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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 35/2014 - Z 
 

Záznamové zařízení MEDIS 

  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č.j. 40 837/2014-O14 ze dne 22.09.2014 

Sjednaná dokumentace:         Technické podmínky TP AK 047 00 
AK T 047 00 – Záznamové zařízení MEDIS – Technický popis, revize 4 
AK O 047 00 – Záznamové zařízení MEDIS – Pokyny pro obsluhu programu  

 BlackBox, revize 0 
AK P 047 00 – Záznamové zařízení MEDIS – Směrnice pro projektování, revize 2 

   Odkazy:  ZL 12/2011-SZ 

   Výrobce: 
 AK signal Brno, a. s. 

Kulkova 26, č.p. 944 
614 00   BRNO 

Dodavatel: 
AK signal Brno, a. s. 
Kulkova 26, č.p. 944 
614 00   BRNO 

 Zpracoval: Jiří Kaláč   972 244 473 

 
1. Všeobecně, popis výrobku 

Záznamové zařízení MEDIS je zařízení, které slouží k záznamu stavů signálů připojených na vstupy (s časovým 
rozlišením 1 ms) a k měření napětí. Zaznamenané události jsou opatřeny časovou značkou a uloženy na 
velkokapacitní záznamové medium - mikro SD/SDHC/SDXC karta. 
Zařízení umožňuje realizovat diagnostiku všech kategorií dle technických specifikací SŽDC TS 2/2007. 
Záznamové zařízení MEDIS umožňuje stahování zaznamenaných dat na flash disk jeho pouhým zasunutím. Dále 
umožňuje instalaci SIM karty pro odesílání poruchových hlášení. Při použití SIM karty s datovým tarifem je možný 
dálkový přístup k datům záznamového zařízení MEDIS přes GSM síť veřejného operátora. Pomocí modemu po 
metalickém vedení umožňuje připojení do technologické datové sítě. 
Záznamové zařízení MEDIS umožňuje synchronizaci času z time serveru. 
 
Záznamové zařízení MEDIS vychází z architektury měřicí ústředny MEDIS a je její specifickou funkční modifikací. 
Záznamové zařízení MEDIS může spolupracovat s nadřazeným diagnostickým systémem. 
 
Pro rozbor a vizualizaci zaznamenaných dat je určen program BlackBox. 
 
Záznamové zařízení MEDIS je zařízení modulární konstrukce, kde lze počet vstupů přizpůsobit konkrétním 
požadavkům pro dané použití. Využívá kazety o výšce 120 mm, do níž je možno vložit jednotky: MPSD, MPSA, 
CDU, BDI, MVI. Šířka kazety závisí na počtu použitých jednotek. Je možné použít i kazetu o výšce 133 mm, do níž 
se vkládají jednotky: MPS3D, MPS3A, CDU3, BDI3, MVI3.  
 
2. Hlavní technické a spolehlivostní parametry 

Pracovní podmínky 
Dle ČSN EN 50125-3 je Záznamové zařízení MEDIS určeno do následujících prostor: 

 nadmořská výška A1, tj. do výše 1400 m nad hladinou moře, 
 teplotní rozsah je dán použitými jednotka a způsobem napájení kazety, podrobnosti jsou uvedeny 

v TP AK 047 00, 
 úroveň znečištění 4C1, 4B1, 4S1 dle ČSN EN 60271-3-4. 

 
Elektrické parametry 
Konkrétní elektrické parametry jednotlivých jednotek jsou uvedeny v technických podmínkách TP AK 047 00. 
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Zde jsou uvedeny pouze vybrané parametry. 
Napájení 

 napájecí napětí při použití jednotky MPSD (MPS3D)  (15 až 60) V DC 
 napájecí napětí při použití jednotky MPSA (MPS3A)  (85 až 265) V, 50 Hz AC 
 předpokládaný příkon      do 12 W. 

 
EMC 
Záznamové zařízení MEDIS vyhovuje požadavkům na EMC v souladu s požadavky normy ČSN EN 50121-4 ed. 2. 
 
Spolehlivost záznamů 
Jednotka BDI je vybavena automatickým testováním na schopnost vstupu přejít z log. 1 do log. 0. Tím je zvýšena 
důvěryhodnost vyhodnocení stavu log. 1. Spolehlivost může být dále zvýšena zdvojením vstupů. 
 
Ostatní 
Rozměry a hmotnost jsou závislé na použitém množství jednotek, respektive kazetě. Podrobnosti jsou uvedeny 
v technických podmínkách TP AK 047 00. 

 životnost zařízení    min. 15 roků 
 střední doba mezi poruchami jedné jednotky 100 000 hodin 

 
3. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

Dodávání 
Výrobek se dodává v závislosti na rozsahu objednávky. 
S výrobkem se dodává také následující dokumentace: 

AK T 047 00 – Záznamové zařízení MEDIS – Technický popis     2 ks 
AK O 047 00 – Záznamové zařízení MEDIS – Pokyny pro obsluhu programu BlackBox  2 ks 

 
Dokumentaci v rozsahu uvedeném výše je možno taktéž objednat u dodavatele. 

Objednávání 
Objednávky výrobku a dokumentace vyřizuje:  

AK signal Brno, a. s. 
Kulkova 26, č.p. 944 
614 00   BRNO 

 
* * * * * 


