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MSIS – Miernik Rezystancji Izolacji

MODUŁOWOŚĆ
System zbudowany jest 
z kilku modułów, które 

mogą zostać między sobą 
powiązane w zależności od 

zapotrzebowania na miejscu.

ALARMY
MSIS ma dwa wyjściowe 
styki przekaźnika, jeden 

sygnalizujący wystąpienie 
alarmu niskiej izolacji, 

drugi  sygnalizujący awarię 
wewnętrzną. Oba alarmy 
sygnalizowane są również 

poprzez odpowiednią 
sygnalizację świetlną diodami 

LED.

AUTODIAGNOSTYKA
Autodiagnostyka 

MSIS (autotest kanału 
pomiarowego, itd.) może 
wykryć anomalie funkcji 

wewnętrznych oraz 
wygenerować odpowiedni 
alarm na wypadek usterki.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Każdy model MSIS-

ISO może dokonywać 
pomiarów na przewodach 

sygnalizacyjnych odłączonych 
lub podłączonych, zarówno 
do prądu stałego (DC: 24V, 
48V, 60V, 144V), jak i prądu 

przemiennego (AC: 80V, 120V, 
150V, 220V).

System MSIS mierzy rezystancję izolacji przewodu 
sygnalizacyjnego przy uziemieniu lub przy listwie 
systemu zasilania, będąc w stanie wykryć anoma-
lie izolacji. Pomiarów można dokonać w sposób 
automatyczny, ręczny lub zdalnie. System generuje 
odpowiedni alarm w przypadku, gdy wykonany po-
miar przekroczy ustaloną wartość.

MSIS może mierzyć inne wielkości elektryczne wy-
stępujące w przewodzie sygnalizacyjnym, w tym 
przykładowo: napięcie (AC i DC), częstotliwość, tęt-

nienie oraz może generować alarmy w przypadku, gdy wykonany pomiar przekroczy ustaloną wartość. Sys-
tem umożliwia zdalne przesyłanie wykonywanych pomiarów oraz alarmów do scentralizowanego systemu 
diagnostyki (SDC).

System MSIS zapewnia niezawodność w różnych typowych zastosowaniach w sygnalizacji kolejowej (stacje, 
szlak), biorąc pod uwagę możliwe źródła zakłóceń w środowisku (drgania, duże różnice temperatur, prze-
pięcia). Produkt ten jest zgodny ze specyfikacją RFI DI IS 228 stosowaną na kolejach włoskich (RFI).

System zbudowany jest z ramy rack 19” MSIS-CEST o wysokości 3U, w którym zmieści się jeden moduł za-
silający MSIS-ALIM i od 1 do 6 niezależnych modułów w rozmiarze MSIS-ISO, dzięki czemu można go łatwo 
zamontować w instalacjach sygnalizacyjnych w dowolnej szafie rack 19”. Tam, gdzie nie jest dostępna taka 
szafa, system można zamontować w odpowiedniej obudowie MSIS-BOX.
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