

lett szerkesztve. A MIREL VZT vizsgálóberendezés a jövőben a MIREL termékek sorát kiegészítő 

további rendszer-típusoknak a rendszerek kiadott műszaki dokumentáció utasításai alapján történő 

tesztelésére is alkalmazható lesz. 

A MIREL VZT vizsgálóberendezés elsődlegesen a következő feladatokat biztosítja: a vonali 

vonatbefolyásoló berendezés kódáramainak szimulálását, beleértve modulációjukat a MIREL SN 

kódleolvasók számára, a tengelyen elhelyezett inkrementális fordulatszám-leolvasó (MIREL IRC, 

Metra LTV11, .. .típusú) jeleinek szimulálását, a MIREL rendszerek RS 485 soros vonalon történő 

kommunikációja szimulálását. Az elsődleges feladatokon kívül a teszter a következő másodlagos 

feladatokat is biztosítja: teljes vizsgálati folyamatok (scriptek) automatikus végrehajtását, valamennyi 

kimeneti érték számos paraméterének kézi beállítását, a teszter akkumulátorának, a kódoló-hurok 

integritásinak ellenőrzését. 

A MIREL VZT teszter ellenállóképes műanyag dobozban, a teszter elektronikája, kijelző-egysége, 

billentyűzete, az akkumulátorok és a csatlakoztató konnektorok a teszter felső fedőlapjában lettek 

elhelyezve. Az üresen maradt hely a csatlakoztató kábelvezeték elhelyezésére szolgál. 

A MIREL VZT teszter táplálását 6 darab AA típusú akkumulátorból álló áramforrás biztosítja. A 

műszer részét képezi egy további (azonos) áramforrás és az AA típusú akkumulátorok 

töltőberendezése is. A MIREL VZT teszter folyamatosan ellenőrzi az akkumulátor-áramforrás 

állapotát. 

A legkorszerűbb elektronikus alkatrészek felhasználásával szerkesztett MIREL VZT tesztert saját, 8-

bites, RISC architektúrájú processzor vezérli. Az alkalmazott alkatrészek megfelelnek a 

megbízhatóságra és ellenálló-képességre fektetett igényes követelményeknek. A felhasználó-

interface kétsoros, 32 karakteres alfanumerikus kijelzőegységgel és 12 billentyűs billentyűsorral 

rendelkezik. 

A MIREL VZT teszter folyamatos autodiagnosztikát végez. A berendezés a kalibrációval egybekötött 

széleskörű megelőző ellenőrzésen kívül semmilyen karbantartást nem igényel. 
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4 Ismertetés 

4.1 Összeállítás 

A elektronikus MIREL VZT vizsgálóberendezés standard kivitelezése a következő részekből áll: 

1. ZJ - alapegység    1 db 

2. KS – kódszimuláló hurok (VZT.3.05 számára érvényes)  2 db 

       KSV.1.1 – Szimulált kód sínre helyezett leadója (VZT.3.06 számára érvényes)    2 db 

3. PKS – kódszimuláló hurok csatlakoztató vezetéke (10 m) (VZT.3.05 számára érvényes)1 db         

       PKSV.1.10 – Szimulált kód leadóinak csatlakoztató (10 m) kábele (VZT.3.06 számára     

érvényes)   1 db 

4. PIRC – fordulatszám-leolvasó szimuláció vezetéke (8 m)  1 db 

5. PWR – akkumulátor-áramforrás (6 x AA)  2 db 

6. CHAR – AA típusú akkumulátorok töltőberendezése  1 db 

7. MIREL VZT teszter Kezelési és Karbantartási Utasítása  2 db 

 

A MIREL VZT teszter standard kivitelezéséhez nem tartozó kiegészítő tartozékok a 

következők: 

1.  PPKS.0.10 - kódszimuláló hurkok meghosszabbító vezetéke 10 m)         

(VZT.3.05 számára érvényes) 1 db 

    PPKSV1.10 – Szimulált kód leadóinak meghosszabbító (10 m) kábele 

(VZT.3.06 számára érvényes) 1 db 

2. PPIRC.0.12 - fordulatszám-leolvasó szimuláció meghosszabbító vezetéke(12m) 1 db 

3. WSR.0.x – WAGO konnektor 1896VZT dokumentáció szerinti redukciója     1 db 

4. PRS485 - RS 485 kommunikációs vonal csatlakoztatását szolgáló vezeték 1 db 

 

Berendezés címkeadatai: 

gyártó: HMH s.r.o. 

típus: MIREL VZT3 

gyárt. szám … 

gyártás éve: … 

Un: 6 db AA típusú akkumulátor 
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4.2 ZJ - Alapegység 

Az alapegység a MIREL VZT teszter működésének valamennyi feladatát: 

• a berendezés be- és kikapcsolását; 

• a vonali vonatbefolyásoló berendezés kódáramainak szimulációját, beleértve modulációjukat 

a MIREL SN kódleolvasók számára; 

• a tengelyen elhelyezett inkrementális fordulatszám-leolvasó (MIREL IRC, Metra LTV11   

típusú) jeleinek szimulálását; 

• a MIREL rendszerek RS 485 soros vonalon történő kommunikációja szimulálását; 

• teljes vizsgálati folyamatok (scriptek) automatikus végrehajtását; 

• a felhasználó-interface révén valamennyi kimeneti érték kézi beállítását (kijelzőegység, 

billentyűzet); 

• az akkumulátorok állapotának ellenőrzését; 

• a kódoló-hurok integritásának ellenőrzését; 

• a LED állapotának jelzését és a 

• hangjelzést biztosítja. 

 

A 3 indikációs LED dióda, a 32 karakteres LCD kijelzőegység, a 12 billentyűs fólia-billentyűsor, a be- 

és kikapcsoló gomb, a PKS, a PIRC és a PRS 485 csatlakoztatását szolgáló konnektorok, az 

akkumulátor-áramforrás fedele és a gyártási címke az alapegység mellső paneljén lettek elhelyezve. 

3.06 változat esetén a vasúti vontatójárműre telepített kódleolvasók tesztelésekor a PKSV 

(kódszimuláló hurkok vezeték) csatlakoztatását a mellső panelen elhelyezett konnektor biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIREL VZT teszter lezárt 

alapegysége 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIREL VZT alapegységének 

nyitott záró kallantyúja. Az 

alapegység két záró kallantyúval 

rendelkezik. 
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Csatlakoztató vezetékek 
tárolásának helye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIREL VZT teszter elektronikája  

 

 

 

PIRC konektor 

Bekapcsol/kikapcsol nyomógomb 

PKS / PKSV(VZT.3.06) konektor 

PRS485 konektor 

Indikációs LED diódák 

Billentyüzet 

Kijelzö egység 
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4.3 KS – kódszimuláló hurkok 

A kódszimuláló hurkok a MIREL SN kódleolvasókon helyezkednek el, a hurkok mindig párosával 

kerülnek a két kódleolvasóra. A 

leolvasó körbetekerése és a 

konnektor betolása után a 

konnektort biztosítóreteszekkel kell 

biztosítani. A kódszimuláló hurkok 

a PKS csatlakoztató vezetékhez 

kapcsolódnak. A konnektort kulcs 

védi. 

 

 

KS - kódszimuláló hurkok. 

Baloldalt a PKS csatlakoztató 

konnektora látható. 

4.4 PKS – kódszimuláló hurkok csatlakoztató vezetéke 

A kódszimuláló hurkok csatlakoztató vezetéke a hurkok és az alapegység kapcsolatát szolgálja, 

hossza 10 méter. Az alapegység 

oldalon egy dugókkal ellátott 

konnektor, a hurkok oldalán két 

üreges konnektor található, a 

konnektorokat szétkapcsolás ellen 

kulcs védi. 

 

PKS - kódszimuláló hurkok 

csatlakoztató vezetéke. 

Jobboldalt a KS csatlakoztatását 

szolgáló konnektorpár, baloldalt 

az alapegység csatlakoztató 

konnektora. 

4.5 KSV.1.1 – kódszimuláló adó 

A kódszimuláló adó közvetlenül a MIREL SN típusú kódleolvasók alá, ütközőjével a sínre van 

helyezve, helyzetét a KSV állványához 

illesztett állandó mágnes biztosítja. Az 

adók minden esetben párosával vannak a 

két kódleolvasó alatt elhelyezve  A KSV 

adók csatlakoztatása a KS hurkok 

csatlakoztatásához hasonlít azzal a 

különbséggel, hogy az alapegységhez 

PKSV.1 kábellel kapcsolódnak. A 

konnektort kulcs védi.  

 

 

KSV – kódszimuláló adó 
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4.6 PKSV – szimulált kód leadóinak csatlakoztató kábele  

A szimulált kód leadóinak csatlakoztató kábele a leadók és az alapegység összekapcsolását 

szolgálja., hossza 10 méter. Az 

alapegység oldalán egy hat dugóval 

ellátott konnektor, a hurkok oldalán 

két hatüreges konnektor található, a 

konnektorokat szétkapcsolás ellen 

kulcs védi.  

PKSV – szimulált kódok adói 

csatlakoztató vezetéke, jobbra a 

KSV csatlakoztatását szolgáló 

XLR6F konnektorpár, balra az 

alapegység XLR6M csatlakoztató 

konnektora.  

 

4.7 PIRC - fordulatszám-leolvasó szimulációjának vezetéke 

A fordulatszám-leolvasó szimulációjának vezetéke az alapegység és a vontatójármű tengelyén 

elhelyezett fordulatszám-leolvasó 

kapcsolótáblájának kapcsolatát 

szolgálja, hossza 8 méter. A 

vezeték az alapegység oldalán 

üreges DB konnektorral, a 

kapcsolótábla oldalán dugós 

WAGO konnektorral csatlakozik. 

 

PIRC - fordulatszám-leolvasó 

szimuláció-vezetéke. Baloldalt 

az alapegységhez 

csatlakoztató DB, jobboldalt az 

IRC kapcsolótáblához 

csatlakoztató WAGO 

konnektor. 

4.8 PWR - akkumulátor-áramforrás 

A berendezés táplálását 6 darab közös tokban elhelyezett AA típusú akkumulátor biztosítja. A 

műanyag tok konnektorral 

csatlakozik az alapegységhez. A 

MIREL VZT teszter két 

akkumulátor-áramforrással 

rendelkezik, az egyik az 

alapegységben van elhelyezve 

és a táplálást biztosítja, a másik 

újratölthető. 

 

 

PWR - akkumulátor-

áramforrás. A tok mellső 

részén a csatlakoztató 

konnektor látható. 
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4.9 CHAR - AA típusú akkumulátorok töltőberendezése 

A töltőberendezés az alapegységen kívüli PWR akkumulátor-áramforrás töltését szolgálja, egyszerre 

6 darab AA típusú akkumulátor 

tölthető. A töltőberendezés 

lehetővé teszi az akkumulátorok 

töltési és kisütési folyamatának 

elvégzését is. A töltés ideje egyéni, 

a kimerülés mértékétől, az 

akkumulátorok típusától és az 

akkumulátortöltő típusától függ. Az 

akkumulátortöltő használatakor a 

gyártó utasítása a mérvadó. 

CHAR - AA típusú 

akkumulátorok töltőberendezése 

és a hálózati csatlakoztató 

vezeték 

4.10 PPKS.0.10 - kódszimuláló hurkok meghosszabbító vezetéke 

A kódszimuláló hurkok PPKS meghosszabbító vezetéke a vezeték 10 méterrel történő 
meghosszabbítására szolgál. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a kódleolvasók a diagnosztikát 

végző munkahelytől nagyobb 
távolságban vannak (általában 
egyetlen, aszimmetrikusan 
elhelyezett vezetőállású 
vontatójárművek esetén). Az 
alapegységhez dugós konnektorral, 
a PKS vezetékhez üreges 
konnektorral csatlakozik, a 
konnektorokat szétkapcsolás ellen 
biztosítókulcs védi. 

 

PPKS.0.10 - kódszimuláló hurkok 

meghosszabbító vezetéke. Az 

alapegységhez a baloldali, a 

PKS-hez a jobboldali 

konnektorral csatlakozik. 

4.11 PPKSV – kódszimuláló hurkok meghosszabbító vezetéke 

A szimulált kód leadóinak meghosszabbító kábele a KSV csatlakoztató kábelét 10 méterrel történő 

meghosszabbítását szolgálja. Akkor alkalmazzák, amikor a munkahelyeken jelentős a kódleolvasók 

és a diagnosztikát végző hely közötti távolság (általában azoknál a vasúti vontatójárműveknél 

alkalmazzák, amelyek egy vezetőfülkéje aszimmetrikusan van elhelyezve). Az alapegységhez az 

XLR6M dugós konnektorával, a 

PKSV vezetékhez az üreges 

XLR6F konnektorával csatlakozik. 

A konnektorokat szétkapcsolás 

ellen biztosító kulcs védi.  

PPKSV 1.10 – kódszimuláló 

hurkok meghosszabbító 

vezetéke. A baloldalon levő 

konnektor az alapegységez, a 

jobboldali a PKSV csatlakoztató 

vezetékhez csatlakozik.   
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4.12 PPIRC.0.12 - fordulatszám-leolvasó szimuláció meghosszabbító 

vezetéke 

A fordulatszám-leolvasó szimuláció meghosszabbító vezetéke a vezeték 10 méterrel történő 

meghosszabbítására szolgál. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a tengelyen elhelyezett 

fordulatszám-leolvasó kapcsolótáblája a diagnosztikát végző munkahelytől nagyobb távolságban 

található. A vezeték WAGO 

konnektorokkal rendelkezik, az 

üreges konnektor a PIRC 

vezetékhez, a dugós konnektor 

az IRC kapcsolótáblához 

csatlakozik. 

 
 

PPIRC.0.12 - fordulatszám-

leolvasó szimuláció 

meghosszabbító vezetéke. A 

baloldali konnektor a PIRC 

vezetékhez, a jobboldali az IRC 

kapcsolótáblához csatlakozik. 

4.13 WSR.0.0 - WAGO konnektor illesztése a leolvasók LTV11 

konnektorához 

A WAGO konnektor illesztése az LTV11 konnektorához csak kivételes esetben, akkor kerül 

alkalmazásra, ha a vasúti vontatójármű LTV11 leolvasóval rendelkezik és a bevezető kábelvezeték 

nincs a jármű keretén elhelyezett 

elosztószekrényhez kapcsolva. Az 

illesztés a PIRC vezeték WAGO 

konnektorának és a fordulatszám-

leolvasó vezetékének 

csatlakoztatására szolgál. 

A egyéb lehetséges illesztéseket a 

4.1. fejezet mutatja be. 

 

WSR.0.0 - WAGO konnektor 

illesztése a leolvasók LTV11 

konnektorához 
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4.14 PRS485 - RS 485 kommunikációs vonal csatlakoztatását 

szolgáló vezeték 

Az RS 485 kommunikációs vonal csatlakoztatását szolgáló vezeték a MIREL VZT alapegységének és 

a vontatójármű bármelyik MIREL 

rendszere RS 485 kommunikációs 

vezetékének csatlakoztatását 

szolgálja, hossza 5 méter. A 

vezeték DB dugós konnektorral 

felszerelt vége az alapegységhez, 

WAGO konnektorral felszerelt 

vége a kommunikációs 

vezetékhez csatlakozik. 

 

PRS485 - RS 485 

kommunikációs vonal 

csatlakoztatását szolgáló 

vezeték 
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5 Csatlakoztatás a diagnosztizált berendezéshez és a 

vasúti vontatójárműhöz 

A MIREL VZT teszter a diagnosztizált berendezéshez és a vasúti vontatójárműhöz csak a teszter 

eredeti tartozékaival csatlakoztatható. 

5.1 Kódátvitel KS kódhurkokkal végzett tesztje 

A kódátvitel tesztelésekor a PKS vezetéket a ZJ alapegységhez kell csatlakoztatni, esetleg a PPKS 

meghosszabbító vezetéket az alapegység és a PKS közé iktatni. A KS kódhurkok a PKS vezetékhez 

kapcsolódnak, a helyes működés biztosítása érdekében mindkét kódhurok kapcsolása szükséges. A 

kódhurkok kódleolvasókra történő helyezésénél be kell tartani azonos tájolásukat, ezek bevezető 

vezetékei általában az adott vezetőállás előre irányát követik. A KS kódhurkokat a MIREL SN 

kódleolvasók közepére kell helyezni. A teljes kapcsolás integritásának tesztelése közvetlenül az 

alapegységből lehetséges. 

5.2  Kódátvitel KSV kódszimuláló adókkal végzett tesztje 

A kódátvitel teszteléséhez a PKSV vezetéket a ZJ alapegységhez kell csatlakoztatni, esetleg 

szükségessé válhat a ZJ alapegység és a PKSV vezeték között a PPKSV 1.10 meghosszabbító 

vezetéket alkalmazása. A szimulált kódok KSV adóit a PKSV vezetékhez kell kapcsolni. A helyes 

működés érdekében minden esetben mindkét KSV adó csatlakoztatása szükséges. A KSV adók 

elhelyezésekor a kódleolvasók alatti sínen be kell tartani az azonos tájolást. Úgy kell őket elhelyezni, 

hogy a sínen a helyes helyzetet a KSV adó ütközője biztosítsa; míg az azonos tájolást a vágányzat 

irányából bevezetett vezetékek biztosítják. A KSV adókat középen kell a MIREL SN kódleolvasó alatt 

elhelyezni. A teljes kapcsolás integritása közvetlenül az alapegységből tesztelhető..        

A kódátvitel KSV adókkal történő tesztelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy a KSV adó 

olyan elektromágneses mezőt sugároz, amelyik maximálisan beállított áramok esetén a KSV 

közelében túllépheti az egészségügyi szabványok értékeit.       

A KSV adótól a biztonságos távolság minden irányban 20 cm.    

5.3 Sebesség szimulálása a fordulatszám-leolvasóval 

A fordulatszám-leolvasóból szimulált sebességnél a PIRC vezetéknek az alapegységhez történő 

csatlakoztatása szükséges. A PIRC vezeték másik végének  konnektora a fordulatszám-leolvasó 

vasúti vontatójármű kerete alatt elhelyezett kapcsolótáblájához csatlakozik. Nagyobb távolság esetén 

a PIRC vezetéknek a PPIRC meghosszabbító vezetékkel történő kiegészítése szükséges. Abban az 

esetben, ha közvetlenül az LTV11 típusú leolvasóhoz kell csatlakozni (lásd a 4.10 pontot), a PIRC 

vagy a PPIRC vezetéket a WSR illesztéssel kell ellátni; ennek másik vége az LTV11 fordulatszám-

leolvasó vezetéke konnektorához csatlakozik. A fordulatszám-leolvasó helyes szimulációja 

érdekében a MIREL VZT teszterén be kell az adott IRC számára állítani az egy fordulatra eső 

impulzusok helyes számát és a mért kerék tesztelt berendezésben konfigurált helyes átmérőjének 

értékét. 

5.4 Csatlakozás az RS 485 soros vonalhoz 

A MIREL VZT alapegysége a PRS485 vezeték közvetítésével csatlakozik az RS 485 soros vonalhoz. 

A PR485 vezeték másik, WAGO típusú konnektorral ellátott végének csatlakoztatása a vontatójármű 

típusától, a csatlakozó soros vezeték típusától és a csatlakozás pontjától függően, egyénileg történik. 
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6 A berendezés üzembe helyezése és kikapcsolása 

Az alapegységen elhelyezett bal (zöld) színű LED kigyulladása a be-/kikapcsoló gomb lenyomását 

jelzi. A gomb egy másodpercnyi lenyomását követő elengedésekor a berendezés bekapcsol. Ha a 

gomb lenyomása 20 másodpercnél tovább tart, üzemzavar ábrázolódik és a berendezés 

energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A gomb elengedése után a berendezés, tekintet nélkül 

megelőző helyzetére, azonnal kikapcsol. 

A berendezés kikapcsolása a bekapcsolással egyezik, a gomb egy másodpercnyi lenyomását követő 

elengedésekor a berendezés kikapcsol. Ha a gomb lenyomása 1 másodpercnél tovább tart, a kijelzőn 

megjelenik a gomb felengedésére figyelmeztető üzenet. Ha a gomb lenyomása 20 másodpercnél 

tovább tart, üzemzavar ábrázolódik és a berendezés energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A gomb 

elengedése után a berendezés, tekintet nélkül megelőző helyzetére, azonnal kikapcsol. 

 

A PWR áramforrás rendkívül alacsony feszültsége észlelésénél a berendezés automatikusan 

kikapcsol. 
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7 Felhasználó-interface 

7.1 LED-ek jelzései és a berendezés bekapcsolása 

• A bal (zöld) LED kigyulladása a be-/kikapcsoló-gomb lenyomását jelzi. 

• A középső (vörös) LED villogása a vizsgálati folyamat (script) befejezését jelzi. A jelzés 

bármelyik gomb megnyomásakor befejeződik. 

• A jobb (vörös) LED a állandó világítása legyengült akkumulátorra figyelmeztet. 

7.2 Hangjelzés 

A felhasználót a berendezés működésére figyelmezteti. 

Nyomógomb megnyomása rövid bip-hang 

Berendezés bekapcsolása hosszú bip-hang 

Berendezés kikapcsolása hosszú bip-hang 

Kimerült elem hosszú bip-hang 

Átmenet a script-lépések közti szóközbe közepesen hosszú bip-hang 

Átmenet a script következő lépésére két közepesen hosszú bip-hang 

Script vége négy rövid bip-hang 

Jelentés, meghibásodás ábrázolása hosszú bip-hang 

Hurok rövidzárlat folyamatos hangjelzés 

Hurok rendben ismételt rövid sípolás 

Hurok megnőtt ellenállása ismételt három rövid sípolás 

Hurok szétkapcsolva ismételt hosszú sípolás 

 

7.3 Paraméterek beállítása 

A paraméterek egyes ablakokban történő beállítása a ↑, ↓, ● billentyűkkel történik. A paraméterek 

pillanatnyi állapotát az első jobboldali sor ábrázolja. A ↑ gomb lenyomása után a paraméter értéke 

eggyel nő, az érték a második jobboldali sorban ábrázolódik. A második sorban ábrázolt új érték 

villog, ami azt jelzi, hogy beállítására még nem került sor. A beállítást a ● gombbal biztosítjuk. A ↓ 

gomb lenyomása után a paraméter értéke eggyel csökken, ha a gombot egy másodpercnél tovább 

lenyomva tartjuk, az érték egy-egy egységgel mindaddig csökken, míg a gombot fel nem engedjük. 

Ha az Átlag ablakban a gombot négy másodpercnél tovább lenyomva tartjuk, az érték automatikusan 

tízesével csökken. Ugyanez érvényes a ↑ gomb lenyomásakor is, de ebben az esetben az érték nem 

csökken, hanem növekszik. 
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7.4 Billentyűzet 

A MIREL VZT teszter billentyűzetének ábrázolása a 4.2 pontban található. Az egyes nyomógombok 

jelentőségének áttekintése. 

1 egyes értékek be- és kikapcsolása 

2, ↑ paraméterek beállítása – értékük növelése, vizsgálati folyamat kiválasztása, ugrás a 

futtatott vizsgálati folyamat következő lépésének kezdetére 

3 gyors átkapcsolás a vizsgálati folyamatok ablakába 

4, ← ablakok között átkapcsolás 

5, ● új érték nyugtázása, jelentés és üzemzavar ablak nyugtázása 

6, → ablakok között átkapcsolás 

7 kódszimuláló hurok tesztje 

8, ↓ paraméterek beállítása – értékük csökkentése, vizsgálati folyamat kiválasztása, ugrás a 

futtatott vizsgálati folyamat előző lépésének kezdetére 

9 vizsgálati folyamat ÁLLJ 

♦ vizsgálati folyamat futtatása 

0 vizsgálati folyamat SZÜNET 

 vizsgálati folyamat befejezése 

7.5 Ablakok 

A berendezés kijelző egysége a VZT teszter 15 ablakát ábrázolja. A kijelzőegység alsó 

megvilágítása bármelyik gomb megnyomásakor automatikusan bekapcsol; a világítás a gomb utolsó 

lenyomását követő 5 másodperc eltelte után automatikusan kikapcsol. Az ablakok közötti átkapcsolás 

a ← és → gombokkal lehetséges, a 3 gombbal gyorsan a vizsgálati folyamatok ablakába 

kapcsolhatunk. A bevezető ablak csak a berendezés bekapcsolását követően ábrázolódik. A jelentés 

és üzemzavar ablak kizárólag a berendezés lényeges állapota észlelésekor jelenik meg. A hurok 

tesztjére a 7 gomb lenyomásakor kerül sor, az eredményt a jelentés ablak tartalmazza. 

7.5.1 Bevezető ablak 

Csak a berendezés bekapcsolását követően jelenik meg, a következőket ábrázolja: 

HMH s.r.o. 

MIREL VZT3 vX.X 

A SCRIPT ablakba bármelyik gombbal átkapcsolhatunk; az ablak 10 másodperc elteltével 

automatikusan átkapcsol. 

7.5.2 Script ablak 

Az ablak a scriptek kiválasztását és kezelését teszi lehetővé, a következőket ábrázolja: 

SKR:  [script száma] / [script lépéseinek száma]  [perc]:[másodperc]        - (script időtartama) 

[ script elnevezése ] [VZT.3.06 számára információ a kódleolvasó választásáról “0“ > SN.0;“1“ > 
SN.1;“-“ > Nincs kiválasztva] 
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A script ablakban a ↑ és ↓ gombokkal kapcsolhatunk az egyes scriptekre. A script futtatása a ♦ 

gombbal kezdődik és a  gombbal fejeződik be. A script futtatásakor a script lépései között a 2 és ↓ 

gombokkal mozoghatunk. A 0 gomb a szünetet aktiválja/deaktiválja, ilyenkor a timer leáll, de a 

kimenetek aktívak maradnak. A 9 gomb a script leállítását aktiválja/deaktiválja, ami a timer leállítását 

és a kimenetek kikapcsolását jelenti. 

7.5.3 Átmérő ablak 

Az átmérő ablak lehetővé teszi a kerék átmérőjének 600 – 1300 mm tartományban történő 

beállítását. A berendezés a beállított átmérőt kikapcsolása után is megjegyzi. 

7.5.4 Impulzusok ablak 

Az impulzusok ablak az IRC fordulatára eső impulzusok 20 – 120 impulzus-tartományú beállítását 

teszi lehetővé. 

7.5.5 Sebesség ablak 

A sebességgenerátort a sebesség ablak 1 gombjával ki- vagy bekapcsolhatjuk, a kikapcsolt 

generátort az érték helyett ábrázolt OFF szó jelzi. A sebességek beállítása a következőképpen függ 

az IRC leolvasó impulzusainak beállításától: 

• 100 – 150 tartományból származó impulzusok 1 – 220 km/ó 

• 20 – 99 tartományból származó impulzusok  5 – 220 km/ó 

 

0 gomb funkciója a közvetlen sebesség szabályozás üzemmód bekapcsolása, ezt a kijelzőegység 

alsó sorában megjelenő "^^^" szimbólum jelzi. 

Ebben az üzemmódban a sebesség a ↑ és ↓ gombokkal közvetlenül megváltoztatható, a ● gombbal 

történő nyugtázás nélkül. 

7.5.6 Irány ablak 

Az irány ablak 1 gombjával a sebességgenerátoron a következőképpen állíthatjuk be a 
sebességeket: 

• A/ELŐRE 

• B/HÁTRA 

7.5.7 Vivő ablak 

A vivő ablak a jelzésgenerátor vivőfrekvenciájának 40-110 Hz tartományú, 1 Hz-es lépésű, továbbá a 

30 Hz-es és 300 Hz-es frekvenciák beállítását teszi lehetővé. A vivőfrekvencia generálásának be- 

vagy kikapcsolására az 1 gomb szolgál. A kikapcsolt vivőfrekvenciát az érték helyett megjelenő OFF 

felirat jelzi. A 0 illetve  gombok közvetlenül 50 Hz vagy 75 Hz vivőfrekvencia gyors beállítását 

teszik lehetővé. 

Az ablak a VZT.3.06 számára a kódleolvasó választására vonatkozó információt tartalmazza, mivel a 

kódleolvasó kiválasztott változata nélkül a vizsgálóberendezés semmit sem fog generálni [“SN0“ > 

SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nincs kiválasztva]. 

7.5.8 Modulációs ablak 

A modulációs ablak a jelzések generátora modulációs frekvenciájának 0,7 – 5,6 Hz tartományú 

beállítását teszi lehetővé. A modulációs frekvencia generálását az 1 gombbal kapcsoljuk be vagy ki, a 

kikapcsolt modulációs frekvenciát az érték helyett ábrázolt OFF szó jelzi. A ♦, 0,  és 9 gombok a 0,9; 

1,8; 3,6 és 5,4 Hz modulációs frekvenciák gyors beállítását teszik lehetővé, amelyek az LS 

specifikáció jelzéseinek felelnek meg. 
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Az ablak a VZT.3.06 számára a kódleolvasó választására vonatkozó információt tartalmazza, mivel a 

kódleolvasó kiválasztott változata nélkül a vizsgálóberendezés semmit sem fog generálni [“SN0“ > 

SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nincs kiválasztva]. 

7.5.9 Távirat ablak 

A távirat ablak kizárólag a MÁV részére készített vonatbefolyásoló berendezés tesztelésekor 

használatos. Lehetővé teszi a táviratok 0...4 tartományú beállítását, a 0 az X fázis számára van 

fenntartva, ebben nem kerül sor a t3 megszakítás generálására. A táviratok generálása és a 

frekvenciamodulációs moduláció nem lehetnek egyszerre bekapcsolva, mivel a távirat aktiválásánál a 

„moduláció“ ablak modulációja kikapcsol és ellenkezőleg, a moduláció aktiválásánál a „távirat“ ablak 

táviratainak generálása kikapcsolására kerül sor. A táviratok generálásának kikapcsolását a távirat 

száma helyett ábrázolt OFF felirat jelzi. Az ablak hozzáférhetősége kizárólag a MÁV követelményei 

szerint működő változatban biztosított. 

Az ablak a VZT.3.06 számára a kódleolvasó választására vonatkozó információt tartalmazza, mivel a 

kódleolvasó kiválasztott változata nélkül a vizsgálóberendezés semmit sem fog generálni [“SN0“ > 

SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nincs kiválasztva]. 

7.5.10 Áram ablak 

Az áram ablak a vágányáram szimulált értékének 0,5 – 20 A tartományú beállítását teszi lehetővé. Az 

áram-szimuláció ki- vagy bekapcsolását az 1 gombbal végezzük, a kikapcsolt áramot az érték helyett 

ábrázolt OFF szó jelzi. 

Az ablak a VZT.3.06 számára a kódleolvasó választására vonatkozó információt tartalmazza, mivel a 

kódleolvasó kiválasztott változata nélkül a vizsgálóberendezés semmit sem fog generálni [“SN0“ > 

SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nincs kiválasztva]. 

7.5.11 Maradékáram ablak 

A maradékáram ablak a vágány maradékárama értékének 0,5 – 20 A tartományú beállítását teszi 

lehetővé. A maradékáram-szimuláció ki- vagy bekapcsolását az 1 gombbal végezzük, a kikapcsolt 

maradékáramot az érték helyett ábrázolt OFF szó jelzi. 

Az ablak a VZT.3.06 számára a kódleolvasó választására vonatkozó információt tartalmazza, mivel a 

kódleolvasó kiválasztott változata nélkül a vizsgálóberendezés semmit sem fog generálni [“SN0“ > 

SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nincs kiválasztva]. 

7.5.12 Kódleolvasó ablak 

A kódleolvasó ablaka csak a VZT.3.06 változatnál van jelen és lehetővé teszi az SN.0/SN.1 típusú 

kódleolvasók beállítását a KSV.1 leadók vonali infrastruktúra információi szimulált átvitelére szolgáló 

kimenetének helyes generálására. 

A generált jel konfigurációjának helyes beállítása biztonságának érdekében a kódátvitel 

hitelesítésekor a kódleolvasó típusát minden bekapcsolás után, továbbá a szimulált KCV kód adói 

áramkörének minden szétkapcsolása után be kell állítani. 

7.5.13 Auto off ablak 

Az auto off ablak a berendezés automatikus kikapcsolásának beállítására szolgál. Az 5 perc elteltével 

bekövetkező automatikus kikapcsolás be- vagy kikapcsolása az 1 gombbal történik. 

7.5.14 Nyelv ablak 

A nyelv ablak a menü nyelvének beállítását teszi lehetővé, a 2 és a 8 gomb a nyelvek váltására 

szolgál. 
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7.5.15 Üzemzavar ablak 

Az üzemzavar ablak a következőket ábrázolja: 

UEZEMZAVAR: [szöveg] 

[szöveg folytatása] 

A „BE/KI GOMB BEAKADT“ akkor ábrázolódik, ha a bekapcsoló gomb lenyomása 20 másodpercnél 

tovább tartott. 

 

7.5.16 Jelentés-ablak 

A jelentés-ablak a következőket ábrázolja: 

JELENTEES: [szöveg] 

[szöveg folytatása] 

Az ablakot a ● gomb lenyomásával nyugtázzuk. A lehetséges jelentések listája: 

„Slaba bateria“  - „Elem kimeruloben“ Az akkumulátor legyengülését követően minden 

5 percben megjelenik. 

„Vypinam  Bateria vybita“  - „Kikapcsolok. 

Kimerult elem“ 

Kimerültnek értékelt akkumulátor esetén jelenik 

meg, a berendezés 15 másodpercen belül vagy a 

● gombbal történt nyugtázás után kikapcsol. 

„Slucka Rozpojena“  - „Szetkapcsolt hurok“ A 7 gomb lenyomásakor jelenik meg, ha a hurok 

szétkapcsolt. 

„Slucka Zvyseny odpor“  - „Megnott ellenallasu 

hurok“ 

A 7 gomb lenyomásakor jelenik meg, ha a hurok 

ellenállása megnőtt. 

„Slucka V poriadku“  - „Hurok rendben“ A 7 gomb lenyomásakor jelenik meg, ha a hurok 

rendben van. 

„Slucka Skratovana“  - „Rovidzarlatos hurok“ A 7 gomb lenyomásakor jelenik meg, ha a hurok 

zárlatos. 

„Nevyvážené budenie KSV“-„Szimulált kód 

kiegyensúlyozatlan gerjesztése” 1) 

Adáskor ábrázolódik, ha a szimulált kód adóinak 
gerjesztése eltérő 

Lehetséges ok: 

– MIREL SN (csillapított) problémája 

– Szimulált kód adójának helytelen 
elhelyezése 

– Szimulált kód adójának problémája 

1) Csak a VZT.3.06 számára 
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8 Vizsgálati folyamatok (scriptek) 

egyes vizsgálati folyamatok (scriptek) hozzáférhetőségét a programfelszerelés változata határozza 

meg. A vizsgálati folyamat (script) száma a folyamatok sorrendjéből adódik. 

Script:  1. sz. 

Elnevezés: LS 75 Hz 

Lépések száma: 12 

Végrehajtás időtartama:  2 perc 22 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (modulációs; vivő; áram) idő 

1 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

2 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

3 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

4 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

5 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

6 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

7 körgyűrű 1,8 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

8 körgyűrű  1,8 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

9 körgyűrű 1,8 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

10 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

11 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

12 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 0s 
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Script:  2. sz. 

Elnevezés: LS 50/75 

Lépések száma: 24 

Végrehajtás időtartama:  4 perc 46 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (modulációs; vivő; áram) idő 

1 zöld jelzés 5,4 Hz; 50 Hz; 2 A 10s / 2s 

2 zöld jelzés 5,4 Hz; 50 Hz; 5 A 10s / 2s 

3 zöld jelzés 5,4 Hz; 50 Hz; 20 A 10s / 2s 

4 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

5 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

6 zöld jelzés 5,4 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

7 sárga jelzés 3,6 Hz; 50 Hz; 2 A 10s / 2s 

8 sárga jelzés 3,6 Hz; 50 Hz; 5 A 10s / 2s 

9 sárga jelzés 3,6 Hz; 50 Hz; 20 A 10s / 2s 

10 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

11 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

12 sárga jelzés 3,6 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

13 körgyűrű 1,8 Hz; 50 Hz; 2 A 10s / 2s 

14 körgyűrű 1,8 Hz; 50 Hz; 5 A 10s / 2s 

15 körgyűrű 1,8 Hz; 50 Hz; 20 A 10s / 2s 

16 körgyűrű 1,8 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

17 körgyűrű 1,8 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

18 körgyűrű 1,8 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 2s 

19 vörös jelzés 0,9 Hz; 50 Hz; 2 A 10s / 2s 

20 vörös jelzés 0,9 Hz; 50 Hz; 5 A 10s / 2s 

21 vörös jelzés 0,9 Hz; 50 Hz; 20 A 10s / 2s 

22 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 2 A 10s / 2s 

23 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 5 A 10s / 2s 

24 vörös jelzés 0,9 Hz; 75 Hz; 16 A 10s / 0s 
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Script:  3. sz. 

Elnevezés: EVM+EVM0 

Lépések száma: 16 

Végrehajtás időtartama:  5 perc 0 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (vivő; áram) idő 

1 távirat 1, 300/150 75 Hz; 1,5 A 14s / 1s 

2 távirat 1, 300/150 75 Hz; 4 A 14s / 1s 

3 távirat 1, 300/150 75 Hz; 16 A 14s / 1s 

4 távirat 2, 300/150 75 Hz; 1,5 A 14s / 1s 

5 távirat 2, 300/150 75 Hz; 4 A 14s / 1s 

6 távirat 2, 300/150 75 Hz; 16 A 14s / 1s 

7 távirat 3, 300/150 75 Hz; 1,5 A 14s / 1s 

8 távirat 3, 300/150 75 Hz; 4 A 14s / 1s 

9 távirat 3, 300/150 75 Hz; 16 A 14s / 1s 

10 távirat 4, 300/150 75 Hz; 1,5 A 14s / 1s 

11 távirat 4, 300/150 75 Hz; 4 A 14s / 1s 

12 távirat 4, 300/150 75 Hz; 16 A 14s / 30s 

13 távirat 1, 300/150 75 Hz; 1,5 A 14s / 14s 

14 távirat 1, 300/150 75 Hz; 4 A 14s / 14s 

15 távirat 1, 300/150 75 Hz; 16 A 14s / 14s 

16 távirat 2, 300/150 75 Hz; 4 A   7s / 0s 

Script:  4. sz. 

Elnevezés: Sebesség 120 km/h 

Lépések száma: 8 

Végrehajtás időtartama:  43 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (sebesség; irány) idő 

1 v = 0 km/h 0 km/h; A/ELŐRE 15s / 0s 

2 v = 5 km/h 5 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

3 v = 20 km/h 20 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

4 v = 40 km/h 40 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

5 v = 60 km/h 60 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

6 v = 80 km/h 80 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

7 v = 100 km/h 100 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

8 v = 120 km/h 120 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 
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Script:  5. sz. 

Elnevezés: Sebesség 180 km/h 

Lépések száma: 11 

Végrehajtás időtartama:  55 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (sebesség; irány) idő 

1 v = 0 km/h 0 km/h; A/ELŐRE 15s / 0s 

2 v = 5 km/h 5 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

3 v = 20 km/h 20 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

4 v = 40 km/h 40 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

5 v = 60 km/h 60 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

6 v = 80 km/h 80 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

7 v = 100 km/h 100 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

8 v = 120 km/h 120 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

9 v = 140 km/h 140 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

10 v = 160 km/h 160 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

11 v = 180 km/h 180 km/h; A/ELŐRE 4s / 0s 

Script:  č.6 

Elnevezés: 50/75 Hz szűrő 

Lépések száma 15 

Végrehajtás időtartama:  1 perc 28 másodperc 

lépés 

száma 
ellenőrizve ismertetés (vivő, feszültség) idő 

1 átvitel 1.vezetőáll., 50Hz szűrő 50 Hz; 3V rms 4s / 2s 

2 átvitel 2.vezetőáll., 50Hz szűrő 50 Hz; 3V rms 4s / 2s 

3 átvitel 50Hz szűrő 30 Hz; 3V rms 4s / 2s 

4 átvitel 50Hz szűrő 75 Hz; 3V rms 4s / 2s 

5 átvitel 75Hz szűrő 50 Hz; 3V rms 4s / 2s 

6 átvitel 75Hz szűrő 75 Hz; 3V rms 4s / 2s 

7 átvitel 75Hz szűrő 104 Hz; 3V rms 4s / 2s 

8 átvitel 75Hz szűrő 300 Hz; 3V rms* 4s / 2s 

9 minimális komparációs szint 75 Hz; 0,8Vpp 4s / 2s 

10 közepes komparációs szint 75 Hz; 1,5Vpp 4s / 2s 

11 maximális komparációs szint 75 Hz; 3V rms 4s / 2s 

12 átvitel 50Hz 50 Hz; 3V rms 4s / 2s 

13 átvitel 75Hz 75 Hz; 3V rms 4s / 2s 

14 választás 50Hz 50 Hz; 3V rms 4s / 2s 

15 választás 75Hz 75 Hz; 3V rms 4s / 0s 

*) a tényleges érték alacsonyabb 
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9 Akkumulátor-áramforrás töltése 

A MIREL VZT vizsgálóberendezés két PWR akkumulátor-áramforrással rendelkezik, míg az egyik 

a berendezésben üzemel, a másik a CHAR akkumulátortöltővel tölthető. A töltésnél 

az akkumulátortöltő gyártója utasítása szerinti eljárás követése szükséges. Az akkumulátortöltő 

az akkumulátorok töltési és kisütési folyamatát is lehetővé teszi. A töltés ideje egyéni, a kimerülés 

mértéke, az akkumulátor típusa és az akkumulátortöltő típusa határozza meg. 

A PWR akkumulátor-áramforrás kiemelése a berendezésből: 

• Oldjuk az alapegység PWR fedelének biztosító csavarját. 

• Eltávolítjuk a PWR terének fedelét. 

• A teljes akkumulátor-forrást kiemeljük az alapegységből. 

• A bevezető kábel konnektorát lepattintjuk. 
 

Az akkumulátor-áramforrás behelyezésénél a fordított eljárást követjük. 

 

 

 

 

 

 

 

PWR akkumulátor-áramforrás 

fedelének nyitása.  A fedélben a 

biztosító csavar látható.  

 

 

 

 

 

 

 

A teljes PWR akkumulátor-

áramforrás kiemelése az 

alapegységből és a konnektor 

lepattintása. 
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10 A berendezés diagnosztikája és karbantartása 

A MIREL VZT teszter háromszintű diagnosztikával rendelkezik. 

D1 – berendezés egyszeri autodiagnosztikus tesztje 

D2 – berendezés folyamatos autodiagnosztikus ellenőrzése 

D4 – megelőző ellenőrzés 

Az első két szint (D1, D2) diagnosztikus tesztjeinek automatikus végrehajtását a maga 

berendezés biztosítja. Üzemzavar esetén a kezelőszemélyzet figyelmeztetést kap. Ha az 

üzemzavar a berendezés további működését nem teszi lehetővé, a további működést kizáró 

intézkedésekre kerül sor. Üzemzavar esetén el kell végezni a berendezés folyó javítását (S1), 

ismételt meghibásodás megállapítása esetén szerviz-javításra (S2) van szükség. 

A berendezés időszakos (D4) megelőző ellenőrzését 24 (legfeljebb 26) havonként a 

berendezés gyártója vagy az általa megbízott és kiképzett alany végzi. A működési próbán kívül 

megvalósul a teljes berendezés alapos vizsgálata is (belső áramkörök leolvasása, bemeneti-

kimeneti áramkörök állapotának ellenőrzése). A próba a berendezés teljes üzemkészségét 

és elhasználódását is figyelembe veszi. A berendezés hitelesítése (kalibrációja) is a megelőző 

ellenőrzés részét képezi. Meghibásodás megállapítása esetén szerviz-javításra (S2) van 

szükség. A megelőző ellenőrzés végrehajtásának folyamata a gyártó belső utasítása alapján 

történik. A megelőző ellenőrzés csak akkor tekinthető elvégzettnek, ha teljes terjedelmében 

megvalósult. 

A diagnosztika D3 szintjét a MIREL rendszer egyéb berendezéseinek diagnosztikái 

kompatibilitása biztosítása érdekében elmarad. 

MIREL VZT teszter diagnosztikáját végző minden egyes dolgozót oktatni kell a munkavégzés 

közbeni biztonságról, igazolhatóan ki kell képezni a tevékenység végrehajtására és a 

dolgozóknak rendelkezniük kell a berendezés diagnosztikája egyes szintjei elvégzésére 

jogosító megbízással. 

A MIREL VZT teszter karbantartása kétszintű diagnosztikával rendelkezik. 

S1 –  folyó javítás 

S2 –  szerviz-javítás 

Az (S1) folyó javítást az üzemeltető gyártó által kiképzett dolgozója végzi. A javítás valamelyik 

diagnosztikus ellenőrzés észlelte vagy a berendezés működése közben megállapított 

meghibásodás fellépése esetén szükséges. A folyó javítás célja a a kábelek, táplálás, a vasúti 

vontatójármű berendezései kapcsolásában fellépett meghibásodások stb. kiküszöbölése. A 

folyó javítás keretében a MIREL VZT teszter alapegységében semmilyen beavatkozásra nem 

kerül sor. A meghibásodás ismételt megállapítása esetén szerviz-javítás (S2) szükséges. 

Az (S2) szerviz-javítást a gyártó vagy az általa kiképzett és megbízott alany végzi. Szerviz-

javításra akkor kerül sor, ha a fellépett meghibásodás kiküszöbölése (S1) folyó javítással nem 

lehetséges. 

A szerviz-javítás végrehajtására általában a gyártónál kerül sor, a javítás célja a teszter 

alapegységében fellépett meghibásodások kiküszöbölése. 

A MIREL VZT teszter diagnosztikájával és karbantartásával vezetett dokumentáció hasonló, 

mint az egyéb MIREL rendszerek karbantartásának és diagnosztikájának dokumentációja. 

MIREL VZT teszter diagnosztikáját végző minden egyes dolgozót oktatni kell a munkavégzés 

közbeni biztonságról, igazolhatóan ki kell képezni a tevékenység végrehajtására és a 

dolgozóknak rendelkezniük kell a berendezés diagnosztikája egyes szintjei elvégzésére 

jogosító megbízással. 


