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Rejestrator zdarzeń  
MDL 1000P firmy 
Schleicher Electronic 

W oparciu o dane 
zapisane w re-

jestratorze możemy 
uzyskać informacje 
na temat warunków 
pracy urządzenia, fak-
tycznego wykorzysta-
nia maszyny oraz ko-
nieczności wykonania 
przeglądu techniczne-

go. Rozwiązanie to jest idealne dla pro-
ducentów maszyn, gdyż pozwala okre-
ślić, czy nie zostały naruszone warunki 
gwarancji. 

Standardowa gwarancja maszyny okre-
śla czas pracy urządzenia bez usterek, 
a także bierze pod uwagę czynniki ry-
zyka, takie jak czas pracy maszyny na 
granicy wytrzymałości oraz zaniedbania 
w konserwacji. Rejestrator zdarzeń MDL 
1000P pozwala na określenie dokładnych 
warunków gwarancji przez producenta, 
a użytkownik ma możliwość opracowa-
nia optymalnego planu wykorzystania 
maszyny.

Rejestrator zdarzeń MDL 1000P po-
zwala na obniżenie kosztów poprzez 
optymalne wykorzystanie maszyny. Da-
ne zgromadzone w rejestratorze wspie-
rają użytkownika, gdyż informują go 
o potencjalnych zagrożeniach poprzez 
wysyłanie alarmów. Zapisane informa-
cje będą również pomocne dla producen-
ta maszyny lub serwisu, ponieważ bardzo 
upraszczają poszukiwania usterki. Jeśli 
użytkownik maszyny ma dostęp do jej 
dokumentacji, może wykonać naprawę 
samodzielnie. Dzięki temu postój maszy-
ny ograniczony jest do minimum. Zasto-
sowanie rejestratora zdarzeń MDL 1000P 
podnosi wartość maszyny, ponieważ ma-
my pewność, że jest ona eksploatowana 
w sposób prawidłowy, zgodnie z zalece-
niami producenta.

Proces rejestracji danych rozpoczyna 
się w sterowniku PLC, który przetwa-
rza dane i przesyła je za pomocą inter-

fejsu Profibus-DP do rejestratora zdarzeń 
MDL 1000P. Przesłane informacje zapi-
sywane są w pamięci ROM. Dane mogą 
być przechowywane nawet przez 15 lat, 
odczyt odbywa się za pomocą programu 
Excel. W tym celu należy połączyć reje-
strator z komputerem za pomocą kabla 
USB. Dostęp lub modyfikacja do zapisa-
nych informacji jest niemożliwy.

Kolejną zaletą rejestratora zdarzeń 
MDL 1000P jest możliwość przecho-
wywania ustawień sterownika PLC. Ta-
kie rozwiązanie umożliwia samodzielną 
konfigurację sterownika. Zastosowany 
interfejs Profibus-DP pozwala na korzy-
stanie z rejestratora z dala od sterowni-
ka, nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Jeżeli nastąpi mechaniczne uszkodzenie 
rejestratora, zawartość pamięci może 
być odzyskana przez firmę Schleicher  
Electronic.

Poniżej przedstawiono najważniejsze 
parametry rejestratora zdarzeń MDL 
1000P:
l  dostępny z interfejsem Profibus-

DP, CAN-bus i Profinet ukaże się  
wkrótce;

l 64 kB pamięci ROM;
l  pojemność pamięci dla więcej niż 100 

rejestratorów, maszyn i parametrów 
użytkownika;

l  trwałość do 15 lat;
l  specjalne obwody ochrony pamięci 

przed przepięciami;
l zasilanie 24 V DC;
l 9 pin Sub-D;
l USB 2.0;
l przełączniki adresu Profibus-DP;
l dioda LED stanu urządzenia;
l stopień ochrony IP20;
l montaż na szynę DIN;
l temperatura pracy 0–55°C;
l CE.
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Firma Schleicher Electronic posiada w swojej ofercie rejestrator zdarzeń  
MDL 1000P, który rejestruje czas pracy, liczbę wykonanych cykli  
oraz pozostałe parametry niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu. 


