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1. WST P

4. KOMPLETNO

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla u ytkowników przepływomierza elektromagnetycznego typu
MPP-04.
Instrukcja obsługi zaznajamia u ytkownika
z konstrukcj przepływomierza, zasad działania
i pomiaru, podstawowymi parametrami technicznymi,
zasadami monta u oraz eksploatacji.
Producent zastrzega sobie mo liwo
zmian
w konstrukcji wyrobu bez powiadamiania.

Na komplet przepływomierza elektromagnetycznego
składaj si elementy uj te tabelarycznie - Tabela 1
Tabela 1
Lp

Nazwa elementu

Ilo

1.

Czujnik

1 szt.

2.

Przetwornik MPP

1 szt.

3.

Przewód pomiarowy

10 mb

YPMY eko , ekow 3×0,35 mm2

Uwagi

lub zgodnie z
zamówieniem

4.

Kołnierz potencjału odniesienia

1 szt.

5.

Instrukcja obsługi

1 szt.

Przepływomierz
elektromagnetyczny
typu
MPP-04 przeznaczony jest do pomiaru przepływu
cieczy w zamkni tych instalacjach ruroci gowych.
Mierzy przepływ cieczy pr doprzewodz cych
czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i oboj tnych chemicznie oraz pr doprzewodz cych mieszanin
i pulp.

6.

Karta gwarancyjna

1 szt.

7.

Protokół sprawdzenia

1 szt.

na yczenie

1 szt.

na yczenie

3. ZAKRES STOSOWANIA.

5.1 Przetwornik MPP – 04

2. PRZEZNACZENIE.

3.1 Przepływ cieczy.
Przepływomierz
elektromagnetyczny
typu
MPP-04 mierzy z zadan klas dokładno ci przepływ
cieczy o pr dko ci liniowej od 0,1 m/s do 10 m/s
w wykonaniu standardowym. Pomiar dokonywany jest
w dwóch kierunkach: do przodu (F) i do tyłu (R). Przepływy (zakresy pomiarowe) dla wszystkich wielko ci
czujnika przepływomierza podaje Tab. 2.

3.2. Przewodno

elektryczna cieczy

Przepływaj ca przez czujnik przepływomierza
ciecz powinna posiada
przewodno
wła ciw
>5µS/cm. Przykładowe przewodno ci cieczy [µS/cm]:
woda pitna - 200÷800; woda demineralizowana - 0,3;
woda destylowana - 2; mleko – 200 ÷ 300;
soki – 400 ÷ 1000; piwo – 600 ÷ 1000;
kwasy - 10x102 ÷ 80x104; zasady - 8x104 ÷ 30x104.

3.3. Przepływ pełnym przekrojem
Sposób zabudowy czujnika przepływomierza na
instalacji powinien zapewni przepływ pełnym przekrojem rury czujnika.
W zwi zku z tym zaleca si zabudow czujnika na
rurze wznosz cej lub dolnej cz ci kolana ruroci gu.
Przepływomierz elektromagnetyczny mierzy
obj to ciowy strumie przepływaj cej cieczy ł cznie
ze znajduj cymi si w niej ciałami stałymi.

Przypadek
dla rys. 4c

8.

wiadectwo legalizacji

5. DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

230 VAC +10% , -15%, 50Hz ± 2%

Opcjonalnie:

24 VAC +15%, -20%
24 VDC +35%, -15%

Pobór mocy < 19 W
Temperatura otoczenia:

-20 do +50°C

Rodzaj obudowy:
na cienna MPP 04A
rys. nr 5b
na cienna MPP 04B
rys. nr 5a
tablicowa MPP 04T

- materiał: stop AK11
- stopie ochrony IP 65
- materiał: tworzywo ABS
- stopie ochrony IP 65
- materiał: tworzywo ABS

rys. nr 5c

- stopie ochrony IP 40

kompaktowa MPP 04K

- materiał : stop AK11

rys. nr 5d

- stopie ochrony IP 65

na cienna MPP 04F
rys. nr 5e

- materiał : tworzywo PC
- stopie ochrony IP 67

Waga przetwornika:
MPP 04A

- 4,5 kg

MPP 04B

- 2,0 kg

MPP 04T

- 1,5 kg

MPP 04K

- 2,0 kg

MPP 04F

- 2,0 kg
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Wy wietlacz:
− pod wietlany, alfanumeryczny, dwie linie po 16
znaków

Atesty
− zatwierdzenie typu-GUM
− legalizacja (dla wody, do rednicy DN 150).
− dla wi kszych rednic – wiadectwo wzorcowania.
− atest PZH

Zliczanie obj to ci:
− 9 cyfr, 3 liczniki dublowane (główne i bie ce) dla
pomiaru w przód, w tył i ró nicy.

5.2. Czujnik CP – 04 D

Zegar czasu rzeczywistego:
− zasilanie: akumulator NiCd 2,4 V ; 70 mAh.

Zakres pomiarowy

Sygnały wyj ciowe :
− pr dowy 0/4÷20 mA, Robc<500 ,
− cz stotliwo ciowy 0÷1/5/10 kHz, Robc>1k
(dodatnie impulsy o szeroko ci 15µs i amplitudzie
5V )
− przeka nikowe (OUT1, OUT2) styk SPDT
o obci alno ci : 2A / 25V DC lub 1A / 120V AC
opcjonalnie - tranzystorowe stałopr dowe typu OC
o
obci alno ci:
40
mA
/
30
V,
charakter
obci enia
–
bezindukcyjny,
długo impulsu - 0,1 ÷ 3000 ms.
− max. cz stotliwo wyj OUT 5 Hz
Funkcje wyj OUT1,OUT2 :
− alarm min./max.
− kierunek przepływu F/R
− dozowanie porcji
− wyj cie impulsowe
Wej cie informacyjne PIN :
sygnał dwustanowy 24 VDC , min. czas trwania impulsu oraz przerwy mi dzy impulsami wynosi
100 ms, pobór pr du max.10 mA
Funkcje wej cia PIN:
− sterowanie procesem dozowania porcji
− zdalne kasowanie licznika obj to ci VF
− sygnalizacja braku medium w instalacji.
J zyk komunikacji: polski, angielski, niemiecki,
czeski, hiszpa ski, łotewski lub inny wg zamówienia.
Wykonanie specjalne:
− ł cze szeregowe RS-485, protokół MODBUS
(RTU, ASCII)
− współpraca z drukark z interfejsem RS 232C
− inne wykonania wg Zamówienia

rednice czujników:

Dokładno

3÷2000 mm
0 ÷ 10 m/s

pomiaru w zakresie:

0,1 ÷ 0,5 m/s ±1% aktualnego przepływu
0,5 ÷ 10 m/s ±0,5% aktualnego przepływu
dla przepływu < 0,1 m/s ±0,01% maksymalnego zakresu pomiarowego czujnika
Wykonanie specjalne:
0,1 ÷ 0,5 m/s, ±0,5% aktualnego przepływu
0,5 ÷ 10 m/s, ±0,25% aktualnego przepływu
Temperatura otoczenia
Stopie ochrony
wykonanie specjalne

-30÷60°C
IP 65
IP 68

Rodzaj wykładziny
/ temperatura medium
guma twarda HR
0 ÷ 80°C
guma naturalna NR 0 ÷ 70°C
epoxyd E
-20 ÷ 120°C
tarflen PTFE
-20 ÷ 200°C
Elektrody:
wykonanie specjalne:

stal kwasoodporna
pallad, tytan, tantal, Hastelloy, lub inne wg zamówienia
Rodzaj przył czy / materiał
kołnierzowe (K) 18G2A
opcjonalnie
skr cane R DIN (S) - stal kwasoodporna
zaciskowe DIN (Z) - stal kwasoodporna
wykonanie specjalne
kołnierzowe - stal kwasoodporna
Ci nienie nominalne:
wg tabeli nr 3
wykonanie specjalne wg zamówienia.
Waga, wymiary
wg tabeli nr 3.
Długo przewodu pomiarowego - max. 1000 m,

4

Tabela 2 rednica nominalna czujnika i nat enie przepływu
Przy doborze rednicy nominalnej czujnika nale y bra pod uwag rednic ruroci gu oraz wyst puj ce nat enie
przepływu. Przy wyst powaniu bardzo małych przepływów dla zachowania dokładno ci pomiaru mo e by konieczne
zastosowanie przew enia ruroci gu.
rednica

Przepływ dla 0,1 m/s

Przepływ dla 0,5 m/s

Przepływ dla 10 m/s

nominalna
Dn (mm)

l/s

l/min

m3/h

l/s

l/min

m3/h

l/s

l/min

m3/h

3

0,00067

0,04

0,0024

0,003

0,2

0,012

0,067

4

0,24

4

0,0013

0,08

0,0048

0,007

0,4

0,024

0,13

8

0,48

6

0,0033

0,20

0,012

0,017

1,0

0,06

0,33

20

1,2

8

0,0050

0,30

0,018

0,025

1,5

0,09

0,50

30

1,8

10

0,0075

0,45

0,027

0,037

2,3

0,13

0.75

45

2,7

15

0,0167

1,0

0,060

0,083

5,0

0,30

1,67

100

6

20

0,0250

1,5

0,090

0,13

7,5

0,45

2,50

150

9

25

0,0333

2

0,12

0,17

10

0,6

3,33

200

12

32

0,0666

4

0,24

0,33

20

1,2

6,66

400

24

40

0,1000

6

0,36

0,50

30

1,8

10,00

600

36

50

0,1667

10

0,6

0,83

50

3

16,67

1000

60

65

0,333

20

1,2

1,67

100

6

33,3

2000

120

80

0,500

30

1,8

2,50

150

9

50,0

3000

180

100

0,667

40

2,4

3,33

200

12

66,7

4000

240

125

1,167

70

4,2

5,83

350

21

116,7

7000

420

150

1,667

100

6,0

8,33

500

30

166,7

10000

600

200

3,00

180

10,8

15,00

900

54

300

18000

1080

250

5,00

300

18

25,00

1500

90

500

30000

1800

300

6,67

400

24

33,33

2000

120

667

40000

2400

350

9,17

550

33

45,83

2750

165

917

55000

3300

400

12,50

750

45

62,50

3750

225

1250

75000

4500

500

18,33

1100

66

91,67

5500

330

1833

110000

6600

600

26,67

1600

96

133,33

8000

480

2667

160000

9600

700

36,67

2200

132

183,33

11000

660

3667

220000

13200

800

50,00

3000

180

272,20

16333

980

5000

300000

18000

900

66,67

4000

240

333,33

20000

1200

6667

400000

24000

1000

75,00

4500

270

375

22500

1350

7500

450000

27000

1100

91,67

5500

330

458

27500

1650

9167

550000

33000

1200

116,67

7000

420

583

35000

2100

11667

700000

42000

1400

150,00

9000

540

750

45000

2700

15000

900000

54000

1600

200,00

12000

720

1000

60000

3600

20000

1200000

72000

1800

250,00

15000

900

1250

75000

4500

25000

1500000

90000

2000

316,67

19000

1140

1583

95000

5700

31667

1900000

114000
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Tabela 3a. Czujniki ze zł czami skr canymi R DIN
Dn (mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

L (mm)

130

130

140

150

160

192

220

250

D (mm)

52

52

58

65

78

95

110

130

Pn (MPa)

4

4

4

4

4

4

4

1.6

Waga (kg)

5

5

6

6

8

8

10

12

Tabela 3b. Czujniki ze zł czami zaciskowymi DIN
Dn (mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

L (mm)

130

130

140

150

160

192

220

250

D (mm)

50.5

50.5

50.5

50.5

64

91

106

119

Pn (MPa)

4

4

4

4

4

4

4

1.6

Waga (kg)

5

5

6

6

8

8

10

12

Tabela 3c. Czujniki CP-04 D ze zł czami kołnierzowymi
Dn (mm)

Dz (mm)

Do (mm)

do (mm)

Liczba rub

L (mm)

Pn (MPa)

Masa (kg)

3, 4, 6, 8, 10

90

60

14

4

200

4

< 10

15

95

65

14

4

200

4

9

20

105

75

14

4

200

4

9

25

115

85

14

4

200

4

10

32

140

100

18

4

200

4

11

40

150

110

18

4

200

4

12

50

165

125

18

4

200

4

13

65

185

145

18

8

200

4

15

80

200

160

18

8

200

4

16

100

220

180

18

8

250

1.6

18

125

250

210

18

8

250

1.6

25

150

285

240

22

8

300

1.6

28

200

340

295

22

12

350

1.6

38

250

405

355

26

12

450

1.6

65

300

445

400

22

12

500

1

83

350

505

460

22

16

550

1

125

400

565

515

26

16

600

1

135

500

670

620

26

20

600

1

185

600

780

725

30

20

600

1

221

700

895

840

30

24

700

1

292

800

1015

950

33

24

800

1

330

900

1115

1050

33

28

900

1

525

1000

1230

1160

36

28

1000

1

720

Długo

czujnika zgodnie z ISO 13359:1998
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6. WARUNKI EKSPLOATACJI
ORAZ MONTA U
6.1. Monta czujnika
Czujnik przepływomierza nale y montowa na
instalacji ruroci gowej w sposób zapewniaj cy przepływ cieczy pełnym przekrojem rury czujnika. Przykładowe sposoby monta u czujnika na instalacji rurciagowej przedstawione s na rys. 3A÷3F.

Podstawowe zasady monta u czujnika:
− w czasie pracy czujnik przepływomierza powinien
by całkowicie wypełniony ciecz (w przypadku
opró niania si czujnika przepływomierza np. po
wył czeniu pompy, nale y zastosowa sygnalizator wykrywaj cy brak medium w ruroci gu, podaj cy sygnał dwustanowy 24 VDC na wej cie informacyjne PIN przetwornika). Mo liwe jest równie w przypadku opró nienia si ruroci gu zastosowanie przepływomierza, który w wykonaniu
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−
−

−
−

−
−
−
−

−

−

specjalnym MPP-04 ERP posiada dodatkowy
moduł ERP wykrywaj cy brak medium w czujniku. W tym wykonaniu czujnik wyposa ony jest w
dodatkow elektrod detekcji pustej rury a przetwornik w moduł ERP.
dla odgazowania czujnika zamontowanego na
poziomej instalacji zaleca si zachowa k t pochylenia ruroci gu ok. 3 stopni rys. 3A
w celu uzyskania maksymalnej dokładno ci pomiaru nale y zapewni proste odcinki instalacji
przed i za czujnikiem rys. 3B. W przypadku instalacji, w których mog wyst powa silne zaburzenia przepływu powodowane, np. przez pomp
pompuj c szlam, wir , itp. zaleca si dwukrotne
zwi kszenie odcinków prostych przed i za przepływomierzem.
w przypadku monta u czujnika na poziomym
odcinku ruroci gu powinien on by zamontowany
jak na rys. 3C
nale y unika monta u czujnika w najwy ej połoonym miejscu instalacji oraz monta u na pionowym odcinku ruroci gu z wolnym wypływem
rys. 3D
w przypadku ruroci gu poziomego z wolnym
wypływem zaleca si monta czujnika wg rys. 3E
w przypadku ruroci gu cz ciowo wypełnionego
nale y miejsce monta u czujnika zasyfonowa
rys. 3F , rys. 3B
w przypadku instalacji czujnika o rednicy mniejszej ni ruroci g pomi dzy dwoma zw kami,
spadek ci nienia ilustruje nomogram na rys. 2
przy ustalaniu miejsca monta u nale y uwzgl dni chemiczn , termiczn i mechaniczn odporno wykładziny rury czujnika oraz elektrod pomiarowych
wyrównanie potencjału – potencjał elektryczny
cieczy musi by równy potencjałowi elektrycznemu czujnika przepływomierza. Mo na to osi gn poprzez:
o podł czenie przewodów wyrównawczych
czujnika do kołnierzy ruroci gu lub bezporednio do ruroci gu lub poprzez
zastosowanie dodatkowego kołnierza potencjału odniesienia, lub te
poprzez
zastosowanie czujnika wyposa onego w dodatkow elektrod potencjału odniesienia
kołnierz potencjału odniesienia powinien by
elektrycznie poł czony z kołnierzem czujnika
(rys. 4c).

W zakres dostawy przepływomierza nie wchodz
ruby, nakr tki, uszczelki. Elementy te powinny by
dostarczone przez U ytkownika.
Do monta u czujnika nale y zastosowa dodatkowe uszczelki. Nale y zwróci szczególn uwag na
osiowe zamontowanie czujnika wzgl dem uszczelek
i kołnierzy ruroci gu.
Monta czujnika zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałk na obudowie czujnika zapewnia
prawidłow identyfikacj kierunku przepływu przez
przetwornik przepływomierza. W przypadku odwrot-

nego monta u czujnika prawidłow identyfikacj kierunku przepływu mo na zapewni poprzez zamian
kolejno ci przewodów obwodu cewek (zaciski 21,22).

6.2. Monta przetwornika
Wymiary przetwornika podane s na rys. 5. Na
rys. 6 pokazano poł czenia zewn trzne czujnika oraz
przetwornika.
Przetwornik nie mo e by nara ony na bezporednie działanie sło ca.
Kabel zasilaj cy cewki
Poł czenia zacisków 21,22 przetwornika z czujnikiem
dokona
dowolnym
przewodem
np.
2×0,35 mm2.
W przypadkach szczególnego nara enia na zakłócenia (np. blisko instalacji falownika) zaleca si
zastosowanie przewodu ekranowanego.
W przepływomierzach posiadaj cych legalizacj
lub wykonanie IP68 kabel zasilaj cy cewki podł czony
jest na stałe do czujnika. W przypadku bł dnej sygnalizacji kierunku przepływu przez przetwornik nale y
zamieni miejscami pomi dzy sob przewody na zaciskach 21 i 22.
Kabel pomiarowy
Nale y zwróci szczególn uwag na prawidłowe
zarobienie ko cówek przewodów. Zaleca si zaci ni cie ko cówek tulejkowych. Normalnie ekran zewn trzny kabla pomiarowego nie jest podł czany od
strony przetwornika, jednak czasami w rodowiskach,
gdzie wyst puj silne zakłócenia elektryczne zaleca si
podł czenie ekranu w przetworniku do zacisku uziemienia.
Po podł czeniu przewodów nale y dokładnie
dokr ci dławnice kablowe czujnika oraz przetwornika.
Przepływomierze, które posiadaj legalizacj lub
s wykonane w wersji szczelno ci IP68 posiadaj fabrycznie podł czony kabel cewek czujnika oraz kabel
pomiarowy. W przypadku legalizacji skrzynka poł czeniowa czujnika jest zabezpieczona plomb Urz du
Miar. Natomiast w wykonaniu IP68 jest ona wypełniona zalew uszczelniaj c .
W przetworniku MPP 04T kabel cewek oraz kabel pomiarowy po cz ciowym zdj ciu izolacji nale y
zabezpieczy ta m izolacyjn i tak wprowadzi do
wtyku przetwornika.
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12

13
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Przetwornik
L

N

~230V
1

2

L

TEST

GND

RS-485
3

4

N

PE

5

6

RS

7

G

IN
24V
8

OUT

0..10kHz

OUT
REL #1

OUT
REL #2

OUT
0..20mA

1

2

COIL S1 IN1 E IN2 S2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PIN

FOUT

POUT 1

POUT 2

IOUT

IN1 (biały)
S1
L1

IN2 (czerwony)

L2

S2

≅ 24V
1

2

E
3

(zielony)

E

4

E - ekran
L1

L2

21 22 24 25 25 26
COIL IN1 E

E IN2

Czujnik
Przewód pomiarowy

OZNACZENIA
IN1

E

L - przewód linii zas.230 VAC
N - przewód zerowy zas.230 VAC
PE - przewód ochronny zas.230VAC
L1 - przewód zas. +24 VDC; 24 VAC
L2 - przewód zas. -24 VDC; 24 VAC

IN2

CZUJNIK
PRZEPŁYWOMIERZA

RS - ł cze szeregowe RS-485
G - masa ł cza szeregowego RS-485
PIN - wej cie dwustanowe 24VDC
COIL FOUT - wyj cie cz stotliwo ciowe
POUT 1 - wyj cie przek./tranz. 1
POUT 2 - wyj cie przek./tranz. 2
IOUT - wyj cie pr dowe
E – punkt wyrównawczy

Rys. 6a. Poł czenia zewn trzne czujnika i przetwornika.
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Przetwornik
L

N

~220V
1

2

L

TEST

GND

RS-485

3

4

N

PE

5

6

RS

7

G

PIN

OUT

0..10kHz

OUT
REL #1

OUT
REL #2

1

OUT

2

COIL S1 IN1 E IN2 S2

0..20mA

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

8

S

FOUT

POUT 1

POUT 2

IOUT

IN1 (biały)
S1
L1

IN2 (czerwony)

L2

S2

≅ 24V
1

2

E

3

4

E

(zielony)

3x0,75 mm2

E
L1

L2

8
S

21 22 24 25 25 26
COIL IN1

E

E IN2

Czujnik
Przewód pomiarowy

OZNACZENIA
IN1

E

L - przewód linii zas.220 VAC
N - przewód zerowy zas.220 VAC
PE - przewód ochronny zas.220VAC
L1 - przewód zas. +24 VDC; 24 VAC
L2 - przewód zas. -24 VDC; 24 VAC

IN2

CZUJNIK
PRZEPŁYWOMIERZA

RS - ł cze szeregowe RS-485
G - masa ł cza szeregowego RS-485
FOUT - wyj cie cz stotliwo ciowe
COIL POUT 1 - wyj cie przek./tranz. 1
POUT 2 - wyj cie przek./tranz. 2
IOUT - wyj cie pr dowe
S
S – elektroda czujnika pustej rury
E – punkt wyrównawczy

Rys. 6b. Poł czenia zewn trzne czujnika i przetwornika (w wykonaniu z czujnikiem pustej rury ERP).

16

7. OPIS PRZETWORNIKA
POMIAROWEGO
7.1. Sposób wykonywania pomiarów.
Idea pracy przetwornika opiera si o zasad pomiaru siły elektromotorycznej indukowanej w przewodniku poruszaj cym si w polu magnetycznym.
W urz dzeniu wykorzystano wolnozmienne pole
magnetyczne o cz stotliwo ci 6.25 Hz. Pomiar indukowanej siły elektromotorycznej odbywa si w czasie
20 ms dla ka dego półokresu. Dodatkowo, po ka dym
pomiarze przetwornik dokonuje autozerowania.
Przetwarzanie analogowo - cyfrowe wykorzystuj ce metod podwójnego całkowania przez okres 20
ms poł czone z obróbk danych przez mikroprocesor
zapewnia układowi du
odporno
na zakłócenia
i skuteczne wytłumienie t tnie sieci elektroenergetycznej.
Cz
analogowa układu pomiarowego, poza
zasadnicz funkcj obsługi czujnika i przetworzenia
jego sygnału wyj ciowego dla potrzeb układu steruj cego, realizuje dodatkowo szereg funkcji pomocniczych. Nale y do nich wypracowanie wyj ciowego
sygnału pr dowego i cz stotliwo ciowego, oraz sterowanie zewn trznymi przeka nikami / kluczami tranzystorowymi.

Pole magnetyczne

160ms
Pomiar

20ms
20ms
Zerowanie

20ms

7.2. Tor pomiarowy.
Sygnał wej ciowy z czujnika podawany jest na
zaciski 24 i 26. Wej ciowy wzmacniacz pomiarowy
o du ej impedancji sprz ony jest bezpo rednio
z czujnikiem. Strukturalnie wzmacniacz ten jest układem stałopr dowym z autozerowaniem i wbudowanym
filtrem dolnoprzepustowym. Filtr zapewnia wst pne
wytłumienie zakłóce przychodz cych wraz sygnałem
pomiarowym. Zaciski 23 i 27 słu do podł czenia
ekranów przewodów sygnałowych.
Do wyj cia wzmacniacza doł czony jest stopie
o regulowanym wzmocnieniu. Jego wielko kontrolowana jest przez układ steruj cy, co pozwala na łatw
zmian zakresów pomiarowych przyrz du.
Uzyskany w ten sposób sygnał o odpowiednim
poziomie doprowadzony zostaje do przetwornika analogowo-cyfrowego. Przetwornik ten jako napi cie
referencyjne otrzymuje sygnał zwi zany z pr dem w
cewkach czujnika (a co za tym idzie z wielko ci pola
magnetycznego).
Uzyskana wielko cyfrowa dociera do układu
steruj cego jako dana pomiarowa. Ilustruje to nast puj ce wyprowadzenie:
- siła elektromotoryczna (wej ciowy sygnał pomiarowy)
e=B l v
gdzie:
B - indukcja proporcjonalna do pr du w cewkach czujnika B = α I (α jest stał czujnika)
l - długo przewodnika poruszaj cego si w polu
magnetycznym ( rednica ruroci gu)
v - pr dko ruchu przewodnika (cieczy)
- stan wyj cia przetwornika analogowo-cyfrowego C
okre lony jest przez zale no
C=k e / R I
gdzie:
k - współczynnik proporcjonalno ci (wzmocnienie
ustawione poprzez wybór zakresu pomiarowego)
R - współczynnik proporcjonalno ci wia cy pr d
w cewkach z napi ciem referencyjnym przetwornika
analogowo-cyfrowego.
- st d po prostym podstawieniu:
C=kαlv/R
Jak wida , przyj ty sposób pomiaru pr dko ci
przepływu uzale nia jego wynik jedynie od ustawionego zakresu pomiarowego k, współczynnika R, stałej
czujnika α i rednicy ruroci gu l.

ELEKTRODY
27
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WZM. WEJ.

26
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WZM.O REG.WZMOC.
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R

8
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Rys. 7. Schemat blokowy przetwornika.
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↑
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7.3. Zasilanie czujnika pomiarowego.

7.6. Komunikacja z otoczeniem.

Cewki magnesuj ce czujnika zasilane s ze ródła
napi cia stałego przez mostkowy układ kluczuj cy,
który zapewnia przemienny przepływ pr du. Wielko
tego napi cia okre la amplitud pr du magnesuj cego.
Konstrukcja układu zasilania cewek pozwala na wykrycie ich odł czenia lub zwarcia i przesłanie odpowiedniego sygnału do układu steruj cego.
Mimo i , jak wykazano wy ej, pr d magnesuj cy
nie wchodzi bezpo rednio do równania przetwarzania
przyrz du, jego stabilizacja, poza utrzymywaniem
stałych warunków pomiarowych czujnika, zmniejsza
wra liwo układu na zmiany temperatury i napi cie
zasilania. Stabilizacja pr du magnesuj cego odbywa
si poprzez p tl sprz enia zwrotnego utrzymuj c
tak wielko napi cia zasilaj cego mostek kluczuj cy,
przy którym pr d w cewkach czujnika osi ga zadan
warto .

Przetwornik wyposa ony jest w sze izolowanych
galwanicznie torów komunikacji z otoczeniem. S to:
1.

Wyj cie pr dowe (sterowane przetwornikem cyfrowo-analogowym). Zakres pracy okre lony jest
za pomoc parametru „Zakres wyj cia I”. Pr d
płynie od zacisku 18 (+) do 20 (-).
Mo liwe jest programowe wybranie zakresu pr dowego 0-20 mA lub 4-20 mA

2.

Wyj cie cz stotliwo ciowe (generator impulsów
o stałej szeroko ci 15 s i amplitudzie 5V). Zakres
pracy okre lony jest za pomoc parametru „Zakres
wyj cia F”. Impulsy maj polaryzacj dodatni na
zacisku 10 (+) wzgl dem zacisku 11 (-).

3.

Dwa wyj cia przeka nikowe lub dwa klucze tranzystorowe (w zal. od zamówienia). Funkcje, jakie
spełniaj wyj cia zdefiniowane s za pomoc parametrów „Wyj cie POUT 1”, oraz ”Wyj cie POUT 2”. Ka dy przeka nik zawiera styki typu
SPDT. Stan wyj cia nieaktywny oznacza zwarcie
mi dzy zaciskami 12 i 13 (15 i 16). Aktywacja
wyj cia powoduje zwarcie mi dzy zaciskami 13
i 14 (16 i 17). W przypadku stosowania kluczy
tranzystorowych aktywacja powoduje zwarcie
pomi dzy zaciskami 13 (-) i 14 (+) [16 (-) i 17
(+)]. Kluczowaniu podlega mo e jedynie napi cie
stałe.

4.

Dwustanowe wej cie informacyjne (napi ciowe
24V). Rodzaj pełnionej funkcji definiowany jest
za pomoc parametru „Wej cie PIN”. Aktywacja
wej cia nast puje przez podanie sygnału napi ciowego na zaciski 8 (+) i 9 (-).

5.

Ł cze interfejsu szeregowego standardu RS-485
(wykonanie specjalne). Umo liwia zdalny odczyt
wyników pomiaru, zmian parametrów oraz
współprac z drukark z ł czem RS-232C.
Typ drukarki nale y uzgodni z producentem
przepływomierzy.
Szczegółowy opis - w rozdziale 9.

7.4. Zasilanie przetwornika.
Cało urz dzenia zasilana jest z wielowyj ciowego impulsowego zasilacza stabilizowanego. Z niego
te pobierany jest sygnał stosowany w synchronizacji
cyklu pomiarowego z przebiegiem napi cia zasilaj cego. Umo liwia to skuteczne tłumienie zakłóce pochodz cych od sieci zasilaj cej.

7.5. Układ steruj cy.
Moduł steruj cy przetwornika zbudowany jest
w oparciu o mikroprocesor TMP96C141, oraz scalony
układ specjalizowany. Oba te układy zarz dzaj prac
wszystkich elementów składowych przetwornika,
a w szczególno ci realizuj cykl pomiarowy.
Program pracy urz dzenia zawarty jest w pami ci
typu EPROM.
Parametry pracy przepływomierza przechowywane s w pami ci nieulotnej typu SPROM (pami stała
reprogramowalna o dost pie szeregowym), natomiast
stan liczników obj to ci zapisywany jest w pami ci
typu FRAM (pami o dost pie swobodnym z ferroelektrycznym podtrzymywaniem zawarto ci).
Dane dotycz ce aktualnej daty i czasu odczytywane s z układu scalonego - zegara czasu rzeczywistego. W razie zaniku napi cia zasilania przetwornika,
zegar zasilany jest z baterii, co zapewnia jego ci gła
prac .

Tory: pr dowy, cz stotliwo ciowy, oraz interfejsu
szeregowego zasilane s za pomoc specjalnej mikroprzetwornicy. Izolacja galwaniczna realizowana jest za
pomoc transoptorów.
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8. OBSŁUGA
PRZEPŁYWOMIERZA
8.1. Zamienno

czujników.

Przepływomierz jest sprzedawany w komplecie
(czujnik, przetwornik). Przetwornik jest zaprogramowany do pracy z danym czujnikiem, aby mógł pracowa z innym egzemplarzem nale y go przeprogramowa .
Ka dy czujnik posiada okre lony współczynnik
czuło ci WSP z przedziału od 5 do 100, który jest
ustalany w czasie procesu wzorcowania. Wymiana
czujnika lub przetwornika na nowy wymaga wpisania
nowej warto ci WSP do przetwornika przepływomierza. Współczynnik jest zapisany pod indeksem WSP na
płytce zaciskowej w czujniku oraz na jego tabliczce
znamionowej.
Aby wprowadzi współczynnik do pami ci przetwornika nale y przej do edycji G sto ci i wpisa
w miejsce jej warto ci jedynie znak przecinka dziesi tnego. Pojawi si komunikat: Naci nij ESC ! BŁ D !
Nale y wówczas w miejsce zera wpisa hasło podawane przez serwis producenta. Nast pnie nacisn klawisz „↑”, na wy wietlaczu uka e si komunikat: Nowa
rednica , wpisujemy wówczas rednic czujnika, z
którym b dzie pracował przetwornik. Po jej wprowadzeniu naciskamy klawisz „↑” - pojawia si WSP
czujnika. Tu nale y wpisa warto współczynnika i
nacisn
klawisz „ESC”. Nast pnie mo na ustawi
wybrane przez siebie parametry i przej klawiszem
"ESC" do pomiaru.
UWAGA !
Po wprowadzeniu nowego współczynnika nale y
zawsze dokona zerowania SK wg punktu 8.2.2.
Dodatkowo istnieje mo liwo
dostosowania
przetwornika pomiarowego, które pozwoli wykorzystywa czujniki innego typu (wykonane przez innego
producenta), których praca opiera si na opisanej zasadzie pomiaru z u yciem wolnozmiennego pola magnetycznego.

8.2. Ustawianie parametrów
pomiarowych.
U ytkownik ma do dyspozycji 3-klawiszow
klawiatur słu c do ustawienia parametrów przepływomierza. Klawisze strzałek posiadaj dodatkow
cech - naci ni cie i przytrzymanie klawisza powoduje
periodyczne powtarzanie wykonywanej przez niego
funkcji.

Bezpo rednio po pierwszym zał czeniu zasilania
przepływomierz rozpoczyna prac w oparciu o parametry pomiarowe wprowadzone przez producenta.
W celu zmiany tych parametrów nale y nacisn klawisz „ESC”, co spowoduje wywołanie głównego menu
parametrów.
Sposób poruszania si po menu parametrów:
Główne menu składa si z listy pozycji reprezentuj cych parametry i ich warto ci (z mo liwo ci edycji), dodatkowe informacje (bez mo liwo ci edycji),
oraz punkty wej cia do podmenu wyró nione symbolem strzałki w lewym dolnym rogu wy wietlacza
„<<”. Ka de podmenu zbudowane jest tak jak menu
główne, lecz nie zawiera pozycji - punktów wej cia do
podmenu.
Klawisze oznaczone symbolami „ESC”, „↓”, „↑”,
słu odpowiednio do przechodzenia pomi dzy menu
głównym i trybem wy wietlania wyników pomiaru lub
wyj ciem z podmenu do menu głównego („ESC”),
oraz przegl dania kolejnych pozycji w menu
(„↓”, „↑”). Jednoczesne naci ni cie klawiszy „↓” i „↑”
powoduje rozpocz cie edycji wybranego parametru,
lub przej cie do podmenu, gdy wybrana jest pozycja
reprezentuj ca punkt wej cia.
Uwaga: Po zako czeniu przegl dania lub edycji parametrów nale y przej do trybu wy wietlania wyników
pomiarowych (przy pomocy klawisza "ESC").
Sposób wprowadzania liczb i innych symboli:
Klawisze oznaczone symbolami „ESC”, „↓”, „↑”,
słu
odpowiednio do anulowania zmiany warto ci
parametru („ESC”), oraz wprowadzania („↓”, „↑”), co
b dzie przedstawione na przykładach edycji poszczególnych parametrów.
Generalnie: klawisz „↑” zmienia warto parametru na nast pn w li cie mo liwych warto ci (np. jednostk przepływu), a „↓” na poprzedni . Przy wprowadzaniu liczby cyfra po cyfrze (np. zakres pomiarowy), „↓” słu y do zwi kszenia cyfry o 1, a „↑” do
zmiany pozycji dziesi tnej. Jednocze nie wci ni te
klawisze „↓” i „↑” oznaczaj akceptacj nowej wartoci. Naci ni cie klawisza „ESC” powoduje przywrócenie poprzednio wprowadzonej warto ci.

Menu główne:
rednica 25 mm
WSP 50.0

G sto
1.0

medium
g/cm3

Jednostka V
m3

Próg odci cia
1.0

%

Jednostka Q
m3/h

Zakres F
12.0

L. w przód VF
zerowanie

L. wstecz VR
zerowanie

L. ró nicowy VD
zerowanie

m3/h

Zakres R
12.0

m3/h

Rodzaj pracy
dwukier.

Próg alarm. min
0.0
m3/h

Próg alarm. max
12.0
m3/h

Obj. zlicz. 1
0.0
m3

Obj. zlicz. 2
0.0
m3

Konfiguracja
<<

Wyj cia I, F
<<

Interfejs szer.
<<

Raport 3
F 13600.000 m3

Bez legalizacji

Suma czasu wył.
<< 120h 30m

Z legalizacj
<<

2005.11.07
14:15

J zyk
polski

Wersja 1.0
Nr.fab.123456789

Podmenu Interfejs szeregowy

Rodzaj pracy
RTU: 1200,N,8

Numer stacji
257

Raport biez cy
nie

Raport cykliczny
co 0
dni

20

Zerowanie SK
nie

Podmenu "Konfiguracja" :
Wiersz górny
przepływ

U rednianie
0

Wiersz dolny
l.bie ce VF/R

s

Wej cie PIN
start zlicz.

Długo
500.0

impulsu
ms

Wyj cie POUT 1
alarm min/max

Wyj cie POUT 2
obj.zlicz.2(F)

Podmenu "Wyj cia I, F" :
Zakres wyj cia F
0 - 10000 Hz

Pomiar: Wyj cia:
> 100%
= 0%

2:
1996.10.14
7:01
1h 5m

3:
1996.10.01
0:10 0h 8m

Test wyj
100.0

I, F

Podmenu "Suma czasu wył." :
1:
1996.11.07
12:40 10h 25m

Podmenu ustawiania czasu rzeczywistego :
Rok
1996

Miesi c
11

Dzie
7

miesi ca

Godzina
14

Minuta
15

%
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Zakres wyj cia I
0 - 20 mA

22

8.2.1. Parametry mo liwe do ustawiania z
klawiatury i ich warto ci.
Menu główne:
1. Jednostka obj to ci w której b d podawane wyniki zliczania (m3, l, kg, T).
Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
2. Jednostka przepływu (m3/h, m3/min, m3/s, l/h,
l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, T/h, T/min, T/s, %).
Dla niektórych rednic czujników nie wszystkie
jednostki s dost pne.
3. Zakres pomiarowy dla przepływu w przód (od
10% do 100% warto ci maksymalnej przepływu
dla danego typu czujnika).
4. Zakres pomiarowy dla przepływu wstecz (od 10%
do 100% warto ci maksymalnej dla danego typu
czujnika).
5. G sto medium (0.5 ... 3.99 g/cm3).
Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
6. Próg odci cia (0 ... 99 %) w procentach zakresu
pomiarowego, poni ej którego przyjmujemy e
przepływ jest zerowy.
Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
7. Zerowanie bie cego licznika obj to ci dla przepływu w przód. Brak mo liwo ci zerowania
w przyrz dach zalegalizowanych.
8. Zerowanie bie cego licznika obj to ci dla przepływu wstecz. Brak mo liwo ci zerowania w przyrz dach zalegalizowanych.
9. Zerowanie bie cego - ró nicowego licznika obj to ci. Brak mo liwo ci zerowania w przyrz dach
zalegalizowanych.
10. Zerowanie stałej korekcyjnej SK dla autozerowania. Brak mo liwo ci zerowania w przyrz dach zalegalizowanych.
11. Rodzaj pracy przetwornika - pomiar przepływu w
przód lub dla obu kierunków (jednokierunkowy,
dwukierunkowy).
Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
12. Dolny próg alarmowania „min” (od 0 do aktualnej
warto ci progu górnego).
13. Górny próg alarmowania „max” (od aktualnej
warto ci progu dolnego do warto ci maksymalnej
dla danego typu czujnika).
14. Obj to zliczana 1 dla jednorazowego odmierzenia (0 ... 9999999.99 w aktualnej jednostce obj toci).
Po zliczeniu nast puje zmiana stanu wyj cia przeka nikowego / tranzystorowego.
15. Obj to zliczana 2 dla wielokrotnego (cyklicznego ) odmierzania ( 0 ... 9999999.99 w aktualnej
jednostce obj to ci). Po ka dorazowym odliczeniu
na wyj ciu przeka nikowym / tranzystorowym
pojawia si impuls.

Podmenu „Konfiguracja” :
1. Ustalenie rodzaju ukazywanej informacji dla górnego wiersza wy wietlacza (przepływ, liczniki
bie ce VF/R,
liczniki główne GF/R,
licznik ró nicowy bie cy VD, licznik ró nicowy
główny GD,obj to zliczana 1).
2. Ustalenie rodzaju ukazywanej informacji dla dolnego wiersza wy wietlacza (lista mo liwych ustawie - jak wy ej).
3. Rodzaj funkcji pełnionej przez wej cie dwustanowe PIN (start zliczania, zerowanie licznika bie cego VF, detekcja zalania czujnika). Brak
mo liwo ci zmiany na „zerowanie licznika bie cego VF” w przyrz dach zalegalizowanych.
4. Długo impulsu pojawiaj cego si na wyj ciach
przeka nikowych / tranzystorowych wynosi
(0.1... 3000 ms).
5. Rodzaj funkcji pełnionej przez wyj cie przeka nikowe / tranzystorowe POUT 1: alarm min/max,
alarm min, alarm max, obj to zliczana 1(F), obj to zliczana 1(R), obj to
zliczana 2(F), obj to zliczana 2(R), kierunek przepływu F/R).
6. Rodzaj funkcji pełnionej przez wyj cie przeka nikowe / tranzystorowe POUT 2 (lista mo liwych
ustawie - jak wy ej).
7. U rednianie pomiaru (od zera do 120 sekund)
Podmenu "Wyj cia I, F" :
1. Zakres pracy wyj cia pr dowego IOUT
(0 - 20 mA, 4 - 20 mA).
2. Zakres pracy wyj cia cz stotliwo ciowego FOUT
(0 - 10000 Hz, 0 - 5000 Hz, 0 - 1000 Hz).
3. Sposób sygnalizacji przez wyj cia IOUT, FOUT
przekroczenia zakresu pomiarowego :
Pomiar > 100%
Wyj cia = 0%,
Pomiar > 100%
Wyj cia = 100%,
Pomiar > 100%
Wyj cia = 130%,
Pomiar > 130%
Wyj cia = 0%,
Pomiar > 130%
Wyj cia = 130%.
4. Ustawianie procentu zakresu pracy wyj IOUT,
FOUT w celu ich testowania (0 ... 130 %).
Podmenu ustawiania czasu rzeczywistego (wej cie do
podmenu poprzez pozycj w menu głównym wy wietlaj c aktualn dat i czas):
1.

Komponent daty - rok (1997 ... 2050). Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
2. Komponent daty - miesi c (1 ... 12). Brak mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizo wanych.
3. Komponent daty - dzie miesi ca (1 ... 31). Brak
mo liwo ci zmiany w przyrz dach zalegalizowanych.
a. Komponent czasu - godzina (0 ... 23).
W przyrz dach zalegalizowanych mo liwo
zmiany tylko o 1 godzin do przodu lub do tyłu.
4. Komponent czasu - minuta (0 ... 59). Parametry
nale y wprowadza zgodnie z wy ej okre lonymi
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przedziałami warto ci. Ustawienie parametru poza
dozwolonymi granicami nie jest mo liwe, gdy
spowodowałoby to bł dn prac urz dzenia.
Podmenu Interfejs szeregowy:
1. Wybór parametrów transmisji RS-485.
2. Drukowanie raportów o stanie liczników obj to ci.

wy, a mimo to przepływomierz wskazuje pewn niezerow warto .
Nale y nacisn klawisz „ESC” (wej cie do trybu
wprowadzania parametrów) i przej przy pomocy
klawiszy „↑” lub „↓” do pozycji w menu głównym
"Próg odci cia".
Na wy wietlaczu pojawi si :

8.2.2. Ustawianie parametrów oraz ich
przeznaczenie.
Je eli w danej chwili przyrz d znajduje si
w trybie wprowadzania parametrów, to ka de naci ni cie klawisza „↑” powoduje przej cie do pozycji
w menu reprezentuj cej nast pny parametr, a „↓” poprzedni.
Naci ni cie klawisza „ESC” powoduje powrót do
trybu wy wietlania wyników pomiaru (z menu głównego), a kolejne naci ni cie „ESC” znowu do wprowadzania parametrów. W celu zmiany aktualnego parametru nale y nacisn
jednocze nie klawisze
„↓↑”. Pojawia si wówczas kursor, który symbolizuje
tryb edycji. Po ustaleniu nowej warto ci, mo na j
zaakceptowa poprzez jednoczesne naci ni cie „↓↑”,
lub nie: klawisz „ESC” - nast puje powrót do poprzedniej warto ci.
Aby wej do podmenu, nale y przy pomocy
klawiszy „↑” lub „↓” przej do pozycji w menu punktu wej cia i nacisn
jednoczesn kombinacj
„↓↑”. Np. w celu edycji parametru „Długo impulsu”
nale y wybra pozycj „Konfiguracja” z menu głównego (w lewym dolnym rogu znajduje si znak strzałki
identyfikuj cej punkt wej cia) :
Konfiguracja
<<
i nacisn równocze nie „↓↑”, co spowoduje przej cie
do pierwszej pozycji tego podmenu :
Wiersz górny
Przepływ
U ywaj c klawiszy „↑” lub „↓” wybra
dany
parametr i dokona jego zmiany jak opisano powy ej
Długo
500.0

impulsu
ms

Do menu głównego mo na wróci z ka dej pozycji podmenu naciskaj c klawisz "ESC".
1. Zerowanie SK .
Po zamontowaniu przepływomierza lub zamianie
czujnika, przetwornika na inny, nale y wyzerowa
stał korekcyjn SK, która jest wykorzystywana do
zerowania wskaza przyrz du. Zerowanie dokonuje si
wtedy, je eli rzeczywisty przepływ medium jest zero-

Próg odci cia
1.0

%

Ustawi próg odci cia na warto 0%. W tym celu
nale y nacisn jednocze nie klawisze „↓↑”. Na wywietlaczu pojawi si kursor pod cyfr 0:
Próg odci cia
0

%

Nacisn jednocze nie klawisze „↓↑”, co spowoduje zapami tanie nastawionej warto ci progu odci cia, czyli 0%.
Nast pnie klawiszem „↑” lub „↓” przej do pozycji zerowania stałej korekcyjnej. Na wy wietlaczu
pojawi si :
Zerowanie SK
Nie
Nacisn jednocze nie „↓↑” - pojawia si kursor
„_” , a nast pnie klawiszem „↑” zmieni napis „nie” na
„tak” :
Zerowanie SK
tak
Po ponownym jednoczesnym naci ni ciu „↓↑”
nast pi wyzerowanie SK :
Zerowanie SK
Wyzerowane
Nacisn
klawisz „ESC” - przej cie do trybu
pomiaru.
Je eli przy zamkni tym przepływie medium
wskazywana warto przepływu jest niezerowa, to
nale y jednocze nie nacisn i przytrzyma jednoczenie klawisze „↓↑”, a wskazanie osi gnie warto
zero lub blisk zeru (mog wyst powa fluktuacje
wskazania do przodu i do tyłu). Po wyzerowaniu przepływomierza zaleca si zwi kszenie progu odci cia np.
do 1% w celu eliminacji ewentualnych fluktuacji
wskaza .
Uwaga : Zerowaniu mo e podlega odchyłka do
5% warto ci maksymalnej przepływu dla danego typu
czujnika. Wi kszego odchylenia (przy braku przepływu) nie mo na wyzerowa - oznacza ono uszkodzenie
czujnika, przewodu pomiarowego, b d przetwornika.
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2. Jednostka V .
W jednostce obj to ci wy wietlane s wszystkie
liczniki obj to ci, oraz wprowadzane s warto ci parametrów „Obj to zliczana 1” oraz „Obj to zliczana 2”. Po przej ciu do odpowiedniej pozycji w menu
otrzymujemy:
Jednostka V
m3
W celu wprowadzenia innej jednostki nale y
nacisn jednocze nie „↓↑” (pojawia si kursor), a
nast pnie naciskaj c „↑” lub „↓” ustawi now jednostk .

Naciskaj c klawisz „↑” zmieni pozycj dziesi tn liczby :
Zakres F
20

Wielokrotnie naciskaj c klawisz „↓” ustawi
symbol kropki dziesi tnej - znajduje si on za cyfr 9.
Symbolu kropki dziesi tnej nie wprowadza si
w przypadku liczb całkowitych:
Zakres F
2.
Znowu zmieni
cyfr 5 :

Jednostka V
kg

Naci ni cie „ESC” spowodowałoby zaniechanie
zmian :
Jednostka V
m3

Zakres F
12.0

4. Zakres F ; Zakres R.
Zakresy pomiarowe stanowi umowne 100%
warto ci przepływu ustalane przez u ytkownika osobno dla przepływu w przód (F) i wstecz (R). Po przejciu do odpowiedniej pozycji w menu otrzymujemy
(przykład dla zakresu w przód, dla rednicy czujnik 25
mm) :
Zakres F
12.0

m3/h

W
celu
wprowadzenia
innego
zakresu
3
(np. 2.5 m /h) nale y nacisn jednocze nie „↓↑” (pojawia si kursor), a nast pnie dwukrotnie naciskaj c „↓
” ustawi pierwsz cyfr liczby (2) :
Zakres F
2

m3/h

dziesi tn

i ustawi

m3/h

Jednoczesne naci ni cie „↓↑” spowoduje zapami tanie nowej warto ci (kursor znika) .
W przypadku, gdy zostanie wprowadzona liczba
spoza dopuszczalnego przedziału warto ci, zostaje
przyj ta warto najbli sza odpowiednio dolnej lub
górnej granicy.
Np. wprowadzenia liczby 20 dałoby warto 12.0
(dla rednicy czujnika 25mm) :

3. Jednostka Q .
W jednostce przepływu wy wietlana jest aktualna
warto
przepływu medium, oraz wprowadzane s
zakresy pomiarowe i progi alarmowe. Gdy jednostka
ustawiona jest na „%” to zakresy pomiarowe wprowadza si w „m3/h”
Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci.

m3/h

pozycj

Zakres F
2.5

Jednoczesne naci ni cie „↓↑” spowoduje zapami tanie nowej jednostki (kursor znika) :
Jednostka V
Kg

m3/h

Bł d !

Natomiast wprowadzenia liczby 0 dałoby warto
1.2 (dla rednicy czujnika 25mm) :
Zakres F
1.2

Bł d !

Tak przyj t warto mo na zaakceptowa lub
rozpocz operacj edycji od nowa. Napis „Bł d !”
znika w chwili wykonania dowolnej nast pnej operacji
przy pomocy klawiatury.
5. G sto

medium.

Słu y do przeliczania jednostek obj to ci na jednostki masy. Umo liwia wy wietlanie warto ci przepływu w takich jednostkach jak [T/h], [kg/s] itp., oraz
zawarto ci liczników obj to ci w [kg] i [T]. Sposób
ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
6. Próg odci cia.
Okre la poziom przepływu (w procentach zakresu
pomiarowego dla przepływu w przód), poni ej którego
przyjmuje si , e jest zerowy. Dotyczy to zarówno
ruchu medium w przód jak i wstecz. Umo liwia to
eliminacj zakłóce niekorzystnie wpływaj cych na
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zliczanie obj to ci. Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
7. Liczniki w przód VF ; L. wstecz VR ; L. ró nicowy VD - zerowanie.
Bie ce liczniki obj to ci (oznaczone na wy wietlaczu symbolem VF, VR, VD) mo na zerowa poprzez przej cie do jednej z pozycji menu „Licznik ...
zerowanie” i jednoczesne naci ni cie klawiszy „↓↑”.
Przykładowo - w celu skasowania bie cego licznika
obj to ci dla przepływu w przód nale y przej do
pozycji :
L. w przód VF
zerowanie
I nacisn jednocze nie „↓↑” - nast pi wyzerowanie
licznika :
L. w przód VF
wyzerowane
8. Rodzaj pracy.
Dwukierunkowy rodzaj pracy umo liwia pomiar
przepływu w kierunku oznaczonym strzałk na obudowie czujnika (w przód), lub przeciwnie do niego
(wstecz). Przepływ w przód jest oznaczony liter
„wstecz”, wstecz - liter „R”.
Po przeł czeniu na jednokierunkowy rodzaj pracy, przepływ wstecz jest traktowany jak brak przepływu (warto zero), oraz wy wietlana jest litera „R”.
Dodatkowo, nie jest mo liwe wy wietlanie liczników
obj to ci zliczaj cych przepływ wstecz (VR i GR).
Sposób ustawiania danego rodzaju pracy - jak dla
jednostki obj to ci - nale y wybra napis „tak” lub
„nie”.
9. Próg alarm. min.
Okre la poziom przepływu w przód, poni ej którego sygnalizowany jest „alarm min”. Ten typ alarmu
jest równie wyzwalany dla ka dej warto ci przepływu
wstecz. Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
10. Próg alarm. max.
Okre la poziom przepływu w przód, powy ej
którego sygnalizowany jest „alarm max”. Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
11. Obj. zlicz. 1.
Słu y do okre lenia wielko ci jednorazowo odmierzanej porcji medium. Wielko porcji wprowadza
si w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci. Wpisana warto wy wietlana jest zawsze w tej jednostce,
w jakiej została wprowadzona. Dopiero wprowadzanie

nowej warto ci powoduje uwzgl dnienie ew. zmienionej jednostki obj to ci. Je eli trwa proces odmierzania
porcji, to wpisanie nowej warto ci powoduje przerwanie zliczania w momencie przej cia klawiszem "ESC"
do trybu wy wietlania wyników pomiaru. Dodatkowo,
wprowadzenie warto ci zero powoduje trwałe zablokowanie funkcji jednorazowego odmierzania. Sposób
ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
12. Obj. zlicz. 2.
Słu y do okre lenia wielko ci cyklicznie odmierzanej porcji medium. Wielko porcji wprowadza si
w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci. Wpisana
warto
wy wietlana jest zawsze w tej jednostce,
w jakiej została wprowadzona. Dopiero wprowadzanie
nowej warto ci powoduje uwzgl dnienie ew. zmienionej jednostki obj to ci. Je eli trwa proces odmierzania
porcji, to wpisanie nowej warto ci powoduje wznowienie zliczania od zera w momencie przej cia klawiszem "ESC" do trybu wy wietlania wyników pomiaru.
Dodatkowo, wprowadzenie warto ci zero powoduje
trwałe zablokowanie funkcji cyklicznego odmierzania.
Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
13. Podmenu konfiguracja
a) wiersz górny , wiersz dolny.
Okre laj rodzaj informacji ukazywanej odpowiednio w górnym i dolnym wierszu wy wietlacza.
Wy wietlany mo e by przepływ, dowolny licznik
obj to ci lub licznik odmierzaj cy porcj medium dla
„obj to ci zliczanej 1”.
Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci - nale y
wybra jeden z napisów okre laj cych dan konfiguracj .
b) wej cie PIN.
Definiuje funkcj pełnion przez wej cie dwustanowe PIN. Uaktywnienie wej cia (sygnałem 24 VDC)
mo e powodowa jedn z nast puj cych akcji:
• Start odmierzania porcji obj to ci dla jednorazowego zliczania. Wielko porcji okre lona jest parametrem „Obj. zlicz. 1”.
• Zerowanie bie cego licznika obj to ci dla przepływu w przód.
• Sygnalizacj braku medium w czujniku.
Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci nale y wybra jeden z napisów okre laj cych dan
konfiguracj .
c) długo impulsu.
Okre la czas trwania aktywnego stanu na wyj ciu
przeka nikowym / tranzystorowym w chwili odmierzenia kolejnej porcji obj to ci dla wielokrotnego (cyklicznego) zliczania. Wielko porcji okre lona jest
parametrem „Obj. zlicz. 2”.
Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych.
d) wyj cie POUT 1 , wyj cie POUT 2.
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Przyporz dkowuj odpowiednie rodzaje zdarze
do wyj przeka nikowych / tranzystorowych POUT1,
oraz POUT2. Ka de z wyj mo e sygnalizowa jedno
z nast puj cych zdarze :
• Alarm dolny (min); alarm górny (max); alarm
dolny lub górny (min/max). Stan aktywny wyj cia
oznacza brak alarmu.
• Start / Stop jednorazowego odmierzania porcji
obj to ci dla okre lonego kierunku przepływu
(w przód „F” lub wstecz „R”). W momencie startu
zliczania stan wyj cia zmienia si na aktywny. Zako czenie odmierzania porcji powoduje zmian
stanu wyj cia na przeciwny.
• Nie jest mo liwe przyporz dkowanie tego zdarzenia na dwóch wyj ciach jednocze nie dla przeciwnych kierunków przepływu.
• Odmierzenie kolejnej porcji obj to ci (zliczanie
cykliczne) dla okre lonego kierunku przepływu
(w przód „F” lub wstecz „R”). Na wyj ciu pojawia
si stan aktywny (impuls) przez czas okre lony parametrem „Długo impulsu”.
• Zmiana kierunku przepływu. Stan aktywny wyjcia oznacza przepływ wstecz (R).
Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci nale y wybra jeden z napisów okre laj cych dan
konfiguracj .
e) u rednianie
Umo liwia u rednianie pomiaru w zakresie od 1
do 120 sekund. Wpisanie zera oznacza brak u redniania. U rednianiu podlegaj równie wyj cia: pr dowe
oraz cz stotliwo ciowe.
14. Podmenu wyj cia I , F
a) zakres wyj cia I, zakres wyj cia F.
Okre laj przedziały warto ci pr du i cz stotliwoci na wyj ciach IOUT i FOUT, reprezentuj cych
wielko przepływu w skali od 0 do 100%. Np. dla
przedziału „4 - 20 mA” brak przepływu daje wskazanie
4 mA na wyj ciu IOUT, a przepływ o poziomie równym zakresowi pomiarowemu dla danego kierunku
daje wskazanie 20 mA.
Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci nale y wybra jeden z napisów okre laj cych dan
konfiguracj .
b) pomiar: , wyj cia.
Parametr ten okre la rodzaj wskaza pojawiaj cych si na wyj ciach IOUT i FOUT w momencie
przekroczenia pewnego poziomu przepływu. Poziom
ten mo e by równy 100% lub 130% zakresu pomiarowego dla danego kierunku przepływu. Wskazania
mog osi ga warto 0%, 100% lub 130% zakresu
pracy wyj IOUT, FOUT.
Przykład: Dla zakresu pracy wyj cia pr dowego
„4 - 20 mA”, zakresu pomiarowego 200 m3/h i przy
ustawieniu "Pomiar > 130% Wyj cia 0%", gdy przepływ przekracza warto 260 m3/h to pr d na wyj ciu
IOUT zmienia si na 4 mA.

Sposób ustawiania - jak dla jednostki obj to ci nale y wybra jeden z napisów okre laj cych dan
konfiguracj .

c) test wyj I, F.
Przej cie do tej pozycji menu powoduje ustawienie wyj IOUT, FOUT na warto okre lon przez
parametr (procenty zakresu pracy). Zmieniaj c warto
parametru mo na wymusi dowoln wielko pr du
i cz stotliwo ci na wyj ciach w granicach od 0 do
130 %. Wznowienie wskazywania warto ci przepływu
nast puje w momencie wyj cia z menu i przej cia do
trybu wy wietlania wyników pomiaru (klawisz
„ESC”). Przykładowo : dla przedziału cz stotliwo ci
0 - 10000 Hz i ustawieniu parametru na 50%, cz stotliwo na wyj ciu FOUT wyniesie 5000 Hz. Sposób
ustawiania - jak dla jednostki obj to ci.
15. Podmenu data , czas.
Parametry te umo liwiaj ustawienie aktualnej
daty i czasu. Data i czas maj zastosowanie w procesie
ledzenia czasów wył cze przyrz du lub przy raportowaniu stanu liczników obj to ci na dany dzie .
Sposób ustawiania - jak dla zakresów pomiarowych. Parametry te znajduj si w podmenu ustawiania
czasu rzeczywistego (wej cie do podmenu poprzez
pozycj w menu głównym wy wietlaj c aktualn dat
i czas).
16. Podmenu interfejs szeregowy.
a) rodzaj pracy
Słu y do wyboru parametrów transmisji RS-485
dla protokołu MODBUS lub wybrania trybu bezporedniego sterowania drukark
b) numer stacji
Okre la kolejny numer przepływomierza podł czonego do sieci.
c) raport bie cy
Umo liwia wydrukowanie bie cych warto ci
nat enia przepływu, liczników obj to ci, daty, czasu,
numeru stacji.
d) raport cykliczny
Umo liwia samoczynne drukowanie z zadanego
okresu (max 9 dni) przyrostu obj to ci dla obu kierunków przepływu, daty, czasu, numeru stacji.

8.3. Odczyt wskaza przyrz du.
W trybie wy wietlania wyników pomiaru mo na
odczyta nast puj ce dane:

*F
VF

100 m3/h
234.530 l
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1. Identyfikator stanu przyrz du:

*
Pulsuj ca gwiazdka w lewym górnym rogu wywietlacza oznacza poprawn prac przyrz du. Dodatkowo pojawiaj ca si w tym miejscu litera :
„z” - identyfikuje proces odmierzania jednorazowej
porcji obj to ci (wielko porcji okre lona jest parametrem „Obj. zlicz. 1”).
„B” - oznacza wyczerpanie b d uszkodzenie baterii
zasilaj cej zegar czasu rzeczywistego.
2. Symbole rodzaju wy wietlanej warto ci :

Dane te ustalane s w trakcie wzorcowania czujnika przez producenta.
3. Aktualna data i czas (rok.miesi c.dzie ; godzina:minuta):

<<

2005.11.07
14:15

Pozycja ta stanowi jednocze nie punkt wej cia do
podmenu ustawiania daty i czasu.
4. Raport przyrostu obj to ci / masy
(tylko przyrz d bez legalizacji)

Raport 3
F 13600.000 m3

F
VF
Bezpo rednio poprzedzaj
wy wietlan
warto
„F” - przepływ w przód;
„R” - przepływ wstecz;
„VF” - licznik obj to ci dla przepływu w przód
(bie cy);
„VR” - licznik obj to ci dla przepływu wstecz
(bie cy);
„VD” - licznik obj to ci ró nicowy (bie cy);
„GF” - licznik obj to ci dla przepływu w przód
(globalny);
„GR” - licznik obj to ci dla przepływu wstecz
(globalny);
„GD” - licznik obj to ci ró nicowy (globalny);
„ZL” - licznik jednorazowego odmierzania porcji
obj to ci;

Mo liwy jest odczyt przyrostu obj to ci / masy
dla obu kierunków przepływu za ostatnie 1 do 9 dni.
Codziennie o godzinie 24:00 nast puje aktualizacja
danych.
Aby odczyta przyrost, nale y wprowadzi odpowiedni liczb dni wstecz (sposób wprowadzania jak
dla parametru „Zakres F”). Dwukrotne wprowadzenie
tej samej liczby dni pod rz d powoduje przemienny
odczyt dla kierunków w przód "F" i wstecz "R".

3. Warto ci wraz z jednostkami :

Podawany jest sumaryczny czas wszystkich
przerw w pracy przyrz du z powodu braku napi cia
zasilania. Dodatkowo, pozycja ta jest jednocze nie
punktem wej cia do podmenu, które zawiera dat , czas
i okres trwania ostatnich 9 wył cze :

100 m3/h
234.530 l
Rodzaj wy wietlanych warto ci mo na dowolnie
skonfigurowa przy pomocy parametrów „Wiersz
górny” i „Wiersz dolny”.

5. Zliczanie czasu wył cze zasilania (tylko przyrz d
zalegalizowany).

Suma czasu wył.
<<
120h 30m

1:
1996.11.07
12:40 10h 25m

8.4. Odczyt informacji dodatkowych.
W menu głównym znajduj si pozycje reprezentuj ce informacje dodatkowe.
1. Wersja zawarto ci pami ci EPROM, oraz numer
fabryczny przyrz du :

Wersja 1.0
Nr.fab.123456789
2. rednica czujnika, oraz jego współczynnik:

rednica 25 mm
WSP 50.0

8.5. Liczniki obj to ci.
Przyrz d wyposa ony jest w sze niezale nych
liczników zliczaj cych ilo przepływaj cego medium
w jednostkach obj to ci b d masy ustalanych parametrem „Jednostka V”, plus dwa dodatkowe słu ce do
odmierzania porcji obj to ci.
Liczniki dziel si na dwie grupy: kasowalne
(bie ce - oznaczane liter „V”) i niekasowalne (główne - oznaczane liter „G”). Te z pierwszej grupy mo na kasowa (tylko w przyrz dzie bez legalizacji) przy
pomocy klawiatury (pozycje w menu: „L.w przód VF”,
„L.wstecz VR”, „L.ró nicowy VD” - zerowanie).
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Dodatkowo, licznik bie cy dla przepływu w przód
„VF” mo na zerowa poprzez podanie impulsu na
wej cie dwustanowe PIN (przy ustawieniu parametru
„Wej cie PIN” na warto „zer.l.bie VF”.
W ka dej grupie znajduj si trzy liczniki:

Wielko porcji do zliczania okre la parametr
„Obj. zlicz. 1”.
Wykorzystanie wyj cia POUT do sterowania
zaworem lub pomp umo liwia automatyzacj procesu
odmierzania porcji medium.

1. L. obj to ci dla przepływu w przód (oznaczane
liter „F” - np. „VF”) - zliczanie dokonuje si jedynie
wtedy, gdy medium płynie zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałk na obudowie czujnika.

Wej cie PIN

2. L. obj to ci dla przepływu wstecz (oznaczane
liter „R” - np. „GR”) - zliczanie dokonuje si jedynie
wtedy, gdy medium płynie przeciwnie do kierunku
oznaczonego strzałk na obudowie czujnika.
3. L. obj to ci ró nicowy (oznaczane liter „D” np. „VD”) - zliczanie dokonuje si dla obydwu kierunku przepływu, przy czym przepływ wstecz traktowany
jest jako ujemny. Umo liwia to prowadzenie bilansu
przepływu.
Stan licznika ró nicowego mo e by ujemny
w przypadku przewagi przepływu wstecz nad przepływem w przód.
Stan ka dego licznika wy wietlany jest jako warto z przedziału od 0 do 999999999 (lub -999999999
do 999999999 dla ró nicowego) z dokładno ci do 3
miejsc po przecinku dziesi tnym (tysi czne cz ci) lub
mniejsz . Przekroczenie warto ci maksymalnej
(999999999 lub -999999999) powoduje automatyczne
wyzerowanie danego licznika.
UWAGA: W przetwornikach legalizowanych domy lnie wy wietlane s liczniki VF i VR

8.6. Zliczanie porcji obj to ci.
1. Metoda jednorazowego odmierzania (dozowania).
Odmierzanie porcji rozpoczyna si w momencie
pojawienia si impulsu na wej ciu PIN (przy ustawieniu parametru „Wej cie PIN” na warto „start zlicz.”).
Powoduje to aktywacj jednego z wyj przeka nikowych / tranzystorowych (parametr „Wyj cie POUT 1”
lub „Wyj cie POUT 2” musi by ustawiony na warto
„obj.zlicz.1(F)” przy odmierzaniu przepływu w przód,
b d „obj.zlicz.1(R)” przy odmierzaniu przepływu
wstecz). Po zako czeniu zliczania nast puje zmiana
stanu wyj cia na przeciwny. W trybie wy wietlania
wyników pomiaru mo na obserwowa stan licznika
odmierzaj cego porcj po odpowiednim skonfigurowaniu przyrz du (parametr „Wiersz dolny” lub
„Wiersz górny” ustawiony na warto „obj.zlicz.1”.
Przykładowy wygl d ekranu :

zF
ZL

100 m3/h
234.530 l

Wyj cie POUT

Stan licznika

Obj to

zliczania 1

2. Metoda wielokrotnego (cyklicznego) odmierzania
(wyj cie impulsowe).
Po okre leniu wielko ci porcji parametrem „Obj.
zlicz 2” automatycznie rozpoczyna si jej zliczanie.
Zako czenie danego cyklu powoduje pojawienie si
impulsu na jednym z wyj przeka nikowych / tranzystorowych (parametr „Wyj cie POUT 1” lub „Wyjcie POUT 2” musi by ustawiony na warto
„obj.zlicz.2(F)” przy odmierzaniu przepływu w przód,
b d „obj.zlicz.2(R)” przy odmierzaniu przepływu
wstecz), po czym rozpoczyna si zliczanie kolejnej
porcji itd.
Czas trwania impulsu zdefiniowany jest parametrem „Długo impulsu”.
Mo liwe jest jednoczesne odmierzanie tej samej
wielko ci porcji jednocze nie dla przepływu w przód
na jednym wyj ciu, oraz dla przepływu wstecz na drugim.
Tak skonfigurowane wyj cia POUT mog słu y
np. do zliczania wielko ci przepływu przez układy
automatyki.
Obie
metody
odmierzania
(jednorazowa
i cykliczna) s niezale ne i mog by stosowane jednocze nie (jedno wyj cie POUT dla metody 1 i drugie dla
metody 2).

Wyj cie POUT

Stan licznika

Obj to

zliczania 2
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8.7. Zakresy pracy przetwornika.
Najwi ksza mo liwa warto przepływu ograniczona jest przez konstrukcj czujnika. Jest to tzw.
zakres maksymalny. Przetwornik umo liwia pomiar
przepływu o 30 % wi kszego od zakresu maks. Przekroczenie tego limitu powoduje wy wietlenie komunikatu, ustawienie wyj IOUT i FOUT na warto ustalon parametrem „Pomiar: Wyj cia:”, oraz sygnalizacj
alarmu górnego (max).

ZAKRES MAKS.
PRZEKROCZONY
Powrót do stanu normalnej pracy nast puje po
zmniejszeniu wielko ci przepływu poni ej poziomu
zakresu maksymalnego.
Sygnalizacja przekroczenia zakresu maks. mo e
mie równie miejsce w przypadku braku medium w
ruroci gu (instalacja bez podł czonego detektora
opró niania si czujnika), lub w momencie uszkodzenia si przyrz du.
Oprócz tego u ytkownik definiuje zakresy pomiarowe stanowi ce umowne 100% warto ci przepływu.
Jako 100 % przyjmowany jest zakres dla przepływu w
przód (definiowany parametrem „Zakres wstecz”), lub
wstecz (definiowany parametrem „Zakres R”), w zale no ci od tego, czy medium płynie zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałk na obudowie czujnika, czy
przeciwnie do niego. Wzgl dem tych warto ci odbywa
si skalowanie wyj : pr dowego i cz stotliwo ciowego. Oznacza to, e wskazanie równe warto ci zakresu pomiarowego dla danego kierunku powoduje ustawienie wyj IOUT i FOUT na 100% zakresu ich pracy.
Przekroczenie jednego z zakresów pomiarowych
dla danego kierunku powoduje sygnalizacj tego stanu
za pomoc pulsuj cego symbolu „<F” lub „<R” w
miejsce symboli „F” lub „R” przy wy wietlaniu wartoci przepływu. Stan wyj IOUT i FOUT w tej sytuacji
okre la parametr „Pomiar: Wyj cia:”.

8.8. Sygnalizacja braku medium w
czujniku.
W przypadku wyst pienia zjawiska opró niania
si czujnika, istnieje mo liwo zastosowania sygnalizatora wykrywaj cego brak medium w ruroci gu
współpracuj cego z przepływomierzem. Sygnalizator
podł cza si do wej cia dwustanowego PIN. Po ustawieniu parametru „Wej cie PIN” na warto
„det.zalania cz.”, brak medium w czujniku powoduje
wy wietlenie komunikatu w górnym wierszu wy wietlacza, ustawienie wyj IOUT i FOUT na warto 0%
zakresu ich pracy, sygnalizacj alarmu dolnego (min),
oraz wstrzymanie pracy liczników obj to ci.

CZUJNIK PUSTY
VF
7899543,OO l

W przepływomierzach typu MPP 04 ERP, które s
standardowo wyposa one w moduł detekcji pustego
czujnika, sygnalizacja pustego lub cz ciowo wypełnionego czujnika nast puje automatycznie.

8.9. Kontrola obwodu cewek.
Przetwornik wyposa ony jest w układ kontroli
poprawno ci podł czenia cewek magnesuj cych czujnika. Zwarcie w obwodzie cewek lub jego przerwanie
powoduje wy wietlenie komunikatu, ustawienie wyj
IOUT i FOUT na warto
ustalon parametrem
„Pomiar: Wyj cia:”, oraz jednoczesn sygnalizacj
alarmu górnego (max) i dolnego (min).

OBWOD CEWEK
PRZERWANY
ZWARCIE
OBWODU CEWEK
Przyczyn zwarcia lub przerwy w obwodzie mo e
by uszkodzenie czujnika, kabla poł czeniowego lub
przetwornika.
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9. OGÓLNE PRZEZNACZENIE I

MO LIWO CI INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA
MPP-04

Interfejs sieciowy umo liwia przył czenie jednego
lub wi cej przepływomierzy do wspólnej linii transmisyjnej standardu RS-485 z u yciem protokołu Modicon-MODBUS.
Przepływomierze mo na doł czy do ju istniej cej
sieci lokalnej zarz dzanej np. przez moduł komunikacyjny sterownika przemysłowego lub stworzy now ,
zarz dzan przez komputer nadrz dny klasy IBM PC,
wyposa ony w kart uniwersaln standardu RS-485 z
izolacj galwaniczn .
Komputer mo e selektywnie odczytywa , oraz
zapisywa dane, a tak e dokonywa innych operacji na
poszczególnych jednostkach zwanych stacjami. Ka da
stacja posiada unikalny numer identyfikacyjny ustalany
przez u ytkownika. Numer stacji u ywany jest przez
komputer nadrz dny do rozró niania poszczególnych
przepływomierzy.
Interfejs sieciowy posiada nast puj ce mo liwo ci:
- odczytu aktualnych wyników pomiaru;
- odczytu uprzednio wprowadzonych parametrów;
- zapisu nowych parametrów;
- zbadania stanu urz dzenia;
- zerowania liczników obj to ci;

Dane techniczne.
1) Linia transmisyjna:
zgodnie ze specyfikacj standardu (EIA) RS-485.
2) Protokół komunikacyjny:
zgodnie ze specyfikacj standardu ModiconMODBUS.

3) Maksymalna długo linii:
1200 m.
4) Bariera galwaniczna:
od strony komputera i ka dego przepływomierza.
5) Maksymalna liczba jednostek logicznych:
247.
6) Maksymalna liczba jednostek fizycznych doł czonych do linii bez repeater'a:
32.
7) Maksymalny czas dost pu do pojedynczej stacji:
poni ej 300 ms.
8) Maksymalna ilo przesyłanych rejestrów w jednym komunikacie:
30 dla trybu RTU, 15 dla trybu ASCII.
9) Format transmisji dla pojedynczego znaku (transmisja asynchroniczna):
szybko : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bodów;
ilo bitów: 7 (ASCII), 8 (RTU);
ilo bitów stopu: 1, 2;
kontrola bł dów: test parzysto ci, test nieparzysto ci, brak;
10) Odporno na zakłócenia:
zgodnie ze specyfikacj standardu (EIA) RS-485.

Instalacja i uruchomienie interfejsu sieciowego.
Tworzenie nowej sieci:
Sie przepływomierzy składa si z trzech podstawowych elementów:
1) Linia transmisyjna - zgodna ze specyfikacj
(EIA) RS-485, dwuprzewodowa ekranowana. Linia
jest odizolowana galwanicznie zarówno od strony
przepływomierzy jak i komputera. Zaleca si uziemi ekran linii. Dopasowanie toru transmisyjnego
stanowi rezystory RT umieszczone na pocz tku i
ko cu linii (rys. 1). Para nadajnik - odbiornik (N O) reprezentuje stacj lub komputer nadrz dny.

Rys.1 Rezystory dopasowuj ce RT
2) Stacje - podł czone równolegle do linii poprzez
wyj cie RS-485 (zacisk 7 ekran, 5 T/R+, 6 T/R-)
(rys. 2).

3) Komputer nadrz dny - wyposa ony w kart typu
PCL-745 lub PCL-745B. Linia doł czona jest do
karty poprzez zł cze 9-cio stykowe typu D do kanału #1 lub #2. Styk 5 ekran, 2 i 3 zwarte T/R+, 1 i 4
zwarte T/R- (rys. 2).
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Kart nale y skonfigurowa tak by mogła współpracowa z zainstalowanym na komputerze PC oprogramowaniem w nast puj cy sposób (patrz te - Instrukcja obsługi karty PCL-745 lub PCL-745B) .
W przypadku karty PCL-745:
- przeł cznik SW1 lub SW2 (w zale no ci od wykorzystywanego kanału) ustawi na dany adres bazowy kanału (np. 3E8 dla portu COM3);
- zwork JP1 lub JP2 ustawi na dany numer
przerwania (np 4 dla portu COM3);
- zwork JP3 lub JP6 ustawi w pozycji 3-4;
- zwork JP4 lub JP5 w pozycji 1-2.
Nale y zwróci uwag aby ustawienia SW1 i SW2,
oraz JP1 i JP2 nie kolidowały ze sob .

W przypadku karty PCL-745B:
- przeł cznik SW1 lub SW2 (w zale no ci od wykorzystywanego kanału) ustawi na dany adres bazowy kanału (np. 3E8 dla portu COM3);
- zwork JP3 lub JP4 ustawi na dany numer
przerwania (np 4 dla portu COM3);
- zwork JP1 lub JP2 ustawi w pozycji RS-485;
Nale y zwróci uwag aby ustawienia SW1 i SW2,
oraz JP3 i JP4 nie kolidowały ze sob .
Przestrze adresowa i numery przerwa wykorzystywane przez inne karty zainstalowane w komputerze
nie mog kolidowa z ustawieniami PCL-745 / 745B.

Rys.2 Poł czenia interfejsu sieciowego
Podł czanie przepływomierzy do istniej cej sieci:
Przepływomierze nale y doł czy do istniej cej linii jak na rys. 3.

Rys.3 Podł czenie do istniej cej sieci
Konfiguracja stacji:
Ka dy przepływomierz pracuj cy w sieci musi by
odpowiednio skonfigurowany przy pomocy klawiatury, w szczególno ci musi mie nadany unikalny numer
identyfikacyjny, oraz ustawione prawidłowe parametry
współpracy z lini transmisyjn .

1) Ustalenie parametrów współpracy z lini transmisyjn :
- przy pomocy klawiszy strzałek przej do podmenu
"Interfejs szer...",
- wej do podmenu - uka e si pozycja "Rodzaj pracy",
- wybra odpowiedni konfiguracj :
- RTU lub ASCII;
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- pr dko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, lub
19200;
- testowanie parzysto ci (E), nieparzysto ci (O) lub
brak testowania (N);
- ilo bitów w znaku (8 dla RTU i 7 dla ASCII)
- ilo bitów stopu ustawia si automatycznie na 1
przy testowaniu parzysto ci
(E lub O), oraz na 2 przy braku testowania (N).
Uwaga: wyra enie "PRINTER:9600,N,8" przeł cza
interfejs sieciowy z trybu Modicon-MODBUS na
tryb bezpo redniej współpracy z drukark z wejciem szeregowym o parametrach: pr dko 9600,
brak testowania parzysto ci, 8 bitów w znaku.
2) Nadanie numeru stacji:
- przy pomocy klawiszy strzałek przej do kolejnej
pozycji podmenu "Numer stacji",
- wpisa
dany numer, unikalny dla ka dego urz dzenia doł czonego do linii.
Sposób poruszania si po menu, oraz edycja parametrów opisana jest w instrukcji obsługi przepływomierza MPP-04, pkt 8.2.

Blokada edycji parametrów.
Rozpocz cie wymiany danych z przepływomierzem
poprzez sie powoduje automatyczne zablokowanie
mo liwo ci edycji parametrów z klawiatury. Próba
edycji parametru powoduje wy wietlenie napisu
"BLOKADA". Zniesienie blokady nast puje po wył czeniu i zał czeniu zasilania i zaprzestaniu wymiany
danych, lub po wpisie liczby zero do rejestru o adresie
1000 (patrz - rozdział Opis rejestrów przepływomierza).

Opis rejestrów przepływomierza
Odczyt wyników pomiaru, ustawianie parametrów,
i.t.p. odbywa si za po rednictwem 16-bitowych rejestrów do których dost p odbywa si za pomoc standardowych funkcji protokołu MODBUS.
Wyró nione s dwie przestrzenie adresowe rejestrów:
1) Rejestry tylko do odczytu (Input Registers). Odczyt
za pomoc funkcji 4 (Read Input Registers).
2) Rejestry do odczytu i zapisu (Holding Registers).
Odczyt za pomoc funkcji 3 (Read Holding Registers). Zapis za pomoc funkcji 16 (Preset Multiple
Regs), lub funkcji 6 (Preset Single Register).
Uwaga: Wpis do wszystkich stacji jednocze nie (broadcasting) nie jest mo liwy w tej wersji interfejsu.
Formaty danych:
Jedna dana (np. warto przepływu) jest reprezentowana przez jeden lub wi cej rejestrów umieszczonych pod kolejnymi, przyległymi adresami.

Przepływomierz u ywa nast puj cych, standardowych typów danych:
UNSIGNED - 16-bitowa warto całkowita bez znaku,
reprezentowana przez jeden rejestr;
FLOAT - 32-bitowa warto zmiennoprzecinkowa w/g
standardu IEEE, reprezentowana przez dwa rejestry mniej znacz ce 16 bitów w pierwszym rejestrze.
Mo liwe jest stosowanie grupowego odczytu i zapisu (odczyt/zapis wielu rejestrów, patrz - Dane Techniczne, punkt 8) w ramach pojedynczego komunikatu
protokołu MODBUS.
Uwaga: W przypadku odczytu/zapisu danych składaj cych si z kilku rejestrów nale y bezwzgl dnie
dokonywa tych operacji na kolejnych, rosn cych
adresach. Najlepszym rozwi zaniem jest stosowanie grupowego odczytu i zapisu.
Rejestry tylko do odczytu (Input Registers):
1) Wielko przepływu
Adres: 0, Format: FLOAT, Ilo

rejestrów: 2

Warto zmierzona w aktualnie ustawionej jednostce
przepływu. Dla przepływu wstecz warto ta jest ujemna.
2) Stan bie cego licznika obj to ci dla przepływu w
przód VF
Adres: 2, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Zawsze dodatnia.
3) Stan bie cego licznika obj to ci dla przepływu
wstecz VR
Adres: 4, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Zawsze dodatnia.
4) Stan bie cego ró nicowego licznika obj to ci VD
Adres: 6, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Mo e by ujemna.
5) Stan głównego licznika obj to ci dla przepływu w
przód GF
Adres: 8, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Zawsze dodatnia.
6) Stan głównego licznika obj to ci dla przepływu
wstecz GR
Adres: 10, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Zawsze dodatnia.
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7) Stan głównego ró nicowego licznika obj to ci GD
Adres: 12, Format: FLOAT, Ilo rejestrów: 2
Warto w aktualnie ustawionej jednostce obj to ci /
masy. Mo e by ujemna.
8) Status urz dzenia
Adres: 1000, Format: UNSIGNED, Ilo

rejestrów: 1

Warto ró na od zera oznacza bł dn prac przetwornika, w szczególno ci:
8 - przekroczenia zakresu pracy przetwornika pomiarowego,
20 - otwarty obwód cewek magnesuj cych,
21 - zwarcie w obwodzie cewek magnesuj cych,
26 - brak cieczy w czujniku,
Rejestry do odczytu i zapisu (Holding Registers):
1) G sto medium
Adres: 0, Format: FLOAT, Ilo

rejestrów: 2

Słu y do ustalenia wielko ci jednostek wagowych dla
przepływu i masy, takich jak kg/h, T, i.t.p. Dodatkowe
informacje - instrukcja obsługi przepływomierza MPP04.
2) Próg odci cia
Adres: 2, Format: FLOAT, Ilo

rejestrów: 2

Umo liwia eliminacj warto ci przepływu nie przekraczaj cych progu danego w procentach zakresu pomiarowego dla przepływu w przód. Dodatkowe informacje
- instrukcja obsługi przepływomierza MPP-04.
3) Zezwolenie na edycj parametrów z klawiatury
Adres: 1000, Format: UNSIGNED, Ilo rejestrów: 1
Po wpisaniu warto ci zero, odblokowuje mo liwo
edycji parametrów z klawiatury a do momentu wykonania nast pnej operacji poprzez sie dla tego urz dzenia.
4) Indeks jednostki obj to ci / masy
Adres: 1001, Format: UNSIGNED, Ilo

rejestrów: 1

W jednostce tej podawane s stany liczników obj toci.
Mo liwe warto ci indeksu jednostki:
0 - [m3], 1 - [l], 2 - [kg], 3 - [T]
Dodatkowe informacje - instrukcja obsługi przepływomierza MPP-04.
5) Indeks jednostki przepływu
Adres: 1002, Format: UNSIGNED, Ilo
W jednostce tej podawana jest wielko

rejestrów: 1
przepływu.

Mo liwe warto ci indeksu jednostki:
0 - [m3/h], 1 - [m3/min], 2 - [m3/s], 3 - [l/h],
4 - [l/min], 5 - [l/s],
6 - [kg/h], 7 - [kg/min], 8 - [kg/s], 9 - [T/h],
10 - [T/min], 11- [T/s],

12 - [%]
Dla niektórych rednic czujników nie s dost pne
wszystkie jednostki.
Dodatkowe informacje - instrukcja obsługi przepływomierza MPP-04.
6) Zerowanie bie cego licznika obj to ci dla przepływu w przód VF
Adres: 1003, Format: UNSIGNED, Ilo rejestrów: 1
Wpisanie warto ci zero powoduje wyzerowanie stanu
licznika.
7) Zerowanie bie cego licznika obj to ci dla przepływu wstecz VR
Adres: 1004, Format: UNSIGNED, Ilo rejestrów: 1
Wpisanie warto ci zero powoduje wyzerowanie
stanu licznika.
8) Zerowanie bie cego ró nicowego licznika obj toci VD
Adres: 1005, Format: UNSIGNED, Ilo rejestrów: 1
Wpisanie warto ci zero powoduje wyzerowanie
stanu licznika.

Obsługa bł dów.
W przypadku wyst pienia bł du transmisji - np.
bł du parzysto ci, bł du CRC, LRC, struktury logicznej pakietu, stacja ignoruje komunikat i nie przesyła
odpowiedzi.
Stacja przesyła odpowied - wyj tek (Exception
Response) w nast puj cych przypadkach:
1) Numer funkcji nie jest równy 3, 4, 6, lub 16 - kod 1
(ILLEGAL FUNCTION).
2) Odwołanie do nieistniej cego adresu rejestru - kod 2
(ILLEGAL DATA ADDRESS).
Bł d ten wyst puje równie w przypadku próby odczytu/zapisu danej składaj cej si z kilku rejestrów bez
uwzgl dnienia wymaganego porz dku (według kolejnych, rosn cych adresów), oraz w przypadku próby
zapisu danej chronionej przez zalegalizowanie przyrz du.
3) Próba wpisania nieprawidłowej warto ci danej - np.
spoza zakresu. - kod 3 (ILLEGAL DATA VALUE)

Współpraca przepływomierza z drukark .
Przepływomierz z interfejsem RS-485 mo e współpracowa
z drukark
z interfejsem RS-232
Umo liwia on drukowanie bie cych warto ci przepływu, stanu liczników obj to ci oraz raportów o przyro cie obj to ci.
W celu uzyskiwania wydruków nale y w podmenu
Interfejs szeregowy w pozycji Rodzaj pracy ustawi
”PRINTER:9600,N,8” a nast pnie wybra tryb wydruku:
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a) „Raport bie cy” - umo liwia wydrukowanie biecych warto ci pr dko ci przepływu, liczników
obj to ci, daty, czasu, numeru stacji. Rozpocz cie
wydruku nast puje po zmianie „nie” na „tak”.
b) „Raport cykliczny” - umo liwia samoczynne drukowanie z zadanego okresu (max 9 dni) przyrostu
obj to ci dla obu kierunków przepływu, daty, czasu, numeru stacji. Rozpocz cie wydruków nast puje po wpisaniu danego okresu w pozycji „co 0”.

PRZETWORNIK
GND

RS-485
5 6 7

GND RxD

Podł czenie drukarki do przepływomierza

DRUKARKA

10. DIAGNOSTYKA
Lp.

Wskazania na wy wietlaczu

Diagnostyka

4
5

Sprawdzi bezpiecznik sieciowy w przetworniku i ewentualnie wymieni na
nowy 1,6 A
Sprawdzi oporno cewek na listwie zaciskowej czujnika i przetwornika nr
zacisków
21, 22. Rezystancja ta powinna zawiera si w granicach ok.
OBWÓD CEWEK PRZERWANY
80÷150
om.
ZWARCIE OBWODU CEWEK
Zła warto rezystancji mo e wiadczy o zalaniu czujnika, jego uszkodzeniu lub uszkodzeniu kabla, przetwornika .
- Sprawdzi czy czujnik jest wypełniony ciecz .
ZAKRES MAKS. PRZEKROCZONY - Sprawdzi czy czujnik nie został zalany .
- Sprawdzi prawidłowo poł cze czujnika z przetwornikiem
- Sprawdzi przewód pomiarowy
- Zewrze w przetworniku sygnał wej ciowy do masy - zaciski 24, 25, 26
(zaciski 21,22 poł czone z czujnikiem). Je eli na wy wietlaczu pojawi si
zerowe wskazanie np. 0,0 m3/h wiadczy to o uszkodzeniu czujnika. Natomiast je eli informacja na wy wietlaczu jest nadal taka sama wiadczy to o
uszkodzeniu przetwornika
-Sprawdzi wyzerowanie przepływomierza wg. punktu 8.2.2.
(zerowanie SK ).
Bł d wskaza
Przekroczenie zakresu dla wyj I, F - zwi kszy zakresy
Pulsuj ce symbole <F lub <R

6

B*

1
2

3

Ciemny wy wietlacz

Wyczerpanie akumulatora zasilaj cego zegar - ustawi dat i czas. Po dłu szej pracy przepływomierza akumulator zostanie doładowany

11. SPOSÓB ZAMAWIANIA.
W zamówieniu prosimy poda kod literowo-cyfrowy wg szablonu zamawiania.
Przykład zamówienia
Zamawiamy dwa komplety przepływomierzy: przetwornik MPP - 04 w obudowie na ciennej z materiału AK11 do
pracy w temperaturze otoczenia -5 ÷ 50 °C , napi cie zasilania 230 VAC, wyj cia OUT1, OUT2 - przeka nikowe, z
ł czem szeregowym RS 485, zalegalizowany; czujnik CP - 04 D o rednicy nominalnej 150 mm z wykładzin gumow
HR, elektrody z stali kwasoodpornej, ci nienie nominalne - wykonanie standardowe , przył cza kołnierzowe z stali,
stopie ochrony czujnika IP 65 i 50 m przewodu pomiarowego.
Podajemy kod zamówienia : MPP 04A - N11RSL - CP 04 D - 0150G1NKS5 , 2 kpl, 50 metrów przewodu
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11.1 Szablon zamawiania.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MPP 04 A - ERP N 1 1 RSL - CP O4 D 0150 G 1 0 N K S 5
1. OBUDOWA
PRZETWORNIKA
Na cienna
AK 11
Na cienna
ABS
Na cienna
PC
Tablicowa
ABS
Kompaktowa
AK 11

-A
-B
-F
-T
-K

2. Detekcja pustego czujnika
Tak
- ERP
Nie
- 0 lub puste pole
3. TEMPERATURA
OTOCZENIA PRZETWORNIKA
-5 ÷ 50 °C
-N
-20 ÷ 50 °C
-S
*

4. NAPI CIE ZASILANIA
230 VAC
-1
24 VAC
-2
24 VDC
-3

5. WYJ CIA OUT 1, OUT 2
przeka nikowe
-1
tranzystorowe
-2
przeka . / tranzyst.
-3
6. Ł cze szeregowe RS 485 - RS
Legalizacja
- L
7. REDNICA NOMINALNA (mm)
3
- 0003
2000

- 2000

8. MATERIAŁ WYKŁADZINY
guma twarda
HR
guma naturalna
NR
epoxyd
tarflen
PTFE
9. MATERIAŁ ELEKTROD
stal kwasoodporna
hastelloy
inne

-G
-R
-E
-T

-1
-6
-7

10. Elektroda potencjału odniesienia
Tak
-0
Nie
-1
11. CI NIENIE NOMINALNE
wykonanie standardowe
wykonanie specjalne
12. RODZAJ PRZYŁ CZY
kołnierzowe
skr cane
zaciskowe
13. MATERIAŁ PRZYŁ CZY
stal
stal kwasoodporna

-N
-S
-K
-S
-Z
-S
-K

14. STOPIE OCHRONY CZUJNIKA
IP 65
-5
IP 68
-8

- w przetwornikach MPP-04 T nie jest mo liwe wykonanie opcji zasilania 24 V11.
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12. ATESTY I CERTYFIKATY
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NOTATKI

