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1

Použité značenie a názvoslovie

MIREL VZ1

vlakový zabezpečovač systému MIREL, typ VZ1

MIREL RM1

registračný rýchlomer systému MIREL, typ RM1

MIREL 812

riadiaci systém MIREL motorového vozňa radu 812, typ 812

MIREL VZT

Tester systémov MIREL VZT

KSV.1

Vysielač simulovaného kódu

TP

technické podmienky

HW

technické vybavenie

SW

programové vybavenie

ZJ

základná jednotka zariadení systému MIREL

LED

indikačné svietiace diódy

IRC

inkrementálny snímač otáčok

binárny

dvojhodnotový (logická „0“ a „1“)

analógový

spojitý (špecifikovaný jednotkou)

RS 485

prenos údajov v číslicovej forme po dvojžilovej kabeláži v štandarde RS485
paketovým protokolom BMSP

autodiagnostika

technologický postup, ktorým zariadenie automaticky a periodicky kontroluje
základnú funkčnosť všetkých súčastí riadiaceho systému

DD

typ priemyselného konektora

DB

typ konektora

ST1

1. stanovište HDV

ST2

2. stanovište HDV

D1, D2, D3, D4

úrovne diagnostiky
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2

Určenie dokumentu

Účelom tohto dokumentu je stanoviť postupy práce s testerom MIREL VZT a stanoviť spôsob údržby tohto
testeru.
Dokument nadväzuje na nasledujúcu dokumentáciu:
Číslo

Verzia

Názov

[1]

154VZ1

190111

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 – Návod na údržbu Diagnostika

[2]

194RS350

000000

MIREL RS350 - Návod na údržbu

[3]

195RS350

000000

MIREL RS350 - Návod na údržbu

[4]

278RM1

130215

Registračný rýchlomer MIREL RM1 – Návod na údržbu Diagnostika

[5]

447RS812

080312

MIREL RS812 – Návod na údržbu Diagnostika

[6]

1896VZT3

190304

VZT3 Katalógový list

Dokument je určený pre pracovníkov:


výrobcu systémov MIREL, ktorí zabezpečujú skúšky, výstupnú kontrolu, inštaláciu a oživovanie,
záručný a mimozáručný servis a periodickú údržbu systémov MIREL. Pracovníci musia byť na túto
činnosť preukázateľne určení a zaškolení výrobcom systémov MIREL.



prevádzkovateľa, ktorí zabezpečujú prevádzkovú údržbu, diagnostiku, a prevádzkové opravy
systémov MIREL. Pracovníci musia byť na túto činnosť preukázateľne určení a zaškolení
prevádzkovateľom.
Každý pracovník, ktorý prichádza do kontaktu s testerom MIREL VZT musí mať príslušné vzdelanie,
kvalifikáciu, skúsenosti, technické vybavenie a musí byť výrobcom preukázateľne zaškolený pre daný
rozsah činností, ktoré s testerom vykonáva
Dokument stanovuje spôsob pripojenie testeru k systémom MIREL a k hnacím dráhovým vozidlám na
ktorých sú systémy MIREL nainštalované. Stanovuje spôsob vykonávania jednotlivých testov, spôsob
obsluhy testeru MIREL VZT. Dokument ďalej stanovuje spôsob periodickej a neplánovanej údržby testeru
MIREL VZT.
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3

Všeobecná charakteristika

Tester MIREL VZT je elektronický číslicový systém z produktovej rady systémov MIREL. Je konštruovaný
pre testovanie zariadení typu MIREL VZ1, MIREL RM1, MIREL 812. Tester MIREL VZT je možné
v budúcnosti použiť na testovanie ďalších typov systémov, ktoré pribudnú do produktovej rady MIREL pri
zachovaní ustanovení technickej dokumentácie, ktorá bude k týmto systémov vydaná.
Tester MIREL VZT zabezpečuje nasledujúce primárne funkcie: simuláciu kódových prúdov líniového
vlakového zabezpečovača vrátane ich modulácie pre snímače kódu MIREL SN, simuláciu signálov
z inkrementálneho snímača otáčok na náprave (typ MIREL IRC, Metra LTV11, ...), simuláciu komunikácie
na sériovej linke RS 485 systémov MIREL. Tester okrem základných funkcií vykonáva aj nasledujúce
sekundárne funkcie: automatické vykonávanie celých skúšobných postupov (skriptov), možnosť
manuálneho nastavovania všetkých výstupných veličín v mnohých parametroch, kontrola stavu
akumulátorov testeru, kontrola integrity kódovacej slučky.
Tester MIREL VZT je uložený v odolnom plastovom boxe. Elektronika testeru, displej, klávesnica,
akumulátory a pripojovacie konektory sú uložené v hornom kryte boxu. Ostatný priestor je určený na
uskladnenie pripojovacej kabeláže.
Napájanie testeru MIREL VZT je z batériového zdroja. Batériový zdroj obsahuje 6 akumulátorov typu AA.
Súčasťou prístroja je druhý (rovnaký) napájací zdroj a nabíjačka akumulátorov typu AA. Tester MIREL
VZT vykonáva priebežnú kontrolu stavu pripojených akumulátorov.
Tester MIREL VZT je konštruovaný na báze najmodernejších elektronických súčiastok, je riadený
vlastným procesorom s 8-bitovou RISC architektúrou. Použitá súčiastková základňa spĺňa náročné kritéria
spoľahlivosti a odolnosti. Užívateľské rozhranie obsahuje 32-znakový 2-riadkový alfanumerický displej a
12-tlačidlovú klávesnicu.
Tester MIREL VZT vykonáva priebežnú autodiagnostiku. Okrem vykonania hĺbkovej profylaktickej kontroly
spojenej s kalibráciou je zariadenie bezúdržbové.
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Opis
4.1

Zostava

Tester MIREL VZT je elektronické zariadenie, ktoré v štandardnej zostave obsahuje nasledujúce súčasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZJ - základná jednotka
KS - slučky simulácie kódu (platí pre VZT.3.05)
KSV.1.1 – Vysielač simulovaného kódu na koľajnicu (platí pre VZT.3.06)
PKS – pripojovací vodič slučiek simulácie kódu (10 m) (platí pre VZT.3.05)
PKSV.1.10 - pripojovací vodič vysielačov simulovaného kódu (10 m) (platí pre VZT.3.06)
PIRC - vodič na simuláciu snímača otáčok (8 m)
PWR - akumulátorový zdroj (6 x AA)
CHAR - nabíjačka akumulátorov typu AA
Návod na obsluhu a údržbu testeru MIREL VZT

1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2ks

Doplnkové príslušenstvo k testeru MIREL VZT, ktoré nie je štandardnou výbavou prístroja je:
1.
2.
3.
4.

PPKS.0.10 - predlžovací vodič slučiek simulácie kódu (10 m) (platí pre VZT.3.05)
PPKSV.1.10 - predlžovací vodič vysielačov simulovaného kódu (10 m) (platí pre VZT.3.06)
PPIRC.0.12 - predlžovací vodič na simuláciu snímača otáčok (12 m)
WSR.0.x - redukcia z konektora WAGO podľa 1896VZT3
PRS485 - vodič na pripojenie komunikačnej linky RS 485

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Štítkové údaje zariadenia:
výrobca:
typ:
v. č.
rok výroby:
Un:
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4.2

ZJ - Základná jednotka

Základná jednotka funkčne zabezpečuje všetky prevádzkové funkcie testeru MIREL VZT:


zapínanie a vypínanie celého zariadenia



simuláciu kódových prúdov líniového vlakového zabezpečovača vrátane ich modulácie pre
snímače kódu MIREL SN



simuláciu signálov z inkrementálneho snímača otáčok na náprave (typ MIREL IRC, Metra LTV11,
...)



simuláciu komunikácie na sériovej linke RS 485 systémov MIREL



automatické vykonávanie celých skúšobných postupov (skriptov)



užívateľské rozhranie manuálneho nastavovania všetkých výstupných veličín (displej, klávesnica)



kontrola stavu akumulátorov



kontrola integrity kódovacej slučky



indikácia stavov LED


akustická signalizácia
Na prednom paneli základnej jednotky sú umiestnené 3 indikačné LED diódy, 32-znakový LCD displej, 12tlačidlová fóliová klávesnica, tlačidlo zapínania a vypínania, konektor na pripojenie PKS, konektor na
pripojenie PIRC, konektor na pripojenie PRS485, kryt akumulátorového zdroja a výrobný štítok.
V prípade VZT.3.06, sa na prednom paneli nachádza konektor na pripojenie PKSV, pre testovanie
snímačov kódu ako inštalácie na HDV.

Uzavretá základná jednotka testeru
MIREL VZT

Uzatvárací klip základnej jednotky
testeru MIREL VZT v otvorenej
polohe. Základná jednotka má 2
uzatváracie klipy.
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Vnútorný priestor na odkladanie
prepojovacích vodičov.

Elektronika testeru MIREL VZT
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4.3

KS – slučky simulácie kódu

Slučky simulácie kódu sa umiestňujú na snímače kódu typu MIREL SN. Slučky sa umiestňujú vždy
v pároch na dvojicu snímačov. Po ovinutí
snímača a zasunutí konektora je nutné tento
zaistiť poistnými perami. Slučky simulácie
kódu sa pripájajú na pripojovací vodič PKS.
Konektor je chránený kľúčom.

KS - slučky simulácie kódu.
Úplne vľavo konektor na prepojenie s PKS.

4.4

PKS - pripojovací vodič slučiek simulácie kódu

Pripojovací vodič slučiek simulácie kódu slúži na prepojenie slučiek so základnou jednotkou. Jeho dĺžka je
10 m. Na strane základnej jednotky je
konektor XLR s tromi kolíkmi. Na strane
slučiek sú dva konektory s tromi dutinami.
Konektory sú chránené proti rozpojeniu
kľúčom.

PKS - pripojovací vodič slučiek simulácie
kódu. Vpravo dvojica konektorov na
pripojenie KS. Vľavo konektor na
pripojenie do základnej jednotky.

4.5

KSV.1.1 – Vysielač simulovaného kódu

Vysielač simulovaného kódu sa umiestňuje pod snímače kódu typu MIREL SN priamo na koľajnicu
s dorazom, a pozícia je fixovaná permanentným
magnetom v nohe KSV.1. Vysielače sa
umiestňujú vždy v páre pod dvojicu snímačov.
Vysielače KSV sa zapájajú podobne ako slučky
KS, akurát na prepojenie a pripojenie do
základnej jednotky potrebujú PKSV.1.10 kábel.
Konektor je chránený kľúčom.

KSV

502VZT : 210531
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4.6

PKSV – pripojovací vodič vysielačov simulovaného kódu

Pripojovací vodič vysielačov simulovaného kódu slúži na prepojenie vysielačov so základnou jednotkou.
Jeho dĺžka je 10 m. Na strane základnej
jednotky je jeden konektor so šiestimi
kolíkmi.
Na
strane
vysielačov
simulovaného kódu sú dva konektory so
šiestimi dutinami. Konektory sú chránené
proti rozpojeniu kľúčom.
PKSV - pripojovací vodič vysielačov
simulovaného kódu. Vpravo dvojica
konektorov XLR6F na pripojenie KSV.
Vľavo konektor XLR6M na pripojenie
do základnej jednotky.

4.7

PIRC –vodič na simuláciu snímača otáčok

Vodič na simuláciu snímača otáčok slúži na prepojenie základnej jednotky a svorkovnice snímača otáčok
na náprave hnacieho vozidla. Jeho
dĺžka je 8 m. Na strane základnej
jednotky sa vodič pripája konektorom
DB s dutinami, na strane svorkovnice sa
vodič pripája konektorom WAGO s
kolíkmi.

PIRC - vodič na simuláciu snímača
otáčok. Vľavo konektor DB na
pripojenie k základnej jednotke.
Vpravo konektor WAGO na pripojenie
do svorkovnice IRC.

4.8

PWR - akumulátorový zdroj

Akumulátorový zdroj slúži na napájanie zariadenia. Obsahuje 6 akumulátorov typu AA, ktoré sú uložené
v spoločnom plastovom nosiči. Plastový
nosič
je
vybavený
prívodným
konektorom, ktorým sa zdroj pripája
k základnej jednotke. Zostava testeru
MIREL
VZT
obsahuje
dva
akumulátorové zdroje. Pokiaľ je jeden
uložený
v priestore
akumulátora
v základnej jednotke, druhý je možné
nabíjať.

PWR - akumulátorový zdroj.
V prednej časti plastového nosiča je
viditeľný konektor na pripojenie.
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4.9

CHAR – nabíjačka akumulátorov typu AA

Nabíjačka akumulátorov slúži na dobíjanie akumulátorového zdroja PWR, ktorý nie je v základnej
jednotke. Naraz je možné dobíjať 6
akumulátorov
typu
AA.
Nabíjačka
umožňuje vykonať aj nabíjací aj vybíjací
cyklus akumulátorov. Čas nabitia je
individuálny podľa stupňa vybitia, typu
akumulátorov a typu dodanej nabíjačky.
Pri práci s nabíjačkou sa postupuje podľa
návodu, ktorý bol dodaný od výrobcu
nabíjačky.

CHAR - nabíjačka akumulátorov typu
AA spolu s prívodnou sieťovou šnúrou

4.10 PPKS.0.10 - predlžovací vodič slučiek simulácie kódu
Predlžovací vodič slučiek simulácie kódu PPKS.0.10 slúži na predĺženie vedenia ku KS o 10 m. Používa
sa na pracoviskách a v situácii, keď je značná vzdialenosť snímačov kódu od pracoviska na ktorom sa
diagnostika vykonáva (spravidla sa jedná
o jednokabínové
hnacie
vozidlá
s asymetricky umiestnenou kabínou).
Konektorom s kolíkmi sa pripája na
základnú
jednotku.
Konektorom
s dutinami sa pripája na vodič PKS.
Konektory sú chránené proti rozpojeniu
poistným kľúčom.

PPKS.0.10 - predlžovací vodič slučiek
simulácie kódu. Konektor vľavo je
určený na pripojenie do základnej
jednotky. Konektor vpravo sa pripája
k PKS.

4.11 PPKSV – predlžovací vodič vysielačov simulovaného kódu
Predlžovací vodič vysielačov simulovaného kódu PPKSV.1.10 slúži na predĺženie vedenia ku KSV o 10 m.
Používa sa na pracoviskách a v situácii, keď je značná vzdialenosť snímačov kódu od pracoviska na
ktorom sa diagnostika vykonáva (spravidla sa jedná o jednokabínové hnacie vozidlá s asymetricky
umiestnenou
kabínou).
Konektorom
XLR6M s kolíkmi sa pripája na základnú
jednotku. Konektorom XLR6F s dutinami
sa pripája na vodič PKSV. Konektory sú
chránené proti rozpojeniu poistným
kľúčom.
PPKSV.1.10 - predlžovací vodič
vysielačov simulovaného kódu.
Konektor vľavo je určený na
pripojenie do základnej jednotky.
Konektor vpravo sa pripája k PKSV.
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4.12 PPIRC.0.12 - predlžovací vodič na simuláciu snímača otáčok
Predlžovací vodič na simuláciu snímača otáčok PPIRC.0.12 slúži na predĺženie vedenia o 10 m. Používa
sa na pracoviskách a v situácii, keď je
značná vzdialenosť svorkovnice snímača
otáčok na náprave od pracoviska na
ktorom sa diagnostika vykonáva. Na
oboch koncoch je ukončený konektormi
WAGO. Konektor s dutinami sa pripája
k vodiču PIRC. Konektor s kolíkmi sa
pripája do svorkovnice IRC.

PPIRC.0.12 - predlžovací vodič na
simuláciu snímača otáčok. Konektor
vľavo sa pripája k vodiču PIRC.
Konektor vpravo sa pripája do
svorkovnice IRC.

4.13 WSR.0.0 - redukcia z konektora WAGO na konektor snímačov LTV11
Redukcia z konektora WAGO na konektor snímačov LTV11 sa používa vo výnimočných prípadoch, keď je
hnacie vozidlo osadené snímačom
LTV11 a prívodné káblové vedenie nie
je svorkované v rozvodnej skrinke na
ráme vozidla. Redukcia slúži na
prepojenie WAGO konektora vodiča
PIRC s konektorom na prívodnom vodiči
k snímaču otáčok.
K dispozícii sú aj ďalšie
uvedené v kapitole 4.1.

redukcie

WSR.0.0 - redukcia z konektora
WAGO na konektor snímačov LTV11

4.14 PRS485 – vodič na pripojenie komunikačnej linky RS 485
Vodič na pripojenie komunikačnej linky RS 485 slúži na prepojenie základnej jednotky testeru MIREL VZT
a komunikačnej
linky
RS
485
ľubovoľného
systému
MIREL
na
hnacom vozidle. Jeho dĺžka je 5 m. Na
strane základnej jednotky sa vodič
pripája konektorom DB s kolíkmi, na
strane komunikačnej linky sa vodič
pripája konektorom WAGO.

PRS485 - vodič na pripojenie
komunikačnej linky RS 485

502VZT : 210531
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5 Pripojenie k diagnostikovanému zariadeniu a k HDV
Pripojenie testeru MIREL VZT k diagnostikovanému zariadeniu a k hnaciemu koľajovému vozidlu je možné
len originálnym príslušenstvom tohto testeru.

5.1

Testovanie prenosu kódu kódovacími slučkami KS

Pre testovanie prenosu kódu je nutné k základnej jednotke ZJ pripojiť vodič PKS, prípadne medzi ZJ
a PKS vložiť predlžovací vodič PPKS.0.10. K vodiču PKS sa pripájajú kódové slučky KS. Pre správnu
činnosť je nutné pripojiť vždy obe kódové slučky. Pri umiestnení kódových slučiek na snímače kódu sa
musí dodržať súhlasná orientácia. Spravidla sa umiestňujú prívodnými vodičmi smerom vpred daným
stanovišťom. Kódové slučky KS musia byť umiestnené v strede snímača kódu MIREL SN. Testovanie
integrity celého zapojenia je možné priamo zo základnej jednotky.

5.2

Testovanie prenosu kódu vysielačmi simulovaného kódu KSV

Pre testovanie prenosu kódu je nutné k základnej jednotke ZJ pripojiť vodič PKSV, prípadne medzi ZJ
a PKSV vložiť predlžovací vodič PPKSV.1.10. K vodiču PKSV sa pripájajú vysielače simulovaného kódu
KSV. Pre správnu činnosť je nutné pripojiť vždy oba vysielače KSV. Pri umiestnení vysielačov KSV, pod
snímače kódu na koľajnicu, sa musí dodržať súhlasná orientácia. Umiestňujú sa tak že doraz na KSV
zabezpečí správnu pozíciu na koľaji, a prívodnými vodičmi smerom od koľajiska sa zabezpečí súhlasná
orientácia. Vysielače KSV musia byť umiestnené v strede pod snímačom kódu MIREL SN. Testovanie
integrity celého zapojenia je možné priamo zo základnej jednotky.
Pri testovaní prenosu kódu pomocou vysielačov KSV, je treba mať na pamäti, že vysielač KSV
vyžaruje elektromagnetické pole, ktoré pri maximálnych nastavených prúdoch môže v blízkom
okolí KSV prekračovať hygienické normy. Z uvedeného dôvodu je potrebné počas testovania
nedržať, prípadne nezdržovať sa v blízkosti KSV.
Bezpečná vzdialenosť predstavuje 20cm od KSV v každom smere.

5.3

Simulácia rýchlosti zo snímača otáčok

Pri simulácii rýchlosti zo snímača otáčok je nutné k základnej jednotke ZJ pripojiť vodič PIRC. Vodič PIRC
sa svojím druhým koncom pripája do svorkovnice snímača otáčok pod rámom hnacieho vozidla WAGO
konektorom. V prípade značnej vzdialenosti je možné PIRC predĺžiť vodičom PPIRC.0.12. V prípade
nutnosti pripojenia napr. na konektor snímača typu LTV 11 (viď bod 4.10) sa k vodiču PIRC, prípadne
PPIRC.0.12 pripája redukcia WSR.0.0, ktorá sa svojím druhým koncom pripája na konektor prívodného
vodiča k snímaču otáčok LTV 11. Pre správnu simuláciu snímača otáčok je nutné na MIREL VZT nastaviť
správny počet impulzov na jednu otáčku pre dané IRC a správny priemer meranej nápravy, ktorý je
nakonfigurovaný v testovanom zariadení.

5.4

Pripojenie k sériovej linke RS 485

Základná jednotka testeru MIREL VZT sa pripája k sériovej linke RS 485 prostredníctvom vodiča PRS485.
Samotné pripojenie druhého konca vodiča PR485, ktorý je zakončený konektorom typu WAGO, sa robí
individuálne podľa typu hnacieho vozidla, podľa sériovej linky, ku ktorej sa pripája a podľa bodu v ktorom
sa k sériovej linke pripája.
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6 Uvedenie do prevádzky a vypínanie zariadenia
Ľavá (zelená) LED na základnej jednotke indikuje svietením stlačenie zapínacieho/vypínacieho tlačidla. Po
sekundovom podržaní a následnom uvoľnení zapínacieho tlačidla sa zariadenie zapne. Ak bude zapínacie
tlačidlo zatlačené viac ako dvadsať sekúnd, zobrazí sa porucha a zariadenie sa prepne do energeticky
úsporného režimu. Po uvoľnení tlačidla sa zariadenie vypne bez ohľadu na to, v akom stave bolo predtým.
Vypínanie sa vykonáva analogicky ako zapínanie. Po sekundovom podržaní a následnom uvoľnení tlačidla
sa zariadenie vypne. Ak bude tlačidlo zatlačené viac ako jednu sekundu, na displeji sa objaví správa, ktorá
upozorňuje na nutnosť povoliť zapínacie/vypínacie tlačidlo. Ak bude tlačidlo zatlačené viac ako dvadsať
sekúnd, tak sa zobrazí porucha a zariadenie sa prepne do energeticky úsporného režimu. Po uvoľnení
tlačidla sa zariadenie vypne bez ohľadu na to, v akom stave bolo predtým.
Zariadenie sa vypne automaticky v prípade, že bol detegovaný stav veľmi nízkeho napätia na zdroji PWR.

502VZT : 210531
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7 Užívateľské rozhranie
7.1

Signalizácia LED a zapínanie zariadenia



Ľavá (zelená) LED indikuje svietením stlačenie zapínacieho/vypínacieho tlačidla.



Stredná (červená) LED indikuje blikaním ukončenie skriptu. Indikácia sa ukončí po stlačení
ľubovoľného tlačidla.



Pravá (červená) LED indikuje trvalým svietením slabú batériu.

7.2

Zvuková signalizácia

Upozorňuje užívateľa na činnosť zariadenia.
Stlačenie tlačidla

krátke pípnutie

Spustenie zariadenia

dlhé pípnutie

Vypnutie zariadenia

dlhé pípnutie

Slabá batéria

dlhé pípnutie

Prechod do medzery medzi
krokmi skriptu

stredne dlhé pípnutie

Prechod na ďalší kroku skriptu

dve stredne dlhé pípnutia

Koniec skriptu

štyri krátke pípnutia

Zobrazenie správy, poruchy

dlhé pípnutie

Slučka skratovaná

trvalý akustický signál

Slučka v poriadku

opakovane krátke pípnutie

Zvýšený odpor slučky

opakovane tri krátke pípnutia

Slučka rozpojená

opakovane dlhé pípnutie

7.3

Spôsob nastavovania parametrov

Parametre sa v jednotlivých oknách nastavujú tlačidlami ↑, ↓, ●. Aktuálna hodnota parametra sa zobrazuje
v prvom riadku vpravo. Po stlačení tlačidla ↑ sa hodnota parametra zväčší o jedna a zobrazí sa v druhom
riadku vpravo. Nová hodnota zobrazená v druhom riadku bliká, čo znamená, že ešte nie je nastavená do
parametra. Táto nová hodnota sa nastaví do daného parametra až po potvrdení tlačidlom ●. Po stlačení
tlačidla ↓ sa hodnota parametra zmenší o jedna. V prípade, že budeme držať tlačidlo zatlačené viac ako
jednu sekundu, začne sa hodnota automaticky odpočítavať po jednotkách až do uvoľnenia tlačidla.
V okne Priemer sa navyše po podržaní dlhšom ako štyri sekundy začne hodnota automaticky odpočítavať
po desiatkach. To isté platí pri stlačení tlačidla ↑, ibaže sa bude hodnota pripočítavať.

502VZT : 210531
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7.4

Klávesnica

Vizuálne je klávesnica testeru MIREL VZT zobrazená v bode 4.2. Nasleduje prehľad významov
jednotlivých tlačidiel.
1

vypínanie a zapínanie jednotlivých vystavovaných veličín

2, ↑

nastavovanie parametrov – zväčšovanie hodnoty, výber skriptu, skok na začiatok
nasledujúceho kroku v bežiacom skripte

3

rýchly prechod do okna skript

4, ←

pohyb medzi oknami

5, ●

potvrdenie novej hodnoty, potvrdenie okna správy a poruchy, ukončenie testu slučky
simulácie kódu

6, →

pohyb medzi oknami

7

štart testu slučky simulácie kódu

8, ↓

nastavovanie parametrov – zmenšovanie hodnoty, výber skriptu, skok na začiatok
predchádzajúceho kroku v bežiacom skripte

9

STOP skriptu

♦

spustenie skriptu

0

PAUZA skriptu



ukončenie skriptu

7.5

Okná

Tester VZT má 12 okien, ktoré sa zobrazujú na displeji zariadenia. Po stlačení ľubovoľného
tlačidla sa automaticky zapne podsvietenie displeja. Podsvietenie sa automaticky vypne po piatich
sekundách od posledného stlačenia tlačidla. Medzi oknami je možné prepínať sa tlačidlami ← a →. Na
rýchly prechod do okna skript je možné použiť tlačidlo 3. Úvodné okno sa zobrazí iba po zapnutí
zariadenia. Okná porucha a správa sa zobrazia po zistení dôležitých stavov zariadenia. Po stlačení tlačidla
7 sa otestuje slučka a výsledok sa zobrazí v okne správa.

7.5.1 Úvodné okno
Zobrazí sa iba po zapnutí zariadenia vo forme:
HMH s.r.o.
MIREL VZT vX.X
Prechod na okno SKRIPT je možný ľubovoľným tlačidlom, automaticky sa okno prepne po 10 sekundách.

7.5.2 Okno skript
Okno skript umožňuje výber a ovládanie skriptov, pričom zobrazuje:
SKR: [číslo skriptu] / [počet krokov skriptu] [min]:[sek]
[ názov skriptu ]

- (dĺžka trvania skriptu)

[Pre VZT.3.06 info o voľbe snímača kódu “0“ > SN.0;“1“ > SN.1;“-“ > Nenavolený]

V okne skript je možné použiť tlačidlá ↑ a ↓ na prechod medzi skriptami. Skript sa spustí po stlačení
tlačidla ♦ a ukončí po stlačení tlačidla . Ak je skript spustený, je možné použiť tlačidlá 2 a ↓ na prechod
medzi krokmi daného skriptu. Stlačením tlačidla 0 sa aktivuje/deaktivuje pauza, čo znamená zastavenie
časovania, pričom výstupy zostávajú aktívne. Stlačením tlačidla 9 sa aktivuje/deaktivuje stop, čo znamená
zastavenie časovania aj vypnutie výstupov.

502VZT : 210531
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7.5.3 Okno priemer
Okno priemer umožňuje nastavenie priemeru kolesa v rozsahu 600 až 1300 mm. Nastavený priemer sa
zapamätá aj po vypnutí zariadenia.

7.5.4 Okno impulzy
Okno impulzy umožňuje nastaviť počet impulzov na otáčku IRC v rozsahu 20 až 150 impulzov.

7.5.5 Okno rýchlosť
Okno rýchlosť umožňuje tlačidlom 1 zapnúť alebo vypnúť generátor rýchlosti. Vypnutý generátor rýchlosti
sa indikuje zobrazovaním OFF namiesto hodnoty. Rozsah nastavenia rýchlosti je závislý od nastavenia
impulzov IRC snímača nasledovne:


pre impulzy z intervalu 100 až 150 ............... 1 až 220 km.h-1



pre impulzy z intervalu 20 až 99 ................... 5 až 220 km.h-1

Tlačidlom 0 sa zapína režim priameho nastavovania rýchlosti, ktorý je indikovaný symbolom „^^^“ na
spodnom riadku displeja. V tomto režime je možné meniť rýchlosť tlačidlami ↑ a ↓ priamo, bez
potvrdzovania tlačidlom ●.

7.5.6 Okno smer
Okno smer umožňuje tlačidlom 1 nastaviť smer na generátore rýchlosti nasledovne:


A/VPRED



B/VZAD

7.5.7 Okno nosná
Okno nosná umožňuje nastaviť nosnú frekvenciu generátora návestných znakov v rozsahu 40 až 110 Hz,
s krokom 1Hz a ďalej frekvencie 30 a 300Hz. Tlačidlom 1 sa zapína alebo vypína generovanie nosnej
frekvencie. Vypnutá nosná frekvencia sa indikuje zobrazovaním OFF namiesto hodnoty. Tlačidlá 0 resp. 
slúžia na rýchle, priame nastavenie nosnej frekvencie 50 resp. 75 Hz.
Pre VZT.3.06 je v okne zobrazená informácia o voľbe snímača kódu, nakoľko bez zvolenej verzie snímača
kódu tester nebude nič generovať. [“SN0“ > SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nenavolený ]

7.5.8 Okno modulačná
Okno modulačná umožňuje nastaviť modulačnú frekvenciu generátora návestných znakov v rozsahu 0,7
až 5,6 Hz. Tlačidlom 1 sa zapína alebo vypína modulačná frekvencia. Vypnutá modulačná frekvencia sa
indikuje zobrazovaním OFF namiesto hodnoty. Tlačidlá ♦, 0,  a 9 slúžia na rýchle nastavenie
modulačných frekvencií 0,9; 1,8; 3,6 a 5,4 Hz, ktoré zodpovedajú návestným znakom podľa špecifikácie
LS.
Pre VZT.3.06 je v okne zobrazená informácia o voľbe snímača kódu, nakoľko bez zvolenej verzie snímača
kódu tester nebude nič generovať. [“SN0“ > SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nenavolený ]

7.5.9 Okno telegram
Okno telegram sa využíva iba pri testovaní VZ určeného pre MAV. Umožňuje nastaviť typ telegramu v
rozsahu 0...4, pričom 0 je vyhradená pre fázu X, v ktorej sa negeneruje medzera t3. Generovanie
telegramov a modulácia modulačnou frekvenciou nemôžu byť zapnuté súčasne, preto pri aktivácii
telegramu dôjde k vypnutiu modulácie v okne modulačná a naopak pri aktivácii modulácie dôjde k vypnutiu
generovania telegramov v okne telegram. Vypnutá funkcia generovania telegramov sa indikuje
zobrazovaním OFF namiesto čísla telegramu. Okno je dostupné len vo verzii s funkciami MAV.
Pre VZT.3.06 je v okne zobrazená informácia o voľbe snímača kódu, nakoľko bez zvolenej verzie snímača
kódu tester nebude nič generovať. [“SN0“ > SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nenavolený ]
502VZT : 210531
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7.5.10 Okno Prúd
Okno prúd umožňuje nastaviť simulovanú hodnotu prúdu v koľaji v rozsahu 0,5 až 20 A. Tlačidlom 1 sa
zapína alebo vypína simulácia prúdu. Vypnutý prúd sa indikuje zobrazovaním OFF namiesto hodnoty.
Pre VZT.3.06 je v okne zobrazená informácia o voľbe snímača kódu, nakoľko bez zvolenej verzie snímača
kódu tester nebude nič generovať. [“SN0“ > SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nenavolený ]

7.5.11 Okno zvyškový prúd
Okno zvyškový prúd umožňuje nastaviť simulovanú hodnotu zvyškového prúdu v koľaji v rozsahu 0,5 až
20 A. Tlačidlom 1 sa zapína alebo vypína simulácia zvyškového prúdu. Vypnutý zvyškový prúd sa indikuje
zobrazovaním OFF namiesto hodnoty.
Pre VZT.3.06 je v okne zobrazená informácia o voľbe snímača kódu, nakoľko bez zvolenej verzie snímača
kódu tester nebude nič generovať. [“SN0“ > SN.0 / “SN1“ > SN.1 / “SN-“ > Nenavolený ]

7.5.12 Okno snímač kódu
Okno snímač kódu je prítomné len pre modifikáciu VZT.3.06 a umožňuje nastaviť typ snímača kódu SN.0
/ SN.1, pre správne generovanie výstupu pre simuláciu prenosu informácii z traťovej infraštruktúry
vysielačmi KSV.1.
Z dôvodu zabezpečenia správnosti generovaného kódu pri overovaní prenosu kódu je nastavenie typu
snímača potrebné:


po každom zapnutí testera MIREL VZT



po rozpojení obvodu vysielačov simulovaného kódu KSV

7.5.13 Okno auto off
Okno auto off umožňuje nastaviť automatické vypínanie zariadenia. Tlačidlom 1 sa zapína alebo vypína
automatické vypnutie po 5 minútach.

7.5.14 Okno Jazyk
Okno jazyk umožňuje nastaviť jazyk menu. Tlačidlami 2 a 8 sa prepína medzi jednotlivými jazykmi.

7.5.15 Okno porucha
Okno porucha sa zobrazí vo forme:
PORUCHA: [text]
[pokračovanie textu]
Porucha „ZAP/VYP TLACIDLO ZASEKNUTE“ sa zobrazí, ak je zapínacie tlačidlo zatlačené viac ako 20 s.

7.5.16 Okno správa
Okno správa sa zobrazí vo forme:
SPRAVA: [text]
[pokračovanie textu]
Okno potvrdíme stlačením tlačidla ●. Zoznam možných správ je:

„Slaba bateria“
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„Vypinam Bateria vybita“

„Slucka Rozpojena“

„Slucka Zvyseny odpor“

„Slucka V poriadku“

„Slucka Skratovana“

Zobrazí sa po vyhodnotení batérie ako vybitej,
zariadenie sa po pätnástich sekundách automaticky
vypne, alebo bezprostredne po potvrdení tlačidlom
●.
Zobrazí sa po stlačení tlačidla 7, ak je slučka
rozpojená.
Zobrazí sa po stlačení tlačidla 7, ak je na slučke
zvýšený odpor.
Zobrazí sa po stlačení tlačidla 7, ak je slučka v
poriadku.
Zobrazí sa po stlačení tlačidla 7, ak je slučka
skratovaná.
Zobrazí sa pri vysielaní, ak je budenie z vysielačov
KSV rozdielne.

„Nevyvážené budenie KSV“ 1)

Možný dôvod
–
–
–

1)

Problém MIREL SN (zatlmený)
nesprávne umiestnenie KSV
problém KSV vysielača

Len pre VZT.3.06
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8 Skripty
Dostupnosť jednotlivých skriptov je určená verziou programového vybavenia. Číslo skriptu je dané
poradím skriptov.

Skript:

č.1

Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:

LS 75 Hz
12
2 min 22 s

číslo
kroku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Skúša sa
zelený návestný znak
zelený návestný znak
zelený návestný znak
žltý návestný znak
žltý návestný znak
žltý návestný znak
medzikružie
medzikružie
medzikružie
červený návestný znak
červený návestný znak
červený návestný znak
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opis (modulačná; nosná; prúd)
5,4 Hz; 75 Hz; 2 A
5,4 Hz; 75 Hz; 5 A
5,4 Hz; 75 Hz; 16 A
3,6 Hz; 75 Hz; 2 A
3,6 Hz; 75 Hz; 5 A
3,6 Hz; 75 Hz; 16 A
1,8 Hz; 75 Hz; 2 A
1,8 Hz; 75 Hz; 5 A
1,8 Hz; 75 Hz; 16 A
0,9 Hz; 75 Hz; 2 A
0,9 Hz; 75 Hz; 5 A
0,9 Hz; 75 Hz; 16 A

čas
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 2s
10s / 0s
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č.2
LS 50/75
24
4 min 46 s

Skript:
Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:
číslo
kroku

Skúša sa

opis (modulačná; nosná; prúd)

čas

1

zelený návestný znak

5,4 Hz; 50 Hz; 2 A

10s / 2s

2

zelený návestný znak

5,4 Hz; 50 Hz; 5 A

10s / 2s

3

zelený návestný znak

5,4 Hz; 50 Hz; 20 A

10s / 2s

4

zelený návestný znak

5,4 Hz; 75 Hz; 2 A

10s / 2s

5

zelený návestný znak

5,4 Hz; 75 Hz; 5 A

10s / 2s

6

zelený návestný znak

5,4 Hz; 75 Hz; 16 A

10s / 2s

7

žltý návestný znak

3,6 Hz; 50 Hz; 2 A

10s / 2s

8

žltý návestný znak

3,6 Hz; 50 Hz; 5 A

10s / 2s

9

žltý návestný znak

3,6 Hz; 50 Hz; 20 A

10s / 2s

10

žltý návestný znak

3,6 Hz; 75 Hz; 2 A

10s / 2s

11

žltý návestný znak

3,6 Hz; 75 Hz; 5 A

10s / 2s

12

žltý návestný znak

3,6 Hz; 75 Hz; 16 A

10s / 2s

13

medzikružie

1,8 Hz; 50 Hz; 2 A

10s / 2s

14

medzikružie

1,8 Hz; 50 Hz; 5 A

10s / 2s

15

medzikružie

1,8 Hz; 50 Hz; 20 A

10s / 2s

16

medzikružie

1,8 Hz; 75 Hz; 2 A

10s / 2s

17

medzikružie

1,8 Hz; 75 Hz; 5 A

10s / 2s

18

medzikružie

1,8 Hz; 75 Hz; 16 A

10s / 2s

19

červený návestný znak

0,9 Hz; 50 Hz; 2 A

10s / 2s

20

červený návestný znak

0,9 Hz; 50 Hz; 5 A

10s / 2s

21

červený návestný znak

0,9 Hz; 50 Hz; 20 A

10s / 2s

22

červený návestný znak

0,9 Hz; 75 Hz; 2 A

10s / 2s

23

červený návestný znak

0,9 Hz; 75 Hz; 5 A

10s / 2s

24

červený návestný znak

0,9 Hz; 75 Hz; 16 A

10s / 0s
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č.3
EVM+EVM0
16
5 min 0 s

Skript:
Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:
číslo
kroku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Skúša sa
telegram 1, 300/150
telegram 1, 300/150
telegram 1, 300/150
telegram 2, 300/150
telegram 2, 300/150
telegram 2, 300/150
telegram 3, 300/150
telegram 3, 300/150
telegram 3, 300/150
telegram 4, 300/150
telegram 4, 300/150
telegram 4, 300/150
telegram 1, 300/150
telegram 1, 300/150
telegram 1, 300/150
telegram 2, 300/150

číslo
kroku

skúša sa
v = 0 km/h
v = 5 km/h
v = 20 km/h
v = 40 km/h
v = 60 km/h
v = 80 km/h
v = 100 km/h
v = 120 km/h

502VZT : 210531

75 Hz; 1,5 A
75 Hz; 4 A
75 Hz; 16 A
75 Hz; 1,5 A
75 Hz; 4 A
75 Hz; 16 A
75 Hz; 1,5 A
75 Hz; 4 A
75 Hz; 16 A
75 Hz; 1,5 A
75 Hz; 4 A
75 Hz; 16 A
75 Hz; 1,5 A
75 Hz; 4 A
75 Hz; 16 A
75 Hz; 4 A

čas
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 1s
14s / 30s
14s / 14s
14s / 14s
14s / 14s
7s / 0s

č.4
Rychlost 120 km/h
8
43 s

Skript:
Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:

1
2
3
4
5
6
7
8

opis (nosná; prúd)

opis (rýchlosť; smer)
0 km/h; A/VPRED
5 km/h; A/VPRED
20 km/h; A/VPRED
40 km/h; A/VPRED
60 km/h; A/VPRED
80 km/h; A/VPRED
100 km/h; A/VPRED
120 km/h; A/VPRED

čas
15s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
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č.5
Rychlost 180 km/h
11
55 s

Skript:
Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:
číslo
kroku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

skúša sa
v = 0 km/h
v = 5 km/h
v = 20 km/h
v = 40 km/h
v = 60 km/h
v = 80 km/h
v = 100 km/h
v = 120 km/h
v = 140 km/h
v = 160 km/h
v = 180 km/h

0 km/h; A/VPRED
5 km/h; A/VPRED
20 km/h; A/VPRED
40 km/h; A/VPRED
60 km/h; A/VPRED
80 km/h; A/VPRED
100 km/h; A/VPRED
120 km/h; A/VPRED
140 km/h; A/VPRED
160 km/h; A/VPRED
180 km/h; A/VPRED

Skript:

č.6

Názov:
Počet krokov:
Čas vykonávania:

Filter 50/75 Hz
15
1 min 28 s

číslo
kroku

Skúša sa

1
prenos 1.st filter 50Hz
2
prenos 2.st filter 50Hz
3
prenos filter 50Hz
4
prenos filter 50Hz
5
prenos filter 75Hz
6
prenos filter 75Hz
7
prenos filter 75Hz
8
prenos filter 75Hz
9
minimálna komparačná úroveň
10
stredná komparačná úroveň
11
maximálna komparačná úroveň
12
prenos 50Hz
13
prenos 75Hz
14
výber 50Hz
15
výber 75Hz
*) skutočná hodnota je menšia
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opis (rýchlosť; smer)

opis (nosná; napätie)
50 Hz; 3V rms
50 Hz; 3V rms
30 Hz; 3V rms
75 Hz; 3V rms
50 Hz; 3V rms
75 Hz; 3V rms
104 Hz; 3V rms
300 Hz; 3V rms*
75 Hz; 0,8Vpp
75 Hz; 1,5Vpp
75 Hz; 3V rms
50 Hz; 3V rms
75 Hz; 3V rms
50 Hz; 3V rms
75 Hz; 3V rms

čas
15s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s
4s / 0s

čas
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 2s
4s / 0s
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9 Nabíjanie akumulátorového zdroja
Zostava testeru MIREL VZT obsahuje dva akumulátorové zdroje PWR. Pokiaľ je jeden v zariadení, druhý
môže byť nabíjaný v nabíjačke akumulátorov CHAR. Pri nabíjaní sa postupuje podľa návodu dodaného
výrobcom nabíjačky. Nabíjačka umožňuje vykonať aj nabíjací aj vybíjací cyklus akumulátorov. Čas nabitia
je individuálny podľa stupňa vybitia, typu akumulátorov a typu dodanej nabíjačky.
Akumulátorový zdroj PWR sa vyberá zo zariadenia nasledujúcim postupom.


Uvoľnenie poistnej skrutky na kryte priestoru pre PWR v základnej jednotke.



Otvorenie krytu priestoru pre PWR.



Vybratie kompletného akumulátorového zdroja zo základnej jednotky.


Odpojenie konektora na prívodnom kábliku.
Pri nasádzaní akumulátorového zdroja sa postupuje opačným spôsobom.

Otvorenie krytu priestoru pre
akumulátorový zdroj PWR. V kryte je
viditeľná poistná skrutka.

Vybratie kompletného
akumulátorového zdroja PWR zo
základnej jednotky a odpojenie
konektora.
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10 Diagnostika zariadenia a údržba
Diagnostika testeru MIREL VZT je trojúrovňová.
D1 – jednorazový autodiagnostický test zariadenia
D2 – priebežná autodiagnostická kontrola zariadenia
D4 – profylaktická kontrola
Prvé dve úrovne (D1, D2) sú riešené automatickým vykonaním diagnostických testov samotným
zariadením. V prípade zistenia poruchy je obsluha na túto skutočnosť upozornená. Ak detegovaná
porucha neumožňuje ďalšiu činnosť zariadenia, sú vykonané opatrenia zabraňujúce jeho ďalšiu
prevádzku. V prípade zistenia poruchy je nutná prevádzková oprava (S1) zariadenia. V prípade
opakovaného zistenia poruchy je nutná servisná oprava (S2).
Profylaktickú kontrolu (D4) zariadenia vykonáva periodicky výrobca zariadenia, alebo ním poverený a
zaškolený subjekt pravidelne po 24 mesiacoch (max. po 26 mesiacoch). Okrem vykonania funkčnej
skúšky je vykonaná hĺbková kontrola celého zariadenia (vyčítanie vnútorných, kontrola stavu vstupnovýstupných obvodov). Kontrola sa vykonáva s ohľadom na úplnú funkčnosť a stav opotrebovania.
Súčasťou profylaktickej kontroly je aj kalibrácia zariadenia. V prípade zistenia poruchy je nutná servisná
oprava (S2). Vykonanie profylaktickej kontroly sa riadi ustanovením interného postupu výrobcu pre
hĺbkovú kontrolu zariadenia. Profylaktická kontrola sa pokladá za vykonanú, len ak bola vykonaná v plnom
rozsahu.
Úroveň D3 diagnostiky je vynechaná z dôvodu kompatibility s diagnostikou ostatných zariadení systému
MIREL.
Každý pracovník vykonávajúci diagnostiku testeru MIREL VZT musí byť poučený o bezpečnosti pri práci,
musí byť preukázateľne zaškolený na vykonávanie tejto činnosti a musí mať preukázateľné poverenie na
vykonávanie jednotlivých úrovní diagnostiky zariadenia.
Údržba testeru MIREL VZT je dvojúrovňová.
S1 –

prevádzková oprava

S2 –

servisná oprava

Prevádzkovú opravu (S1) vykonáva výrobcom zaškolený pracovník prevádzkovateľa. Oprava sa vykonáva
v prípade zistenia chyby pri vykonaní niektorej diagnostickej kontroly alebo v prípade zistenia chyby pri
prevádzke zariadenia. Cieľom prevádzkovej opravy je odstrániť vzniknuté poruchy v kabeláži, napájaní, v
pripojení zariadení na hnacom dráhovom vozidle atď. Pri prevádzkovej oprave sa nevykonávajú žiadne
zásahy vo vnútri základnej jednotky testeru MIREL VZT. V prípade opakovaného zistenia poruchy je nutná
servisná oprava (S2).
Servisnú opravu (S2) vykonáva výrobca alebo ním zaškolený a poverený subjekt. Servisná oprava sa
vykoná, ak nie je možné odstrániť vzniknutú poruchu prevádzkovou opravou (S1). Servisná oprava sa
spravidla vykonáva u výrobcu zariadenia. Cieľom servisnej opravy je odstrániť vzniknuté poruchy v
základnej jednotke testeru.
Rozsah vedenej dokumentácie pri diagnostike a údržbe testeru MIREL VZT je analogický ako pri údržbe
a diagnostike iných systémov MIREL.
Každý pracovník vykonávajúci údržbu testeru MIREL VZT musí byť poučený o bezpečnosti pri práci, musí
byť preukázateľne zaškolený na vykonávanie tejto činnosti a musí mať preukázateľné poverenie na
vykonávanie jednotlivých úrovní údržby zariadenia.
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