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TELOC®3000 jest częścią zupełnie nowej gen-
eracji sprzętu inteligentnych technologii, który 
spełnia najwyższe wymagania. Ze względu na 
otwartą architekturę systemu, nowe funkcje mogą 
być zintegrowane na poziomie sprzętu i opro-
gramowania. Obudowa może być dostosowana 
do wymagań klienta i jest oparta na technologii 19 
cali.

Generacja TELOC®3000 została opracowana do 
stosowania na wszystkich pojazdach kolejowych, 
takich jak elektryczne i spalinowe lokomotywy, 
pociągi dużych prędkości, elektryczne i spalinowe 
zespoły trakcyjne i kolejki górskie. Nadaje się 
również do masowych przewozów, czyli na lekkich 
pojazdach szynowych, tramwajach i pociągach 
metra.

TELOC®3000 zapisuje, prędkość, odległość i 
czas wraz z różnymi sygnałami określonymi 
przez klienta, napięcie, ciśnienie hamulcowe, 
syrena, kierunek ruchu, aktywację hamulców, 
itp. Sygnały mogą być połączone przewodami do 
wejść rejestratora TELOC®3000 lub TELOC®3000 
może komunikować się z różnymi magistralami, 
takimi jak MVB, CANopen, Profi bus, Ethernet, 
RS485/422, itp. Równoległa komunikacja z wielo-
ma systemami magistrali jest możliwa poprzez, 
np. Profi bus, MVB i Ethernet. Możliwe jest również 
podłączenie różnych Hasler®CPM (Pmieci zabez-
pieczonych).

TELOC®3000 jest certyfi kowanym rejestratorem 
prawnym JRU( Juridical Recording Unit) do 
zastosowań ETCS wraz z możliwością rejestracji 
danych narodowych.

Funkcje nadzoru ruchu takie jak: wskazanie 
przekroczenia prędkości, pomiar prędkości, 
sygnał zamykania drzwi mogą być rejestrowane. 
Możliwe jest spełnienie funkcji bezpieczeństwa do 
poziomu SIL4 (EN50126) dla funkcji czuwaka, za-
bezpieczenia przeciwko staczaniu, wskazywaniu I 
rejestracji prędkości itp. 

HaslerRail oferuje szeroką gamę produktów, tak-
ich jak wskaźnik prędkości, generatory impulsów, 
itp.

Ponadto rejestratory HaslerRail mają możliwość 
przekazywania danych z rejestratora danych do 
serwera poprzez różne rozwiązania bezprze-
wodowe, np. GPRS, WiFi, itp. Wraz z nowym 
oprogramowaniem Hasler® Aura możliwe jest, 
automatyczne skanowanie danych według zdefi n-
iowanych przez klienta kryteriów. W zależności 
od połączenia możliwy jest podgląd bieżącego 
położenia pociągu.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat 
produktów i systemów, o których mowa powyżej, 
należy zapoznać się z odpowiednim ulotce lub nie 
wahaj się zapytać naszych pracowników.
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TELOC®3000

Podstawowe Dane Techniczne

Rozmiar pamięci 256 MB do 8 GB
Zasilanie Szeroki zakres od 24 do 110 VDC
Stopień zabezpieczeń IP20 (wg EN 60529), inne standardy zabezpieczeń mogą również 

 zostać spełnione
Standardy EN 50155, 50121-3-2, 61373
Interfejsi MVB, Profi bus, RS232, Ethernet, USB
Waga 3 do 10 kg, w zależności od wyposażenia

Rejestrator Prawny

Dodatkowe standardy JRU certykikowany

TELOC®3000 19-calowa obudowa
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