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Mobilny RejestratorMobilny Rejestrator

ParametrówParametrów

MERCURYMERCURY
RecorderRecorder

Długotrwała rejestracja parametrów eksploatacyjnych pojazduDługotrwała rejestracja parametrów eksploatacyjnych pojazdu

          Rejestracja zdarzeń awaryjnych zdefiniowanych przez użytkownikaRejestracja zdarzeń awaryjnych zdefiniowanych przez użytkownika

    Obsługa interfejsów komunikacyjnych - CAN, RS232, EthernetObsługa interfejsów komunikacyjnych - CAN, RS232, Ethernet

Zgodność z normami EN50155, ISO 7637-2Zgodność z normami EN50155, ISO 7637-2
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Konfiguracja urządzenia odbywa się z Konfiguracja urządzenia odbywa się z 
wykorzystaniem dedykowanej aplikacji wykorzystaniem dedykowanej aplikacji 
umożliwiającej:umożliwiającej:

●  konfigurację dostępnych interfejsówkonfigurację dostępnych interfejsów

●  konfiguracja parametrów rejestracjikonfiguracja parametrów rejestracji

●  podgląd statusu urządzeniapodgląd statusu urządzenia

●  przegląd zarejestrowanych danych przegląd zarejestrowanych danych 

●  eksport danych do plików zewnętrznych eksport danych do plików zewnętrznych 
    (np. pdf, excel, xml, itp.)(np. pdf, excel, xml, itp.)

MERCURY MERCURY - rodzina inteligentnych, mobilnych  kontrolerów - rodzina inteligentnych, mobilnych  kontrolerów 
stworzona z myślą o zastosowaniu w transporcie: pojazdy kolejowe, stworzona z myślą o zastosowaniu w transporcie: pojazdy kolejowe, 
pojazdy użytkowe, pojazdy specjalne, pojazdy magazynowe. pojazdy użytkowe, pojazdy specjalne, pojazdy magazynowe. 

MERCURY RecorderMERCURY Recorder jest urządzeniem realizującym funkcję mobilnego  jest urządzeniem realizującym funkcję mobilnego 
rejestratora parametrów. Dzięki kompatybilności z szeroką gamą interfejsów rejestratora parametrów. Dzięki kompatybilności z szeroką gamą interfejsów 
i protokołów komunikacyjnych: RS232, CAN, CANOpen, CANJ1939, i protokołów komunikacyjnych: RS232, CAN, CANOpen, CANJ1939, 
Modbus, Ethernet umożliwia jednoczesny zapis danych z wielu źródeł. Modbus, Ethernet umożliwia jednoczesny zapis danych z wielu źródeł. 
Wykorzystanie wbudowanych wejść cyfrowych i analogowych uzupełnia Wykorzystanie wbudowanych wejść cyfrowych i analogowych uzupełnia 
funkcjonalność urządzenia. funkcjonalność urządzenia. 
Rejestracja informacji dokonywana jest w wewnętrznej pamięci Flash lub Rejestracja informacji dokonywana jest w wewnętrznej pamięci Flash lub 
wymiennej karcie pamięci MMC/SD.wymiennej karcie pamięci MMC/SD.

Kompatybilność z wymogami stawianymi przez EN50155, EN50121 Kompatybilność z wymogami stawianymi przez EN50155, EN50121 
czy ISO 7637-2 gwarantuje niezawodną pracę w najtrudniejszych czy ISO 7637-2 gwarantuje niezawodną pracę w najtrudniejszych 
warunkach środowiskowych. warunkach środowiskowych. 

Urządzenie oferowane jest w wersji:Urządzenie oferowane jest w wersji:
- dedykowanej, uwzględniającej specyfikę i wymagania konkretnego projektu - dedykowanej, uwzględniającej specyfikę i wymagania konkretnego projektu 
- uniwersalnej, pozwalającej na dostosowanie zasobów sprzętowych i reguł przez końcowego użytkownika- uniwersalnej, pozwalającej na dostosowanie zasobów sprzętowych i reguł przez końcowego użytkownika

-25 ~ +70°C

CAN          CAN          

RS232                 RS232                 

Ethernet               Ethernet               

Dane techniczne

System operacyjny OS LINUX

Procesor ARM926EJ-S

Napięcie zasilania 16,8V-30V

Temperatura pracy -25°C ~ +70°C

Wejścia/wyjścia Wejścia cyfrowe (izolowane): 4
Wyjścia cyfrowe (izolowane): 2 (Low Side)
Wejścia analogowe: 2 
Wyjścia analogowe(PWM): 2

Interfejsy komunikacyjne 
(sep. galwanicznie)

CAN: 10 kbit/s - 1 Mbit/s
Ethernet 10/100 Mbit/s
RS232: do 115,2 kb/s

Protokoły komunikacyjne CANopen, j1939, CANgeneric, UDP, TCPIP, SNMP, 
MODBUS, MODBUS TCP, itp.

Dane mechaniczne:

Wymiary (DxSxW) 120 x 103 x 53 mm

Montaż Szyna DIN 35mm

Waga 0,5kg

Normy i dopuszczenia:

Normy  środowiskowe PN-EN 60068-2-1, PN-EN 60068-2-2, PN-EN 60068-2-30

Wstrząsy i wibracje PN-EN 61373

EMC PN-EN 61000-4-4:2010, PN-EN 61000-4-5:2010, PN-EN 61000-4-
29:2004, PN-EN 61000-4-3:2007, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-EN 
61000-4-2:2009, PN-EN 55011:2010, ISO 7637-2

Remote

Przeznaczenie:Przeznaczenie:  pojazdy kolejowe, pojazdy użytkowe, pojazdy specjalne – karetki, bankowozypojazdy kolejowe, pojazdy użytkowe, pojazdy specjalne – karetki, bankowozy

Dane z magistral pojazdowychDane z magistral pojazdowych

Mercury Extension Mercury Extension 
(12 DI/12DO/4AI/10PWM)(12 DI/12DO/4AI/10PWM)

Parametry Dyskretne/Parametry Dyskretne/
Analogowe Analogowe 

Zadajniki /Zadajniki /
JoysticksJoysticks

Paramtery ruchu -Paramtery ruchu -
przyspieszenie,przyspieszenie,

  przechyłprzechył

RejestracjaRejestracja
dźwiękudźwięku

RFID /RFID /
  DallasDallas

Rozszerzenia:

Moduły
dodatkowe

- Wbudowany czytnik        
   RFID / Dallas,
- Rejestracja dźwięku, 
- Mercury Extension
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