
MessReg CDM 
Digitální inspekční systém kontinuálního měření tratí a výhybek

Digitální inspekční systém kontinuálního měření tratí a výhybek
MessReg CDM je optimální zařízení pro použití při pravidelných 
i výjimečných situacích. Měření je prováděno průběžně a naměřené
hodnoty jsou automaticky ukládány v intervalu každých 5 mm.
Všechny defi nované měřicí body a úseky jsou zadokumentovány.
Inovativní design a funkční princip spojují nejvyšší přesnost měření 
s ergonomickou manipulací při měření. To umožňuje, aby měřidlo 
bylo přepravováno, nastaveno a provozováno jednou osobou. 
Systém MessReg CDM je vyvíjen ve spolupráci s uživateli, kteří jej 
používají v praxi a jejich požadavky jsou zohledňovány i při tvorbě 
uživatelského sost waru.

Sběr a vyhodnocení dat

Naměřené hodnoty jsou kontinuálně digitálně zaznamenávány 
pomocí čtyř měřicích čepů, dvou směrových senzorů a jednoho 
sklonoměru. Příslušná data měření jsou zpracovávána centrálně 
v e-boxu a ukládána do paměti Notebooku MPC pro venkovní 
použití, který je upevněn na ergonomickém monopodu. Všechna 
měřená data jsou zobrazována a vyhodnocována v reálném čase.

Dokonalost v detailu:

• Praktická a snadno skladovatelná měřicí základna 
• Robustní konstrukce z lehkého kovu usnadňuje dopravu a měření
• Protiskluzová kolečka z legované oceli
• Konstantní přítlak měřicích čepů na pojížděné hrany
• Izolovaná konstrukce: ochrana proti neúmyslnému spuštění řídících signálů
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Výhody použití:

• Okamžité zobrazení a vyhodnocení všech měřených parametrů
• Měřené parametry: RK, PK, A, L, šířka žlábku, hloubka žlábku (volitelně), dopočítávání ZK, měření jazyků výhybek,  
 staničení a odvozené velikosti
• Barevné zobrazení překročených tolerancí v reálném čase až pro 5 měřených parametrů
• Odnímatelný Notebook MPC s barevným dotykovým displejem pro venkovní použití
• Volitelné programy  pro profesionální zpracování a vyhodnocování měřených dat
• Automatické ukládání naměřených hodnot v intervalu 5 mm
• Automatické vyhodnocování dopočítávaných hodnot (zborcení koleje, rozdíly hodnot rozchodu koleje sousedních  
 měřených míst)
• Možnost vkládání libovolných textových poznámek (komentářů) ke každému měřenému místu
• Rozhraní pro export měřených dat do aplikace Excel
• Připraveno k použití během 3–5 minut

* Všechny údaje se týkají rozchodu 1.435 mm. Měřidla pro jiné rozchody jsou k dispozici na vyžádání.

Měřené a kontrolované parametry Rozsah měření Tolerance

RK - Rozchod koleje 1.425 – 1.475 mm 0,1 mm

L - Vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky 1.392 – 1.403 mm 0,1 mm

A - Vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od vedoucí hrany křídlové kolejnice 1.349 – 1.360 mm 0,1 mm

Šířka žlábku 22 – 54 mm 0,1 mm

Hloubka žlábku (volitelné) 11 – 47 mm 0,1 mm

PK - Převýšení koleje ±170 mm 0,1 mm

Směr měření (staničení) kontinuálně 1 mm

Zborcení koleje

Odvozené míry

Jazyky výhybek

Technické údaje

MessReg CDM (sestavený)

Rozměry (d × š × v) 955 × 1.674 × 950 mm

Hmotnost 24 kg

Přepravní kufr

Rozměry (d × š × v) 1.730 × 440 × 460 mm

Hmotnost 35 kg

Notebook MPC pro venkovní použití

Rozměry (d × š × v) 216 × 271 × 49 mm

Hmotnost 2,3 kg

Obrazovka Dotyková, 10,1“ (matná)

Napájení Lithium-ionové akumulátory

Operační systém Microsost  Windows


