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RME-SSE to urządzenie, którego zadaniem jest pomiar i 
rejestracja energii elektrycznej dostarczonej z podstacji 
elektrycznych (SSE) do linii trakcji elektrycznej (TE). Reje-
stracja pomiaru energii odbywa się wg ustawionych od-
stępów czasu (zazwyczaj co 5 sekund) i zapisywana jest 
na wyjmowanej karcie pamięci.
Systemem RME można sterować w następujący spo-
sób: lokalnie przez komputer (połączenie LAN), lokalnie 
przez wyświetlacz i klawiaturę lub zdalnie przez DOTE (z 
protokołem 103). Informacja godzinowa RME może być 
zsynchronizowana zarówno z DOTE zdalnie, jak i lokal-
nie przez GPS.
Zapamiętane dane przechowywane są na karcie pamięci 

typu Compact Flash (średnia długość 3 lata). W razie braku karty pamięci, system nadal zapisuje informacje 
na wewnętrznym buforze (średnia długość 2 tygodnie).
Celem wykonywania pomiarów napięcia i prądu, RME wykorzystuje zazwyczaj kanał pomiarowy (CM) Mari-
ni Impianti Industriali, lecz może uzyskiwać pomiary również z kanałów pomiarowych o wyjściu standardo-
wym 4-20ma wyprodukowanych przez innych producentów.
RME wyposażony jest w system autodiagnostyki, który może powiadamiać lokalnie (poprzez diody led lub 
na wyświetlaczu) lub zdalnie (przekaźnik lub DOTE) o stanie działania zarówno CM, jak i RME.

System RME-SSE dostarczany jest w Zestawie (kat/prog 794/094), który obejmuje RME, CM oraz inne akce-
soria oraz posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją RFI DMAIMLA SPI FS 362A.

rMe dla sse - rejestrator

REJESTRATOR
POMIARÓW I 

ENERGII
Zadaniem urządzenia jest 
rejestrowanie pomiarów 

wykonanych kanałem 
pomiarowym CM oraz 
odnośnej zmierzonej 

energii, zarówno w pamięci 
wewnętrznej typu stałego, jak 
i w pamięci zewnętrznej (CF), 

dzięki czemu są one dostępne 
dla operatora lokalnie dzięki 

interfejsowi na wyświetlaczu i/
lub w laptopie oraz zdalnie w 
DOTE dzięki protokołowi 103.

KANAŁ
POMIAROWY

Urządzenie przetwornikowe 
podłączone do linii 3KV celem 

pomiaru napięcia (do 6KV) i 
prądu (do 10KA) z wyjściem 
światłowodowym i wyjściem 

zasilającym 110/132Vac z 
izolacją 18,5KVac na minutę i 

40KV na impuls 1,2/50uS.

ZAPISYWANIE
Dane zapisywane są na 
karcie pamięci techniką, 

która uniemożliwia utratę 
zapisanych danych, również w 
przypadku nagłego wyłączenia 
lub zresetowania urządzenia.

IZOLACJA
Izolacja między kanałem 

pomiarowym (CM) a 
rejestratorem (RME) odbywa 

się przez światłowód by 
zapewnić izolację galwaniczną.
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Environmental conditions Station environment temperature: -5°C ÷ +55°C

Storage/transportation temperature: -25°C ÷ +70°C

Power supply DC: 110 Vdc (±15%) and 132 Vdc (±15%), any polarity

AC: 230 Vac (+10% -15%) and 150 Vdc (+10% -15%) 
from 50 to 83,3 Hz

Input ports Fibre optics: it allows to connect the
Measurement Channel (CM-VI-SSE) to the RME by
means of a fibre optics cable (FO)

Serial ports • DOTE: it allows to connect via RS485 a Remote
 Control Centre to the RME

• GPS: it allows to power and connect via RS232
 a GPS modem (GPS-SSE) to the RME

Service ports • USB: to copy the collected data and to update
 the RME Firmware

• LAN: to connected a service netbook

Data storage • 8MB internal memory

• External memory card: Compact Flash (CF)
 extractable

Output ports Contacts relay outputs to transmit a general
alarm and a RME Warning

Man-machine interface • 4 button and a display for management and
 configuration

• 8 led for RME and Measurement Channel
 visualization of the conditions (used by
 maintenance technician)

Environmental Protection IP40 (on the front)

RME dimensions
(Width x Height x Depth)

300 x 110 x 200 mm

Recorder (RME - SSE)

Power supply • 110 Vdc (±15%) and 132 Vdc (±15%) 

• Insulation to 18,5 kVac for 1 min and to 40 kV
 impulse (1,2/50μS)

Input Voltage measurement From 0 up to 6 kVdc. It can be permanently
overcharged up to 9 kV

Input Current measurement
(using external SHUNT)

From 0 up to 10 kAdc. It can be temporary
overcharged for max 0,25 sec. up to 53 kA

Output Fibre optics: it allows to connect the Measurement
Channel (CM-VI-SSE) to the RME by means of a 
fibre optics cable (FO)

Internal accessories Internal switch that allows to select among 4
different types of SHUNT to read the current:
60, 80, 100, 120 mVdc

Man-machine interface 1 led to visualize the Measurement Channel
status

Environmental Protection IP67

Measurement Channel dimensions
(Width x Height x Depth) 

250 x 100 x 230 mm

Measurement channel (CM-VI-SSE)

rMe - dane techniczne


