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Pateicamies, ka jūs izlēmāt izmantot gāzes tilpuma korektoru Micro-ELCOR. 
Runa ir par uzticamu, precīzu un stabilu ierīci. Būdams mazs pēc izmēriem – tas ir 
praktisks un kompakts.  Izstrādājot un konstruējot pārrēķina ierīci  mēs darbojāmies 
balstoties  uz  minimāla  patēriņa  prasībām  pie  plaša  darba  temperatūru  diapazona. 
Pamata  vadība  ir  ļoti  viegla,  bet  priekš  sarežģītāka  darba  ir  sagatavots 
programmnodrošinājums. Ierīce tiek piedāvāta plašā izpildījuma diapazonā.

Pareizi  priekš mērmāmās  programmnodrošinājuma versijas – komunikācijas 
programnodrošinājums – aparātu līdzekļi ~ 2.1-1.4.-1.0.
Ierīce  tiek  nepārtraukti  uzlabota  saskaņā  ar  pēdējām  informācijām  un  klientu 
prasībām.  Ražotājs  atstāj  aiz  sevis  tiesības  izmainīt  kādas  ierīces  funkcijas  bez 
brīdinājuma. Paskatieties, lūdzu, sadaļu Vēsture.
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Izmantoto saīsinājumu un simbolu saraksts

Simbols Nozīme Vienība
EMC Elektromagnētiskā savienojamība, izstarojums un noturība
EEPROM Atmiņas veids, neatkarīgs no barošanas
CRC Kontroles summa, svarīga datu aizsardzībai
HW Aparātu līdzekļi vai ierīces apgāde ar elementiem
SW Programmnodrošinājums, vai ierīces programmapgāde
PC Personālais dators
K Gāzes saspiežamība [-]
kp Gāzes skaitītāja konstante [m3/imp]
N Impulsu skaits [imp]
nV Rezerves ekspluatācijas apjoms [m3]
nVn Rezerves normētais apjoms [m3]
nZ Pārrēķina koeficients rezerves normālam apjomam [-]
p Ekspluatācijas absolūtais spiediens [kPa]
pn Izejošais absolūtais spiediens [kPa]
pe Absolūtais spiediens, noteikts ar etalonu [kPa]
Q Ekspluatācijas patēriņš (patēriņš ekspluatācijas apstākļos) [m3 h-1]
Qn Normālais patēriņš (patēriņš normālos apstākļos) [m3 h-1]
t Ekspluatācijas temperatūra [0C]
T Absolūtā ekspluatācijas temperatūra [K]
Tk Absolūtās temperatūras konstante = 273,15 [K]
te Temperatūra, noteikta ar standarta mērierīci [0C]
Tn Izejas/ sākuma absolūtā temperatūra [K]
V Ekspluatācijas apjoms (apjoms ekspluatācijas apstākļos) [m3]
Vn Normālais apjoms (apjoms sākuma/ izejas apstākļos) [m3]
Z Pārrēķina koeficients [-]
Ze Pārrēķina koeficients, aprēķinātais no etalona datiem [-]
Δt Laika posms starp impulsiem [h]
ΔV Ekspluatācijas apjoma pieaugums [m3]

Komunikācijas parametru aprakstam tiek izmantoti tālākie apzīmējumi sadaļā 2.1.8.
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1.  Tehniskais apraksts

1.1.  Ierīces pamatraksturojums

Micro-ELCOR  ir  elektroniska  pārrēķina  ierīce  ar  bateriju. Tā 
pārrēķina  gāzes  tilpumu,  mērāmo  ar  gāzes  skaitītāju  ekspluatācijas 
apstākļos  uz  gāzes   daudzumu  normālos  spiediena  un  temperatūras 
apstākļos. Tā piedāvā drošību, precizitāti, nelielus izmērus, kompaktumu 
un  ilglaicīgu stabilitāti.

Ekspluatācijas  tilpuma  izmērītie  un  aprēķinātie  normētā  apjoma 
lielumi tiek saglabāti ierīces atmiņā. Momentānus lielumus var skatīt uz 
korektora  displeja.  Visus  izmērītos  un  saglabātos  datus  var  ar  esošā 
programnodrošinājuma palīdzību var nolasīt uz personālā datora atmiņu 
un  apstrādāt  tos  tur  tālāk.  Komunikācija  ar  datoru  iespējama  caur 
infrasarkano interfeisu vai izmantojot standarta sērijveida RS 232 un RS 
485 tipa līniju.

Mērīšanas  intervālu  var  izvēlēties  10,  15,  20  vai  30  sek.  Un 
saglabāto datu aktualizācijas intervāls ir 1 stunda. Atmiņas ietilpība ļauj 
saglabāt vairāk nekā 21 mēnešu ierakstus, 720 diennakts ierakstus (atbilst 
23  mēnešiem)  un  maksimāli  8000  stundu  ierakstus  (vairāk  nekā  10 
mēneši). Ierīce izstrādāta pilnībā barošanai ar litija bateriju palīdzību un 
tā konstrukcija kopā ar programnodrošinājumu garantē minimālais 6 gadu 
pareizu funkcionēšanu bez bateriju nomaiņu.

Ierīce pēc čehu likuma Nr. 22/1997 Sb ir „noteikts izstrādājums”. 
Atbilst  standartam  ČSN  EN  61000-6-2:2000.  (Elektromagnētiskā 
savienojamība: Noturība priekš rūpnieciskās vides).  Autorizētas personas 
pārbaudīts  Nr.  240,  VTUPV  Viškov.  Ierīce  pieder  pie  „noteiktu 
mērierīču” grupas pēc čehu likuma Nr. 505/1990 Sb. Par metroloģiju un 
to  ir  apstiprinājis  Čehijas  metroloģijas  institūts.  Ierīce  uzkonstruēta 
pielietošanai  deggāzu  un  degtvaiku  sprādziennedrošā  vidē,  autorizētu 
orgānu apstiprināts Nr. 1026, FTZU Ostrava – Radvanice pilsētā.

Micro-ELCOR ir konstruēta kā kompakta, spēcīga ierīce metāliskā 
korpusā,  nodrošinoša  nepieciešamo  ierīces  aizsardzības  līmeni  (Zīm. 
Nr.1.). Piekļuve iekšienei ir bloķēta ar oficiālo zīmi (plombi). Uz ierīces 
fasādes sienas atrodas šķidro kristālu astoņu ciparu displejs. Zem displeja 
atrodas attēlojamo lielumu divrindu tabula. Pa labi zem tabulas atrodas 
divas  klaviatūras  pogas  uz  folijas  bāzes  ierīces  vadībai.  Pa  kresi  zem 
tabulas atrodas atvere infrasarkanai komunikācijas galviņai.
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Standarta  komplektā  ietilpst  spiediena  pārveidotājs,  kurš  ir 
iemontēts ierīces korpusa iekšienē. Gāzes spiediena impulsa pievienošana 
notiek  uz  vītnes,  kura  atrodas  labajā  sāna  sienā.  Saistīto  ar  korektoru 
ierīču  elektriskai  pievienošanai  paredzētas  divi  kabeļu  ieliktņi  un  divi 
deviņpolu saspraudņi, kuri uz atrodas ierīces apakšējās sienas (saspraudņi 
ir papildus aprīkojums). Pirmajā ieliktnī atrodas kabelis, ar temperatūras 
devēju  galā.  Otrajā  tapā  atrodas  kabelis  impulsu  nolasīšanai  un  pēc 
prasībām,  paziņošanai  par  gāzes  skaitītāja  traucējumiem.  Abi  kabeļi  ir 
ierīces sastāvdaļas. Pirmais deviņpolu saspraudnis tiek montēts līnijas RS 
232/485 izvadam, otrais saspraudnis tiek montēts gadījumā, ja lietotājs 
pieprasa  uzstādīt  ekspluatācijas  un  normēto  tilpumu impulsa  izejas  un 
kļūdas paziņošanas izeju.

Korpusa kreisajā sienā ieskrūvēti divi vāki, kuri sargā lietotāja zīmi 
(uzlīmi). Mazākais vāciņš nosedz režīmu slēdzi (apraksts 2.1.1.). Tas ir 
svarīgs  parametru  uztādnei  ar  komunikācijas  palīdzību  (skat.  2.1.8.), 
palaišanas  ekspluatācijā  (skat.  3.4.)  un  baterijas  nomaiņas  (skat.  3.5.). 
Lielākais vāciņš paredzēts piekļuvei pie baterijām.

Zīmējums Nr.1. „Skats uz ierīci”
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1.2.  Funkcijas apraksts

Ierīce nolasa tilpuma zemfrekvenču impulsus no turbīnas, rotācijas 
vai membrānas gāzes skaitītājiem.  No impulsu skaita (N) un no gāzes 
skaitītāja  konstantes  (kp)  tiek  aprēķināts  ekspluatācijas  caurplūdušais 
apjoms (V). No izmērīto absolūtā spiediena (p), temperatūras (T) sākumā 
lielumu, ja nepieciešams, tiek izskaitļots gāzes saspiežamības (K) līmeņa 
lielums. Pēc tam tiek izskaitļots pārrēķina (Z) lielums un ar tā palīdzību 
no ekspluatāicjas apjoma tiek izskaitļots normālais apjoms (Vn) attiecībā 
pret  normāliem  apstākļiem.  Ierīce  var  darboties  bez  spiediena 
pārveidotāja vai arī bez temperatūras pārveidotāja. Šādā gadījumā ierīce 
uzskaita  pēc  atbilstošiem  rezerves  lielumiem.   No  ekspluatācijas  un 
normētā  apjoma  pieauguma  un  laika  intervāla  starp  impulsiem  tiek 
noteikti ekspluatācijas un normālo patēriņu (Q, Qn) lielumi un notiek to 
maksimālo lielumu novērtēšana.

1.2.  Funkciju apraksts
Ekspluatācijas apjoma pieaugumiem pareizi:

∆V = ∆N*kp [m3]
kur ∆V ekspluatācijas apjoma pieaugums [m3]

∆N impulsu skaits [imp]
kp gāzes skaitītāja konstante [m3/imp]

Normētā apjoma pieaugumam pareizi:
∆Vn = Z*∆V [m3]

kur ∆Vn normētā apjoma pieaugums [m3]
∆V ekspluatācijas apjoma pieaugums [m3]
Z pārrēķina koeficients [-]

Pārrēķina koeficientam pareizi:
Z = Tn/T*p/pn*1/K [-]

kur Tn izejas absolūtā temperatūra, [K] (288,15 K ~ 15 0C)
T absolūtā ekspluatācijas temperatūra [K]
T = t + 273,15 [K]
t ekspluatācijas temperatūra [0C]
p absolūtais ekspluatācijas spiediens [kPa]
pn absolūtais izejas spiediens [kPa] (101,325 kPa)
K gāzes saspiežamības koeficients [-]

Ekspluatācijas patēriņam pareizi:
Q = ∆V/∆t [m3/h]

kur ∆V ekspluatācijas apjoma pieaugums [m3]
∆t laika intervāls starp impulsiem [h]
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Un priekš normētā patēriņa pareizi:
Qn = Z*Q
Ja  gadīsies  kļūda,  t.i.  spiediens  vai  temperatūra  atrodas  ārpus 

mērījumu  diapazona  (paplašināts  par  1  %),  tad  normētā  apjoma 
pieauguma lielums tiks aprēķināta no rezerves spiediena vai temperatūras 
lielumiem  un  notiks  to  saglabāšana  rezerves  normētā  apjoma  (nVn) 
skaitītājā normētā apjoma skaitītāja vietā. Ekspluatācijas apjoma lielumi 
turpina  aprēķināties  un  kļūdas  gadījumā  saglabājas  rezerves 
ekspluatācijas apjomā (nV).

Zīm. Nr.2. Impulsu apstrāde

Normāls stāvoklis Traucējumu stāvoklis

Patēriņa  novērtējums tiek  veikts  balstoties  uz  precīziem  laika 
intervālu mērījumiem starp impulsiem. Lielums uz displeja aktualizējas 
ar  mērīšanas  intervālu.  Ja  impulss  neparādīsies  gaidāmajā  laikā 
(atbilstošam iepriekšējam), tad notiks caurplūdes lieluma aprēķins kā it kā 
būtu saņemts impulss ar mērīšanas intervālu.

Pēc aptuveni vairāk nekā 2 ¼ stundām bez impulsu saņemšanas 
caurplūdes tiek novērtēta ar nulli.

1.3.  Gāzes saspiežamības aprēķins

Saspiežamības līmeni var noregulēt kā konstanti diapazonā no 0,9 
līdz 1,1 vai ar zināmas gāzes sastāva aprēķinu izmantojot AGA NX-19 
metodes saskaņā ar ČSN 38 5510, vai arī AGA NX-19-mod vai SGERG-
88.  Metodes  veids  tiek  noteikts  izgatavojot,  un  ekspluatācijas  laikā  to 
vairs nevar mainīt.

Pēc  nepieciešamo  ierīces  parametru  ievadīšanas,  veikts  iekšējo 
konstanšu aprēķins. Parametru darbības diapazons norādīts Tabulā Nr.1. 
(23. lappusē).

Imp
.

Z

V

nV

V
n

nV
n

Imp
.

V

nV

nZ

V
n

nV
n
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Katrā mērījuma periodā tiks izskaitļots  saspiežamības  koeficients 
saskaņā ar ierīces ieregulēšanu pamatojoties uz spiediena un temperatūras 
rādījumiem visā mērījumu diapazonā. Metodei  SGERG-88 pēc ČMI un 
SMU (Čehu un Slovaku metroloģijas  institūtu) temperatūras diapazons 
norobežots  no  –10  līdz  +62°C.  Šai  metodei  tiek  dots  arī  siltumspējas 
lielums. Izskaitļošanai nepieciešams lielums dots pie nosacījumiem: gaisa 
temperatūra  (degšanai)/gāzes  temperatūra (mērījums)  atbilstoši 
25°C/0°C. Ja ir zināms siltumspējas lielums pie citiem stāvokļiem, tad ir 
iespējams ar datora palīdzību veikt tā pārrēķinu.

1.4.  Tehniskie dati

Mehāniskie parametri

korpusa izmēri (P x A x Dz): 100 x 120 x 70 mm (bez konnektoriem)
korpusa materiāls: alumīnija sakausējums
ierīces masa: 1,2 kg

Vide
- skatieties pielikumus!!!
ierīces aizsardzības līmenis: IP65 – saskaņā ar ČSN EN 60529

izpildījums sprādziennedrošai II 2G EEX ia IIC T4 / T3
videi: - saskaņā ar ČSN EN 50014, ČSN EN 50020

(T4/T3, 
sertifikāta numurs: FTZÚ 01 ATEX 0044X
vides klasifikācija: Zona 1, Zona 2 – saskaņā ar ČSN EN 60079-10

elektromagnētiskā savietojamība: ČSN EN 61000-6-2
Izturība rūpnieciskai videi

uzglabāšanas temperatūra: -40 ÷ + 80 0C
darba temperatūra: -25 0C ÷ + 60 0C (  EEx ia IIC T3)

-25 0C ÷ + 40 0C (  EEx ia IIC T4)

nosacītās vides klasifikācija: kopskaits IE36 – saskaņā ar
ČSN EN 60721-3-3

aizsardzība no bīstama ar nelielu spriegumu
pieskāriena dzīvām un
nedzīvām daļām:

Barošana:
baterija, tips: LP-03, 3,6 B/ 16,5 Ah (litija, inteliģentā)
baterijas kalpošanas ilgums: minimālais 6 gadi (atkarīgs no lietošanas režīma)
baterijas kalpošanas ilguma jā (paziņojums par baterijas izlādēšanos pie 10%
mērīšana: atlikuma no tilpuma)
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Ierīces precizitāte
Nosacītā kļūda (apkārtējās vides darba temperatūru diapazonā)

normētā apjoma < 0,15%  pie 20oC
ekspluatācijas apjoma bez kļūdas
normētās caurplūdes <1,00%
ekspluatācijas caurplūdes <1,00%
matemātiskā locekļa <0,10%

normētā apjoma papildus gada
kļūda: <0,10%

IEEJAS – IZEJAS

Spiediena mērīšana
pārveidotājs: absolūtā spiediena mērīšana, iebūvēts
spiediena diapazons:     80 ÷   160 kPa

    90 ÷   300 kPa
    200 ÷ 520 kPa
  300 ÷ 1000 kPa

mērījumu precizitāte: ≤ 0,25% no izmērītā lieluma
gada papildus kļūda: <0,10%
maksimālā pārslodze: 125% mērīšanas diapazona augšējās robežas
mērīšanas intervāls: 10, 15, 20 un 30 s
spiediena pievienošana: ar caurules Ø6mm palīdzību,

vītne „ERMETO” M12 x 1,5

Temperatūras mērīšana
pārveidotājs: Pt1000, neatdalāmi savienots ar ierīci
temperatūras diapazons: -25 ÷ + 60 0C (AGA-NX 19, AGA-NX 19 mod)

-10 ÷ + 60 0C (SGERG - 88)
mērīšanas precizitāte: ≤ 0,10% no izmērītā lieluma, K
gada papildus kļūda: <0,02%
mērīšanas intervāls: 10, 15, 20 un 30 s
zondes garums: 100 mm
kabeļa garums, standarta: 2,5 m

        maksimālais: 12 m

Impulsu ieeja
signāla tips: bezpotenciāla izeja

- sausais kontakts
WIEGAND – tikai versijai 2.5-1.7-x.x un jaunāk
-

tukšgaitas spriegums: aptuveni 3,6 V
īssavienojuma strāva: maksimālais 4 mkA
maksimālā frekvence: 4 Hz
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filtra konstante laikā: 20 ms
impulsa platums: ≥ 50 ms variantam ar versiju 2.5-1.7-x.x un 

jaunāk
≥ 100 ms vecākam variantam kā versija 2.5-1.7-
x.x 

gāzes skaitītāja konstante (ieejas): 1; 0,1; 0,01 m3/ impulss
kabeļa garums maks: 12 m

Gāzes skaitītāja traucējumu ieeja
signāla tips: bezpotenciāla izeja (sausais kontakts)
tukšgaitas spriegums: aptuveni 3,6 V
īssavienojuma strāva: maksimālais 4 MicroA
aktivācija: saslēgšanās un atslēgšanās

(traucējumam ir jāturpinās ilgāk,
nekā mērīšanas intervālam)

Impulsu izejas un traucējumu stāvokļi
darba spriegums: 3,6 ÷ 30 V (maks 28 V sprādziennedrošā vidē

skat. 3.3.)
darba strāva: 1 MicroA ÷ 100 mA
impulsu platums (slēgta): 100 ms impulsu izejām

aptuveni 300 ms priekš traucējumu stāvokļa izejas

impulsu izejas konstante:
- ekspluatācijas apjoma: 1 izejas impulss ~ 1 ieejas impulss
-  normētais apjoms: 1 izejas impulss ~ 1 ieejas impulss x Z /10

Komunikācija ar optiskās galvas palīdzību
izmantojamais standarts: ČSN EN 61107

Komunikācija RS 232
pieslēgšana, saspraudnis: Cannon 9F (IP 65, tips FWDF09S-K413)

    kabelis: maksimālais 15 m
ieejas spriegums: maksimālais ± 20 V (nedrīkst izmantot

sprādziennedrošā vidē)

RS 485 komunikācija
pieslēgšana, saspraudnis: Cannon 9F (IP 65, tips FWDF09S-K413)

    kabelis: maksimālais 100 m
ieejas spriegums: maksimālais 15 V (maksimālais 5,5 V

sprādziennedrošā vidē, skat p.3.3.)

Datu pārraides ātrums: 9600 Bd

ARHĪVI

Mēneša arhīvs
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ierakstu skaits: 21 (to ietekmē manipulācija ar režīma slēdzi
sadaļa 2.1.7.1.)

aktualizācija: 1 stunda
saglabājamie dati: gāzes skaitītāja konstante, dati V, Vn, nV, nVn,
(iespējams sākt no nulles) datums, laiks un ekspluatācijas patēriņa

maksimuma lielums, normētā  apjoma maksimuma
datums un lielums diennaktī, normētā  apjoma 
maksimuma datums un lielums stundā,
akumulētais stāvoklis

režīms uzpildoties: cikliskais priekšraksts

Diennakts arhīvs
ierakstu skaits: 720 (23 mēneši)
saglabājamie dati: izvērstais saturs (skat. zemāk)
režīms uzpildoties: cikliskais priekšraksts

Stundas arhīvs 
ierakstu skaits: 8000 standarta satura (10 ½ mēneši)

5300 izvērsta satura (7 mēneši)
režīms uzpildoties: cikliskais priekšraksts

standarta saturs: datums un laiks, dati V, Vn, nV, nVn, vidējā
temperatūra, vidējais spiediens, stāvoklis

izvērstais saturs: standarta saturs, minimālā un maksimālā
temperatūra, minimālais un maksimālais
spiediens, maksimālais ekspluatācijas un
normētie patēriņi

Stāvokļa arhīvs
Ierakstu daudzums:  aptuveni 500
Ierakstāmās nozīmes: kļūdu stāvokļa izmaiņas
Režīms pēc uzpildes: ciklveida sarakste

Uzstādīšanas arhīvs
Parametru nomaiņas daudzums: lielāks par 100 (atkarībā no uzstādīšanas tipa 

nomaiņas)
Ierakstāmās nozīmes: darbinieka kods, datums un laiks,  V, Vn, nV, 

nVn lielumu nozīmes, stāvoklis pirms un pēc 
izmaiņām

Režīms pēc uzpildes: stop + kļūdas indikācija

Robežlielumu arhīvs
ierakstu skaits: 10 priekš spiediena + 10 priekš temperatūras
aktualizācija: mērīšanas intervāls
saglabājamie dati: datums, izmērītā pārsniegtā lieluma laiks un lielums
režīms uzpildoties: cikliskais priekšraksts
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Minimālie, maksimālie dati
Saglabājamie dati: spiediena maksimuma, minimuma lielums, datums 

un laiks
temperatūras maksimuma, minimuma lielums, 
datums un laiks
ekspluatācijas patēriņa maksimuma, minimuma 
lielums, datums un laiks

Uzstādnes arhīvs
parametru maiņu skaits: vairāk nekā 100 (pēc uzstādnes izmaiņas tipa)
saglabājamie dati: darbinieka kods, datums un laiks, V, Vn, nV, nVn

lielumi, stāvoklis līdz izmaiņām un pēc izmaiņām
režīms uzpildoties: stop + kļūdas indikācija

Stāvokļu arhīvs
ierakstu skaits: aptuveni 500
saglabājamie dati: kļūdaino stāvokļu mainīšana
režīms uzpildoties: cikliskais priekšraksts
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2.  Ekspluatācijas instrukcija

2.1.  Ierīces funkciju apraksts

Ierīce nodrošina sekojošas pamatfunkcijas:
• periodiska  momentānu  spiediena,  temperatūras  lielumu,  impulsu 

skaita, laika mērīšana;
• apjoma pārrēķins uz normāliem apstākļiem;
• datu aprēķins un arhivēšana;
• komunikācijas nodrošināšana un datu pārraide datoram vai citai 

sistēmai.
Korektora  darbs  tiek  vadīts  ar  mikroprocesoru  kodolu  ar  iekšējo 
programmu  ar  atmiņā  saglabāto  parametru  palīdzību.  Kodols  un 
programma  izdalīti  divās  daļās.  Pirmā  daļa  nodrošina  pamata  datu 
mērīšanu, apstrādi un aprēķināšanu. Otrā  daļa nodrošina uzkrāšanu, 
komunikāciju un attēlošanu. Šo daļu versiju un ierīču līdzekļu versiju 
var izlasīt ar datora palīdzību. Tā tiek piedāvāta piemēram, 1.0-1.0.-
1.0. formātā.  Pirmais  cipars nozīmē mērīšanas daļas  versiju,   otrais 
cipars – komunikāciju daļas versiju, un trešais cipars – nozīmē aparātu 
līdzekļu  versiju.  Vesela  šo  ciparu  daļa  ir  tipa  apstiprināšanas 
priekšmets, desmitā daļa neietekmē tipa apstiprināšanu.

Zīmējums Nr.3. Ierīces bloks - shēma

Parametrus ierīces darbības vadīšanai izgatavotājs iepriekš ir uzstādījis, 
tomēr  lietotājam  ir  iespēja  kādus  no  tiem  mainīt  saskaņā  ar  savām 
vajadzībām.  Parametru  maiņa  iespējama  tikai  ar  pieslēgta  personālā 
datora  un  standarta  komplektā  esošā  programnodrošinājuma  palīdzību 

IZEJAS
- impulsu (nč)
- gāzes skaitītāja 
traucējumi

MĒRĪJUMI
- spiediens
spiediena pārveidotāja 
temperatūra
-  gāzes temperatūra
-  baterijas spriegums

ATMIŅA
Datu (arhīvu)
konfikgurācijas

mērīšanas 
kodols

Komuni
kācijas 
kodols

VADĪBAV

tabula      pogas

IZEJAS
- normētā un 
ekspluatācijas apjomu
- kļūdu stāvokļu

KOMUNIKĀCIJA
Optiskā galva, RS 232, RS 485
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(skat.  2.1.8.).  Klaviatūra  kalpo  datu  attēlojuma  uz  displeja  vadībai  un 
neļauj mainīt ierīces uzstādnes.

2.1.1.  Režīmu slēdzis

Atrodas  zem  mazākā  vāciņa  ierīces  kreisajā  pusē.  Vāciņš  ir 
aizsargāts  pret  nesankcionētu  atvēršanu  ar  lietotāja  zīmi.  Iespējamo 
režīmu  apzīmējumi  un  apraksts  atrodas  zīmējumā  Nr.4.  Katra 
pārslēgšanās  aizņems  aptuveni  6  sekundes  aktuālā  režīma  uz  displeja 
attēlojuma.

Zīmējums Nr.4. Režīmu slēdža apraksts

RUN:  normālais  režīms  –  ierīce  veic  mērīšanu  un 
pārrēķinu,  aktualizējas  arhīvi,  iet  laiks,  ir  iespējama 
datu nolasīšana ar komunikācijas palīdzību;

SET:  uzstādņu režīms – netiek veikti  mērījumi,  tiek 
saglabāti  arhīvi, iet laiks, ir noregulēšanas iespēja ar 
komunikācijas palīdzību;

OFF:  transporta  režīms  –  ierīce  neveic  nekādus 
mērījumus,  tiek  saglabāti  arhīvi,  iet  laiks,  nevar 
izmantot komunikāciju.

2.1.2.  Vadība un attēlojums

Attēlošanai  tiek  izmantots  astoņzīmju  septiņsegmentu  displejs. 
Attēlojamā lieluma tipa indikācija tiek veikta ar bultiņas uz displeja un 
tabulas ar divām rindiņām zem displeja palīdzību. Attēlojamie lielumi ar 
aprakstu un vienībām.

Vn normētais apjoms [m3]
V ekspluatācijas apjoms [m3]
p ekspluatācijas spiediens [kPa] abs.
t ekspluatācijas temperatūra [0C]
K gāzes saspiežamības līmenis [-]
Z pārrēķina koeficients [-]
stāvs traucējuma stāvokļa noteikšana
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nVn rezerves normētais apjoms  [m3]
nV rezerves ekspluatācijas apjoms [m3]
Q ekspluatācijas patēriņš [m3/imp.]
kp gāzes skaitītāja konstante [0C]
noliktava   parametri K aprēķināšanai
gāzei   
datums iekšējais datums un laiks [dd.mm.gggg]
stunda [hh-mm-ss]
bat baterijas atlikusī ietilpība [%]
tests displeja funkcijas pārbaude
disp.

Attēlojamā lieluma pārslēgšanai kalpo katrai rindiņai viena poga. 
Rindiņu atšķirība veikta ar labās malējās bultiņas palīdzību – Zīm. Nr.5. 
Tās esamība nozīmē, ka kustamies tabulas apakšējā daļā.

Pēc pirmās  pogas nospiešanas  pie  nodziestoša  displeja  attēlosies 

pirmais  dotās  rindiņas  lielums.  Bultiņas   uzstādne  parāda  doto 
lielumu.  Priekš Vn un nVn pēc otrreizējas  pogas nospiešanas  attēlosies 
decimālās  daļas  atlikums.  Ar  katru  nākošo  pogas  nospiešanu  notiek 
nobīde  lielumu  tabulā  pa  labi.  Normētā  apjoma  un  rezerves  normētā 
apjoma  lielumi  attēlojas,  ieskaitot  nenozīmīgas  nulles.  Pārsniegta 
spiediena vai temperatūras mērījuma diapazona gadījumā, attēlojamiem 
lielumiem ir informatīvs raksturs. Šis stāvoklis apzīmēts ar simbolu  
uz displeja pirmās pozīcijas. Pārrēķinam tiek izmantoti rezerves lielumi. 
Ja pie ierīces nav pieslēgts spiediena vai temperatūras pārveidotājs,  uz 
displeja  pirmās  pozīcijas  parādīsies  simbols  .  Pārrēķins  notiek 
pastāvīgi pēc rezerves lielumiem.

Gāzes  sastāvs  attēlos  „domuzīmi”  gadījumā,  ja  gāzes 
saspiežamības  līmeņa  koeficients  K pieņemts  kā konstante.  Izmantojot 
gāzes saspiežamības līmeņa aprēķina režīmu, displejs parādīs saskaņā ar 
metodi  tikai  lielumus,  kuri  ietilpst  aprēķinā.  Lielumu  tipa  atšķirība 
parādīta ar cipara uz pirmās displeja pozīcijas palīdzību. Tipa apraksts ar 
vienībām norādīts galvenajā ierīces tabulā (skat. Zīm. Nr. 15. un Zīm. Nr. 
16.).

Zīmējums Nr. 5. Gāzes sastāva attēlojums

Attēlojamā lieluma tips

Norāde uz gāzes sastāva parametriem

Norāde uz lielumu tabulas apakšējo rindu
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Ja  notiek kļūda un šis  stāvoklis  pastāvīgi  turpinās,  pie  dziestoša 
displeja un pirmās pogas  indikācija nospiešanas parādīsies „Er...” kopā 
ar kļūdas specifikāciju. Ja kļūdas stāvoklis beidzās, pie dziestoša displeja 
un pirmās pogas  indikācija nospiešanas parādīsies „St...”.  Turpmākām 
pogu  nospiešanām  ir  standarta  atsauce.  Kļūdas  specifikācija  turpmāk 
vienmēr saglabājas pozīcijā „stāvoklis”, skat. Zīm. Nr.6.

Zīmējums Nr.6. Punkta „stāvoklis” attēlojums

Pozīcijas nenulles lielums nozīmē:
Min., maks. spiediena robežas pārsniegšana
Min., maks. temperatūras robežas pārsniegšana
Min., maks. patēriņa robežas pārsniegšana
Baterijas ietilpības samazināšanās (zem 10%)
Gāzes skaitītāja traucējumi
Aparātu līdzekļu (pārveidotāju, atmiņas, pilns uzstādņu arhīvs) 
traucējumi

Abu pogu nospiešana radīs pēc nospiešanas zemāk aprakstītās darbības.

Kļūdainā  stāvokļa  indikācijas  nullēšana radīsies  nospiežot 
augšējo  un  pēc  tam  kopā  apakšējo  pogu  (uz  2  sekundēm).  Pēc  to 
atlaišanas  (atgriezeniskā  kārtībā)  uz  displeja  parādīsies   kā 
apstiprinājums.

Ierīces „RUN” režīmā notiks indikāciju „Er...” un „St” sanullēšana. 
Pozīcija „stāvoklis” turpmāk bez izmaiņām, sanullēt to iespējams tikai ar 
personālā datora palīdzību  pēc paroles ievadīšanas.

Ierīces „SET” režīmā notiks indikāciju „Er...”, „St...” un pozīcijā 
„stāvoklis” sanullēšana. 

Uzmanību:

Kļūdainu stāvokli un tā indikāciju iespējams sanullēt tikai tādā gadījumā, 
kad kļūdas cēlonis ir novērsts.

Pie  augšējās  rindas  lieluma  attēlojuma,  nospiežot  vienlaicīgi 
apakšējo un augšējo pogu notiks  momentāno spiediena, temperatūras 
saspiežamības  pārrēķina  koeficienta  lielumu  „sasaldēšana”. Uz 
displeja  parādīsies  .  Iekšēji  mērījumi  notiek  bez  izmaiņām. 
Augšējās pogas nospiešana ļaus apskatīties iesaldētos lielumus. Atpakaļ 

18



μ-ELCOR       

atkārtotu  displeja  aktualizāciju  ierīce  uzsāks  pēc  apakšējās  pogas 
nospiešanas vai pēc automātiskas displeja izslēgšanas.

Attēlojums  izslēdzas  ekonomijas  pēc,  pēc  aptuveni  pusotras 
minūtes.

2.1.3.  Temperatūras un spiediena mērījumi

Spiediena un temperatūras mērījumi notiek vienā un tajā pašā brīdī. 
Tajā pat laikā notiek gāzes  apjoma pārrēķins un aktualizācija. Iespējams 
uzstādīt sekojošus mērīšanas perioda lielumus: 10, 15, 20 un 30 s.

Mērījumu  diapazona  pārsniegšana  tiek  novērtēta  un  saglabājas 
stāvokļu arhīvā. Lielumi tiek ierakstīti pārmērīgo lielumu arhīvā vai arī 
saglabājas  kā  minimālie  vai  maksimālie  lielumi.  Ja  pie  ierīces  nav 
pieslēgts  spiediena  vai  temperatūras  pārveidotājs,  tiek  ņemts  vērā 
atbilstošais rezerves lielums (skat. 2.1.2.).

2.1.4.  Impulsu izeja

Pie impulsu izejas iespējams pieslēgt gāzes skaitītāja zemfrekvenču 
bezpotenciālo kontaktu (savienojums 3.1.5. un 3.2.). Ierīce veic impulsu 
skaita  novērtējumu  šajā  ieejā  kopā  ar  gāzes  skaitītāja  konstanti,  kā 
ekspluatācijas apjoma skaitītāja stāvokli. Šis stāvoklis tomēr aktualizēts 
tikai  pēc  aktuālā  spiediena,  temperatūras  mērīšanas  un  pēc  pārrēķina 
veikšanas. Tālāk tiek veikta ekspluatācijas patēriņa lieluma novērtēšana 
ar  precīzu  laika  mērīšanu.  Noteikta  augšējā  ekspluatācijas  patēriņa 
robeža,  kā  pārsniegšana  saglabājas  stāvokļu  arhīvā  vai  saglabājas  kā 
maksimālais lielums.

2.1.5.  Gāzes skaitītāja traucējumu ieeja

Ierīces  pamatkomplektā  tas  nav  izvests.  Traucējumu  izejai  var 
pieslēgt  bezpotenciālo gāzes skaitītāja  kontaktu (savienojums 3.1.5.  un 
3.2.). Ierīce novēro un veic  ieejas novērtēšanu katrā mērīšanas periodā. 
Iespējams  noregulēt  nepieciešamo  aktīvo  līmeni.  Traucējumu  stāvokļa 
novērtējums veikts tad, kad tas atrodas uzstādītā līmenī minimālais divu 
mērījumu  laikā,  stāvoklis  saglabāts  stāvokļu  arhīvā  un  aktivēta 
traucējumu izeja.

2.1.6.  Izejas
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Izejas neietilpst ierīces pamata izpildījumā, sekojoši tās ir atkarīgas no 
lietotāja  specifikācijas  (pasūtījuma).  No  elektriskā  viedokļa  tās  ir 
galvaniskā  veidā  atdalīti  tranzistori  ar  atvērtu  kolektoru,  aizsargāti  no 
polu maiņas ar antiparalēlās diodes palīdzību (savienojums 3.1.5., tabula 
2, un 3.2.).

Šo  impulsu  ģenerēšana  kavē  par  mērīšanas  periodu  (šis  laiks  ir 
nepieciešams lai apstrādātu aktuālos mērāmo lielumu pieaugumus).

Ekspluatācijas  apjoma  impulsu  izeja  tiek  ģenerēta  pēc  katra 
atsevišķa  pieauguma.  Tas  nozīmē – ņem vērā gāzes skaitītāja  impulsu 
ieejas konstanti.

Normētā  apjoma  impulsu  izeja  tiek  ģenerēta  pēc  katra  iekšējā 
skaitītāja desmitā pieauguma. Tas nozīmē, ka uz izejas parādās dalīts ar 
desmit.

Traucējumu  izeja  aktivēta,  ja  notiks  kāds  no  notikumiem,  kuri 
aprakstīti sadaļā 2.1.7.7.

2.1.7.  Datu uzglabāšana

Nepieciešamības pēc novērtēt un aprēķināt izmērītos datus un citu 
ekspluatācijas pasākumu dēļ ilgākam laika periodam, ierīcē ir  iebūvēta 
arhīvu sistēma.  Tā kā uz displeja nevar šos arhīvus caurskatīt,  ar  datu 
interpretāciju un apstrādi nodarbojas piedāvātais programnodrošinājums, 
kas  nodrošina  komunikāciju  caur  personālo  datoru  (nepieciešama 
papildus apgāde, sērijas līnijas interfeiss vai optiskā galva HIE-01).

Arhīvu izmērus atradīsiet 1.4.p. Visi arhīvi pēc aizpildīšanas sāks 
pārrakstīt  pašus  vecākos  lielumus,  izņemot  uzstādnes  arhīvu,  skat. 
2.1.7.6.

Ja  nepieciešams  nomainīt  ierīces  iekšējo  laiku,  tad  ērti  vispirms 
izlasīt diennakts un stundas arhīvus uz datu bāzi.

2.1.7.1.  Mēneša arhīvs

Ierakstos saglabājas sekojoši lielumi:

gāzes  skaitītāja  konstante,  normālais  apjoms,  ekspluatācijas  apjoms, 
rezerves  normālais  apjoms,  rezerves  ekspluatācijas  apjoms,  diena, 
momentālās caurplūšanas maksimuma lielums un laiks, normētā apjoma 
patēriņa  maksimuma  lielums  un  diena,  normālā  patēriņa  maksimuma 
lieluma stundas patēriņš diena un stunda,  akumulētais stāvoklis.
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Tiek  saglabāti  apjoma  skaitītāju  aktuālie  stāvokļi,   patēriņa 
aprēķins par mēnesi notiek ar programnodrošinājumu uz personālā datora 
pēc  atbilstošo  ierakstu  nolasīšanas.  Visi  lielumi  tiek  aprēķināti  ar 
mērīšanas periodu un aktuālie lielumi saglabājas starpatmiņā. No turienes 
katru  stundu  katru  stundu  salīdzinās  un  saglabājas  vai  summējas  pie 
lielumiem,  kas šajā  mēnesī  jau saglabāti.  Pirmajā  jaunā mēneša dienā, 
uzstādītā gāzes stundas dienā, tiek veidots kopsavilkums un radīts lielumu 
pamats jaunajam mēnesim.

Ja  notiks  režīmu  slēdža  pārslēgšanās  stāvoklī  „SET”,  tad  notiks 
pirmslaicīga mēneša kopsavilkumu veikšana. Pārslēdzot stāvoklī „RUN”, 
saglabāsies  ieraksts  ar  momentāno  stāvokli  pārslēgšanās  brīdi,  un 
izveidosies jauns ieraksts kā mēneša sākumā.

Akumulētais  stāvoklis  ļaus  no  pirmā  skatiena  noteikt,  vai  ir 
pienācis kāds esošā mēneša bojājuma stāvokļa periods. Šajā gadījumā tas 
nav nulle. Pierakstītā bojājuma tips aprakstīts sadaļā 2.1.7.7.

2.1.7.2.  Diennakts arhīvs

Neietilpst standarta izpildījumā. Kalpo apjoma skaitītāju stāvokļu, 
vidējā spiediena un temperatūras  diennaktī,  spiediena un temperatūras 
minimuma  un  maksimuma  diennaktī,  momentānā  ekspluatācijas  un 
normēto patēriņu diennaktī, stāvokļa saglabāšanai.

Visi lielumi tiek izskaitļoti ar mērīšanas periodu un aktuālie lielumi 
saglabāti  laicīgajā  atmiņā.  No  šiem  lielumiem  noteiktā  gāzes  dienas 
stundā tiks radīts un saglabāsies jauns ieraksts.

2.1.7.3.  Stundas arhīvs

Neietilpst  standarta  izpildījumā.  Saglabāšanai  var  izvēlēties 
standarta  saturu:  apjoma  skaitītāju  stāvoklis,  vidējais  spiediens  un 
temperatūra stundā, vai izvērsto saturu ar momentānā ekspluatācijas un 
momentānā normālās caurplūdes stundā minimumu un maksimumu.

Visi lielumi tiek izskaitļoti ar mērīšanas periodu un aktuālie lielumi 
saglabāti laicīgajā atmiņā. No turienes tie katru veselo stundu tiek ņemti 
un saglabājas. 

2.1.7.4.  Robežu pārsniegušo lielumu arhīvs

Kalpo  temperatūras  un  spiediena,  kuru  ir  ārpus  mērījumu 
diapazona,  lielumu saglabāšanai.  Lielumi  saglabāti  kopā ar  datumu un 
laiku,  kad  šis  notikums  noticis.  Tā  kā  lielumi  mainās  uz  mērījuma 

21



μ-ELCOR       

robežām, tad informācijas spēja ir ļoti zema, toties ļauj kādus bojājumus 
noteikt precīzāk.

2.1.7.5.  Minimālie un maksimālie lielumi

Satur  minimālā  spiediena,  temperatūras  un maksimālā  spiediena, 
temperatūras  un  momentānā  ekspluatācijas  patēriņa  no  pēdējās 
sanullēšanas informatīvo lielumu ierakstus. Atsevišķi ieraksti satur tikai 
vienu – robežlielumu, kurš pārsniedza robežas ar datuma un laika norādi.

2.1.7.6.  Nostādņu arhīvs

Satur ierīces parametru izmaiņas. Pie lielumiem, kuri tiek arhivēti, 
pieder: šī arhīva nonullēšana; datu arhīva palaišana un apjoma skaitītāju 
stāvokļa izmaiņas;  gāzes skaitītāja konstantes;  gāzes skaitītāja rūpnīcas 
numurs  un  klienta  numurs;  konfigurācija;  temperatūras  un  spiediena 
rezerves  lielumi;  gāzes  skaitītāja  konstantes;  fiksētais  saspiežamības 
līmenis; saspiežamības līmeņa parametru lielumi; adrese tīklā; mērīšanas 
intervāls; gāzes dienas sākums; datuma un laika maiņa.

Katrs ieraksts sastāv no kārtas numura, darbinieka koda, kurš veica 
izmaiņas  (skat.  2.1.8.),  laika  un  stāvokļa  pirms  un  pēc  izmaiņām. 
Ierakstos  papildus  vienmēr  saglabāti  apjoma  skaitītāju  lielumi 
(ekspluatācijas un normālais apjoms, rezerves ekspluatācijas un normālais 
apjoms) un gāzes skaitītāja konstante.

Arhīva  nostādņu  aizpildīšana  izsauks  paziņojumu  par  kļūdu.  Šī 
kļūda tiks atcelta tikai nonullējot arhīvu pārkāpjot plombu.

2.1.7.7.  Stāvokļa arhīvs

Stāvokļa  arhīvā  saglabājas  informācija  par  svarīgiem  ierīces 
stāvokļiem. Runa ir par sekojošiem stāvokļiem (binārā izteiksmē):

Zīm. Nr.7. Lielumu stāvokļa nozīme

0 0 0 0 0 0 0 0

Minimālā vai maksimālā spiediena robežas pārsniegšana

Minimālās vai maksimālās temperatūras robežas pārsniegšana

Maksimālā ekspluatācijas patēriņa robežas pārsniegšana

Baterijas ietilpības samazināšanās (zemāk par 10%)

Aparāta līdzekļu bojājumu parādīšanās (piemēram, pārveidotāju)

Aparātu atmiņas līdzekļu bojājumu noteikšana (kontroles summas)

22



μ-ELCOR       

Izmaiņu  arhīva  aizpildīšana  (nonullēšanai  tikai  metroloģiskā 
pārbaudē)

Gāzes skaitītāja traucējumi

Rodoties  vai  pārstājot  kādai  no  norādītajām  situācijām,  arhīvā 
radīts ieraksts par notikumu. Arhīvā ierakstīts notikuma datums un laiks. 
Ja  jau  noteiktais  notikums  turpinās  un  rodas  nākamais,  tad  radīsies 
nākamais ieraksts arhīvā. Šajā ierakstā ir informācija par jauno notikumu 
un par visiem uz šo brīdi esošiem.

Ja notiks jebkura notikuma parādīšanās, tad standarti tiek aktivizēta 
bojājumu  izeja.  Aktivizācijas  atcelšana  notiks  tikai  pēc  visu  radušos 
stāvokļu novēršanas.

2.1.7.8.  Komunikācija, datu aizsardzība

Ierīce komunikācijai standarta gadījumā ir aprīkota ar infrasarkano 
interfeisu pēc speciālas prasības un RS 232/485. Savienojoties ar PD caur 
infrasarkano interfeisu  kalpo optiskā  galva (HIE-01 – papildus ierīce). 
Savienojoties  caur  RS  232/  485  pietiekami  izmantot  četrdzīslu 
ekrānkabeli ar saspraudņiem.

Tiek  piegādāta  komplektā  PD  komunikācijas 
programnodrošinājums,  kurš  ļauj  tikai  nolasīt  vai  ari  veikt  ierīces 
parametra  izmaiņas.  Režīms  (nolasīšana/  izmainīšana)  noteikts  pie 
programmnodrošinājuma  palaišanas,  ievadot  paroli.  Šī  parole  atšķiras 
katram darbiniekam, un tā saglabājas ierīcē kopā ar laika identifikāciju un 
veiktās  izmaiņas  tipu,  un  tas  atrodas  nostādņu  arhīvā.  Tādā  veidā, 
iespējams atrast, kurš veicis konkrēto izmaiņu.
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Tabula  Nr.1.   Pieejamie  parametri  ar  PD  programnodrošinājuma 
palīdzību.

Sadalī-
jums

Apzīmējums Šķirotais apraksts –
saturs

Diapazons P.

E
 k
  s
   p
    l
    u
     a
      t
      ā
       c
        i
         j
          a

Adr Adrese tīklā 000 ÷ 999 l/i
Dat Ierīces datums un laiks l/i
Bat Baterijas ietilpība 0 ÷ 100 % l
Vnest Rezerves normālais apjoms 0 ÷ 99999999.9999 m3 l
Vest Rezerves ekspluatācijas apjoms 0 ÷ 99999999 m3 l/s
Vn Normālais apjoms 0 ÷ 99999999.9999 m3 l
Qn Normālais patēriņš 0 ÷ 99999.999 m3/h l
Im Mērīšanas periods 10; 15; 20; 30 s l/i
V Ekspluatācijas apjoms 0 ÷ 99999999 m3 l/i
Q Ekspluatācijas patēriņš 0 ÷ 99999.999 m3/h l
t Ekspluatācijas temperatūra -99.99 ÷ + 99.99 0C l
p Ekspluatācijas spiediens 0 ÷ 9999.99 kPa l
Z Pārrēķina koeficients 0 ÷99.99999 l
OS Momentānais stāvoklis 00000000 ÷ 11111111 l/s
K Saspiešanas iespējas līmenis 0 ÷ 1.99999 l
Tpr Ierīces temperatūra -50.00 ÷ + 99.99 0C l

Saspiešanas iespējas parametri SGERG-88 AGA NX-19 l/i
kCO2 CO2  daudzums 0.001 ÷ 30.000 l/i l/i
kN2 N2 daudzums 0.001 ÷ 15.000 l/i
kH2 H2 daudzums 0.001 ÷ 10.000 l/i
kd Nosacītais blīvums 0.55 ÷ 0.9000 0.55 ÷ 0.7500 l/i
kHon Sadegšanas temperatūra 5.5 ÷ 13.3300 8.8 ÷ 12.8500 l/i

P
 a
  s
   ū
    t
     ī
      t
       ā
        js

CD Gāzes dienas sākuma laiks 0 ÷ 23 l/i
Cz Klienta numurs 12 ciparu vai burtu l/i
kp Gāzes skaitītāja konstante 1; 0.1; 0.01 m3/imp. l/i
Qmax Maksimālā  ekspluatācijas  patēriņa 

robeža
0 ÷ 99999 m3/h l/i

test Rezerves temperatūra -40.00 ÷ + 60.00 0C l/i
pest Rezerves spiediens Saskaņā ar diapazonu l/i
K Saspiežamības fiksētais līmenis 0.9 ÷ 1.1 l/i
Pvc Gāzes skaitītāja rūpnīcas Nr. 12 cipari l/i

S
 i
  s
   t
   ē
    m
     a

C1 – C5 Ierīces atmiņu CRC 0000 ÷ FFFF l
tn Sākuma temperatūra 15 0C l
pn Izejošais spiediens 101.325 kPa l
TYP Korektora tips C1A ÷ U4D l
Verze Mērošais programnodrošinājums x.x. – y.y. – z.z l
VCmE Ierīces rūpnīcas numurs 8 cipari l
VCP Spiediena pārveidotāja rūpnīcas numurs 8 cipari l
VCT Temperatūras devēja rūpnīcas numurs 8 cipari l
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A

DVnMDEN Maksimālais  normālais  diennakts  apjoms – 
diena

l

VnMDEN Maksimālais  normālais  diennakts  apjoms – 
lielums

0 ÷ 99999999 m3 l

DVnMHOD Maksimālais stundas apjoms – diena, stunda l
VnMHOD Maksimālais stundas apjoms – lielums 0 ÷ 99999999 m3 l
DQMMES Maksimālais  ekspluatācijas  stundas  apjoms 

– diena, stunda
l

DMMES Maksimālais  ekspluatācijas mēneša patēriņš 
– lielums

0 ÷ 99999.999 m3/h l

QDmax Maksimālais  momentānais  ekspluatācijas 
patēriņš – lielums

0 ÷ 99999.999 m3/h l

DqDmax Maksimālais  ekspluatācijas  patēriņš  – 
datums, laiks

l

QDmax Maksimālais  momentānais  normālais 
patēriņš – lielums

0 ÷ 99999.99 m3/h l

VDnest Rezerves normālais apjoms 0 ÷ 99999999.99* m3 l
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VDest Rezerves ekspluatācijas apjoms 0 ÷ 99999999 m3 l
VDn Normālais apjoms 0 ÷ 99999999.99* m3 l
VD Ekspluatācijas apjoms 0 ÷ 99999999 m3 l
tap Vidējā temperatūra -99.99 ÷ + 99.99 0C l
Pap Vidējais spiediens 0 ÷ 9999.999 kPa l
tamax/min Maksimālā/ minimālā temperatūra -99.99 ÷ + 99.99 0C l
Pamax/min Maksimālais/ minimālais spiediens 0 ÷ 9999.999 kPa l
Ch Apkalpojošā personāla paroles numurs 0 ÷ 99 l
Dnul Minimālo/  maksimālo  lielumu  pēdējās 

sanullēšanas laiks
l/i

DatS Ieraksta datums L
DQMmax Patēriņš virs normas – datums, laiks l/s
QMmax Patēriņš virs normas – lielums 0 ÷ 99999.99 m3/h l/s
Dtmax n/p Temperatūra  zemāk/  augstāk  par  robežu  – 

datums, laiks
l/s

tmax n/p Temperatūra  zemāk/  augstāk  par  robežu  – 
lielums

-99.99 ÷ + 99.99 0C l/s

Dpmax n/p Spiediens  zemāk/  augstāk  par  robežu  – 
datums, laiks

l/s

Pmax n/p Spiediens  zemāk/  augstāk  par  robežu  –
lielums

0 ÷ 9999.999 kPa l/s

AS Dak/A Akumulētais/ arhivētais stāvoklis 00000000 ÷ 11111111 l/s

* - dienas un stundas arhīvā lielumu desmitdaļas nesaglabājas

P. – pieeja „l” nozīmē, ka atļauta tikai lasīšana

„s” nozīmē, ka atļauta nonullēšana

„i” nozīmē, ka atļauts ieraksts

Par  noteicošo  datu  aizsardzībā  ir  režīmu  slēdža  stāvoklis  (uz 
ierīces).  Stāvoklī  „RUN” atļauta tikai nolasīšana.  Nepieciešamā režīma 
modifikācijai nepieciešams izvēlēties režīmu „SET”. Izvēloties šo režīmu 
mēneša  arhīvā  saglabājas  aktuālie  (mēneša)  lielumi.  Pēc  nepieciešamo 
izmaiņu veikšanas nepieciešams noregulēt režīmu slēdzi atpakaļ stāvoklī 
„RUN”. Automātiski atkal notiks jauns, aktuāls ieraksts mēneša arhīvā. 
Ierīce turpina veikt mērījumus saskaņā ar jauniem parametriem.
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3.  Montāžas instrukcija

3.1.  Standarta komplekts

Pie ierīces standarta piederumiem pieder montāžas plāksne. Uz šīs 
plāksnes  ELCOR  stiprinās  ar  divu  skrūvju  M4x8  palīdzību.  Tās 
pieskrūvējas vītņveida ieliktnī skapja aizmugurējās sienas caurumos. Uz 
montāžas plāksnes iespējams piestiprināt ar sijas palīdzību arī trīsgaitas 
krānu PN 100. Trīsgaitas krāna un korektora spiediena ieejas savienojums 
notiek ar cauruli Ø 6, garums – 60 mm. Cauruli jāievieto ierīces spiediena 
ieejā,  otrā  galā  jānovieto  trīsgaitas  krāna  darba  izeju,  un  krānu 
jāpieskrūvē pie sijas ar skrūvju M5x40 palīdzību.

Beigās jāveic atbilstošo uzgriežņu nostiprināšanu uz korektora un 
ventiļa.  Tādā veidā samontēto bloku pēc tam varēs izmantot  dažādiem 
turpmākiem stiprināšanas veidiem.
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Zīmējums Nr.8.  Pamata komplekts uz montāžas plāksnes.

3.1.1.  Montāža uz caurules

Ja uz caurules ir brīvs taisns posms, tad iespējams ar priekšrocību 
izmantot  bloka  stiprināšanu  uz  cauruli  ar  2-U  apskavu  palīdzību. 
Atbilstoša diametra apskavas jāizvelk cauri caurumiem montāžas plāksnē 
un  jāuzvelk  tās  uz  caurules.  Uz  brīvajiem  apskavu  galiem  jāuzvieto 
savienotājuzlikas  un  jāpiestiprina  tās  ar  uzgriežņu  M6  palīdzību.  Ar 
plāksnes palīdzību iespējams stiprināt uz horizontālās caurules Dn 80 – 
Dn 50 un vertikālās caurules Dn 80 – Dn 200. 

Zīmējums Nr. 9.  Komplekta montāža uz vertikālās caurules
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3.1.2.  Montāža uz sienas

Bloku  piestiprina  pie  sienas  plāksnes  stūru  caurumos  ar  četru 
pašvītņu skrūvju 5x40 palīdzību ķīlī Ø8.

Sprādziennedrošā  telpā  Zona  1,  kur  nepieciešams  sazemējums, 
tiek izmantota stiprinājuma skrūve skapja sānā kopā ar paliktni vēdekļa 
veidā. Paliktnis tiek ievietots tādā veidā, lai tas skartos ar skrūves galvu. 
Šis savienojums kalpo arī elektriskā lādiņa noņemšanai.

3.1.3.  Spiediena ieejas pievienošana

Trīsgaitas  krāna  spiediena  ieejas  savienošana  ar  gāzes  skaitītāja 
izeju Pr notiek ar spiediena caurulītes Ø 6 palīdzību.  Montējot skrūvju 
savienojumu ar vītņveida gredzenu  (caurulīte no nerūsējošā tērauda) 
nepieciešams izmantot iepriekš stiprinātu montāžas ierīci.
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3.1.4.  Temperatūras devēja pievienošana

Uz cauruli 1 – 2 nominālo diametru attālumā aiz gāzes skaitītāja 
gāzes  plūsmas  virzienā  piemetināsies  uzmava.  Uzmavai  ir  jābūt 
piemetinātai tādā veidā, lai čaula pēc montāžas būtu vertikālā virzienā vai 
novirzīta par 45 0 no vertikālās ass (skat. zīmējumu Nr. 10).

Čaulā  caur  uzgriezni  ievietosies  temperatūras  devējs  PT  1000, 
nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai tas tiktu līdz pašam dibenam un 
nofiksētu to ar uzgriezni, lai izvairītos no tā izņemšanu. Tai pat laikā arī 
var aizpildīt tukšo telpu starp devēju un čaulu ar silikona eļļu. Tomēr no 
eļļas ir jāpaliek aizsargātai devēja pievadkabeļa izolācijai.

Zīmējums. Nr.10. Temperatūras devēja montāža

Temperatūras  devējs  tiek  sargāts  no  nesankcionētām 
manipulācijām ar plombas palīdzību starp uzgriezni un uzmavu.

3.1.5.  Iekšējo ķēžu pievienošana

Gāzes skaitītāja pievienošana notiek ar kabeļa, ejošā caur izvada 
iemavu, palīdzību, kura atrodas tuvāk ierīces priekšējai sienai, (Zīm. Nr. 
11.).

Baltais (b – Zīm. Nr. 12, 13, 14) vads ir kopējais sazemējums.

Ruds vai sarkanais (r/s – Zīm. Nr. 12, 13, 14) vads paredzēts impulsu 
pievienošanai.

Zaļais vai zilais (g/ z – Zīm. Nr. 12, 13, 14) vads paredzēts paziņošanai 
par traucējumiem.
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Ierīce pēc pieprasījuma aprīkota savienošanai ar saistītām ierīcēm 
ar vienu vai diviem deviņpolu saspraudņiem, izvietotiem skapja apakšējā 
daļā. Saspraudņu pieslēgšana norādīta Tabulā Nr.2. un Nr.3.

Ja  tiks  izmantoti  ekrānu  kabeļi,  tad  ieteicams  veikt  ekrāna 
savienošanu pie ierīces korpusa un no otras puses tos nekur nepieslēgt. 
Tādā pašā veidā aizsargāti arī iebūvētie kabeļi.

Ieteicamie savienojumi atrodas 32. – 33. lpp.

Zīm. Nr.11.  Savienojuma apraksts

Tabula Nr.2.  Izejas saspraudņu savienojums

Izvada 
Nr.

Apraksts

1. Nepievienots

2. Nepievienots

3. Ekspluatācijas apjoma impulsu izejas pozitīvais pols

4. Normālā apjoma impulsu izejas pozitīvais pols

5. Bojājumu stāvokļa impulsu izejas pozitīvais pols

6. Nepievienots

7. Ekspluatācijas apjoma impulsu izejas negatīvais pols

8. Normālā apjoma impulsu izejas negatīvais pols
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9. Bojājumu stāvokļa impulsu izejas negatīvais pols

Tabula Nr. 3. Saspraudņa komunikācijas pievienošana

Izvada 
Nr.

Pievienojums RS 485 Pievienojums RS 232

(apzīmējums saskaņā ar saspraudni 
PD)

1. Savienot ar izvadu 5 Nesavienot!

2. - RxD – datu izeja

3. - TxD – datu ieeja

4. - -

5. Barošana – pols GND – zeme

6. - -

7. Barošana – pols RTS – vadošais spriegums

8. B datu kopne - -

9. A datu kopne + -

3.2.  Ieteicamie savienojumi

Zīmējums  Nr.  12.   Ieteicamais  pievienojums  sprādziennedrošā  vidē  – 
izejas ar ZENER tipa barjerām RS 485 un moduli DATACOM-Sx
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Zīmējums Nr. 13. Ieteicamais pievienojums ar atdalītāja palīdzību

Atsevišķi  savienotu izeju elektriskā izturība vienāda ar ~ 500 V. 
Izmantojot atdalītāju ir nepieciešams ņemt vērā pārraidi 100 mc impulsu 
(piedāvāts  firmas  „Turck”  atdalītājs  ar  tranzistoru  izejām). 
Sprādziendrošās  telpās  var  izmantot  savienojumu  saskaņā  ar  14. 
zīmējumu (bez ZENER barjerām).
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Zīmējums Nr. 14. Ieteicamais pievienojums sprādziendrošā vidē – izejas  
RS 232.

3.3.  Sprādziendrošības nodrošināšana

Ekspluatējot  ierīce  sprādziennedrošā  vidē  jābūt  izpildītiem 
sekojošiem  nosacījumiem  saskaņā  ar  Ostravas  –  Radvanices,  FTZY 
apstiprinājumu,  sertifikāts  [18].  Barošanai  var  izmantot  tikai  bateriju 
bloku  LP-03.  Nomainot  to  jācenšas  izvairīties  no  elektrostatiskās 
uzlādēšanās. Jārīkojas saskaņā ar sadaļu 3.5.

Montāžas laikā jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:

1.  Gāzes skaitītāja traucējumu ieejas un izejas impulsa ķēdē var pieslēgt 
saskaņā  ar  saskaņojumu  tikai  pasīvos  kontaktu  elementus  vai 
bezkontaktu devējus, kuri ir droši no dzirksteļu veidošanās viedokļa 
(tā  saucamās  „Vienkāršās  ierīces”  saskaņā  ar  ČSN EN 50020  [3], 
lpp.5.4.). 
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2.  Impulsu izeju savienojumam,  kas barojas no iekšējā avota vidē ar 
sprādziena bīstamību, ir jābūt izpildītam caur ZENER barjeru vai 
ar sertificēta atdalītāja palīdzību.

ZENER barjeras robežlielumi:

Izejošais spriegums U0 : max 28 V

Īssavienojuma strāva I0 : max 93 mA

Izejas jauda P0 : max 0,65 W

Ieteicamais tips (izgatavotājs): MTL 787 (MTL), Z788 (Pepperl+Fuchs)

3.  Sērijveida  komunikācijas  savienojumam  vidē  ar  sprādziena 
bīstamību ir jābūt izpildītam ar sertificēto optisko galvu vai ar sadales 
pieņemšanas  ierīci,  kuru  pieslēdz  pie  korektora  komunikācijas 
interfeisa RS485. Izlietotās pieņemšanas ierīcei vajag ievērot µ-ELCOR 
komunikācijas ķēdes dziksteļdrošos parametrus, kuri ir:

Li = 0 mH, Ci = 3 µF, Pi = 1 W, Ui = 10 V
Kā pieņemšanas ierīces var pielietot sertificētus  komunikācijas moduļus 
DATCOM-S1, DATCOM-S2 vai DATCOM-K2, DATCOM-K1.
4.  Instalācijai nepieciešams izmantot kabeļus saskaņā ar ČSN EN 60079-
14 [5]. Tiem ir jābūt spējīgiem izturēt pārbaudes strāvu 500 V ~ aptuveni 
vienu  minūti.  Iesakām,  piemēram,  ekrāna  kabeli  „UNITRONIC  ® - 
LiYCY”  (piegādātājs  „LAPP  KABEL  s.r.o.”),  kurš  tiek  izgatavots  ar 
dažādu dzīslu skaitu. Temperatūras diapazons nekustīgai izmantošanai ir 
no  -30  0C  līdz  +80  0C.  Kabeļu  instalācijai  ir  jābūt  tādai,  lai  uz  tās 
dzirksteļu drošību neietekmētu negatīvi blakus esošās instalācijas. 

5.  Aizsardzība pret daudzdzīslu vadu galu nobružāšanos nodrošināta ar 
uzgaļa palīdzību (piemēram, saspiežamā čaula, saspraudnis), galiem nav 
jābūt aizsargātiem tikai ar mīksto salodējumu.
6.   Ekranēšanas  savienojuma prasības  vienā punktā  veiciet  saskaņā  ar 
sadaļu 3.1.5. Neizmantotajam ekranēšanas galam ir jābūt aizsargātam pret 
nejaušu pieskaršanos.
7.  Nepieciešama ierīces sazemēšana, veiciet to saskaņā ar sadaļu 3.1. 

(26. - 29 lpp.).

3.4.  Ierīces ieviešana ekspluatācijā
Ierīce  ražotājs  piegādā  transportēšanas  stāvoklī.  Režīmu  slēdzis 

noregulēts  stāvoklī  „OFF”.  Lietotājs  pārslēgs  režīmu  slēdzi  stāvoklī 
„SET” un veiks noregulēšanu nepieciešamības gadījumā ar piegādātā PD 
programmnodrošinājuma  palīdzību  (skat.  2.1.8.)  saskaņā  ar  savām 
prasībām. Piemēram, nepieciešams ieslēgt ieejas impulsu ģenerēšanu. Pēc 
tam pārslēgsim  režīmu  slēdzi  stāvoklī  „RUN”.  Ierīce  atrodas  normālā 
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ekspluatācijas  režīmā  un  veic  visus  mērījumus  un  gadu  noglabāšanu. 
Kontrolei  uz  baterijas  vāciņa  un  režīmu  slēdža  vāciņa  tiek  uzlīmēta 
lietotāja marka.

Zīmējums Nr. 15. Oficiālo uzlīmju un lietotāja plombu izvietošana.

Zīmējums Nr. 16. Galvenās etiķetes un izgatavotāja zīmes piemērs

3.5.  Baterijas nomaiņa
Ierīce izmanto „LP-03”tipa bateriju bloku ar ilglaicīgu kalpošanas 

termiņu un integrēto aktuālās  ietilpības ierakstīšanas  sistēmu.  Ievērojot 
FTZÚ  [18]  sertifikātu,  iespējams  veikto  bateriju  bloka  nomaiņu 
sprādziennedrošā vidē. Speciālie izmantošanas noteikumi:
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1) pārrēķina  ierīces  barošanai  nav  atļauts  izmantot  citu 
barošanas bloku, kurš atšķiras no oriģinālā ražotāja barošanas 
bloka.

2) Nomainot iebūvēto baterijas bloku, nepieciešams izvairīties no 
tā  elektrostatiskās  uzlādes  iespējas,  t.i.  netīrīt,  neslaucīt  to 
sprādziennedrošā vidē.

Baterijas nomaiņas procedūra
Vispirms mums ir jāpārslēdz režīmu slēdzis  stāvoklī  „OFF”. 

Ierīce  saglabās  aktuālos  mērījumus  un  izrēķinātos  lielumus  EEPROM 
atmiņā,  nenotiks  mērījums.  Nepieciešams  pagaidīt,  kamēr  nodzisīs 
displejs.

Nomainīsim baterijas bloku. Pēc jaunas baterijas pievienošanas, 
pārslēdziet režīmu slēdzi atpakaļ stāvoklī „SET” un pēc tam „RUN”. 
Ierīce  izsauks  lielumu  no  EEPROM atmiņas  un  tupinās  mērījumu  un 
arhivēšanu saskaņā ar līdz tam brīdim uzstādītiem parametriem. Lielumi, 
kuri  noglabāti  visos  ierīces  arhīvos,  paliks  saglabāti.  Ja  nomaiņa 
turpināsies vairāk nekā aptuveni 20 sekundes, tad notiks tikai datuma un 
laika  nostādnes  zaudēšana.  Doto  var  izlabot  ar  piegādātā 
programmnodrošinājuma palīdzību (skat. 2.1.8.). 

3.6.  Baterijas dzīvotspēja

Baterijas ietilpība ir pietiekoša ierīces ekspluatācijai 6 gadu garumā 
pie šādiem nosacījumiem:

• Mērīšanas periods lielāks par 15 sekundēm.

• Atļauta izejošo impulsu ģenerēšana.

• Max attēlojums piecas minūtes dienā.

• Komunikācija ar ierīci vienu reizi dienā (30 sekundes).
(vienas dienas gaitā savākto datu nolasīšana).

4.  Saīsinātā izmēģināšana
4.1.  Sertifikāts

Korektora  montāžu  un  saīsināto  pārbaudi  Čehijā  var  veikt 
montāžas  organizācija,  kura  ieguva  no  metroloģiskā  institūta 
Reģistrācijas sertifikātu mērierīču montāžai saskaņā ar § 19 likuma Nr. 
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505/1990  Sb.  Par  metroloģiju,  un  darbinieki  kuri  ir  ČMI Sertifikāta 
īpašnieki, kurš dod tiesības veikt atbilstošo metroloģisko darbību; un tie 
vienlaicīgi  ir  ELGAS  Sertifikāta  īpašnieki,  kas  dod  tiesības  veikt 
korektora micro-ELCOR montāžu un saīsināto pārbaudi.

4.2.  Saīsinātās pārbaudes veikšana

4.2.1.  Princips
-  mērīšana pie viena temperatūras un spiediena lieluma;
-   konvencionā  pareizā  Ze numura  lieluma  aprēķins  no  etalona 

lielumiem;
-  Ze numura salīdzināšana ar pārrēķina ierīces Z numura lielumu 

(statiskā);
-  Ze numura salīdzināšana ar pārrēķina ierīces Z numura lielumu 

(dinamiskā).

4.2.2.  Aprīkojums
Saīsinātā pārrēķina ierīces pārbaudes veikšana tā uzstādīšanas vietā 

tiek  veikta  pēc  metroloģiskiem  priekšrakstiem  [16.].  Priekšrakstā 
aprakstītas prasības pēc nepieciešamā aprīkojuma ar ierīcēm:

-   spiediena  mērīšanas  etalons,  temperatūras  mērīšanas  etalons, 
impulsu ģenerators, Dewara trauks, izskaitļojamā tehnika.

4.2.3.  Ārējā/ iekšējā apskate/ izskats
Tiek veikta ierīces apskate,  tiek kontrolēts,  lai  nebūtu kabeļu un 

ražotāja etiķešu bojājumi, netiktu bojātas plombēs, nebūtu bojātas un būtu 
oficiālās  zīmes,  atrodošās  korektorā  (Zīm.  Nr.  15.,  nodaļa  3.4.).  Tiek 
veikta ierīces apskate, tiek kontrolēts lai nebūtu bojāti izgatavotāja kabeļi 
un marķējumi, netiktu bojātas plombēs, netiktu bojātas un būtu oficiālās 
zīmes, kuras atrodas uz korektora.

4.2.4.  Skaitītāju sākuma stāvokļi

Līdz  saīsinātās  pārbaudes  sākumam  uzstādīšanas  vietā 
nepieciešams  izlasīt  un  ierakstīt  protokolā  gāzes  skaitītāja  sākuma 
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stāvokli,  ekspluatācijas  apjoma  V  un  normālā  apjoma  Vn skaitītāju 
sākuma stāvokļus un korektora rezerves un normālo apjomu stāvokļus.

4.2.5.  Etalonu pievienošana

Temperatūras devējs pārvietosies no čaulas uz caurules uz Dewara 
trauku kopā ar temperatūras etalona mērītāju. Pārbaudes gaitā šķidrumu 
maisa, kamēr mērāmā temperatūra nekļūs pastāvīgā.

Spiediena  etalona  mērītājs  pieslēdzas  pie  brīvā  trīsgaitas  krāna 
izvada.  Uz  krāna  atvērsies  ceļš  uz  visiem  izvadiem  un  nepieciešams 
nogaidīt mērāmā spiediena līdzsvara stāvokli.

4.2.6.  Pārrēķina koeficients Ze

No spiediena  un  temperatūras  etalona  lielumiem  tiek  izskaitļots 
konvencionais pareizais lielums Ze:

Ze = (pe / pn) * (Tk + tn) / (Tk + te) * (1 / Ke)

kur pn aprēķinātais spiediens [kPa]

Tk absolūtās temperatūras konstante [K]

tn izskaitļojamā temperatūra [0C]

te temperatūras etalona lielums [0C]

pe spiediena etalona lielums [kPa abs.]

Ke saspiežamības līmenis [-]

4.2.7.  Ierīces īpašību uzskaitījums

Pie jebkuras nolasīšanas no displeja, nepieciešams ņemt vērā to, ka 
aktualizācija un pati mērīšana notiek ar noregulētu periodu. Ar šo periodu 
aktualizējas arī apjomu lielumi.

Darba  atvieglošanai  iespējams  izmantot  funkciju  lielumu 
„iesaldēšana”, skat. sadaļu 2.1.2.

4.2.8.  Statiskā pārbaude

Uz korektora displeja nolasāms numura z lielums. Korektora kļūdai 
ir jāapmierina nosacījums:

%100)1/()( ×−= er ZZZε %1)( <Zrε
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4.2.9.  Dinamiskā pārbaude

-  impulsu ģeneratora izeja pieslēdzas pie impulsu ieejas;

-  pie spiediena un temperatūras konstantiem/ nemainīgiem noteikumiem 
tiks nosūtīts 1 impulss (nulles);

-  nolasīsies no displeja ekspluatācijas apjoma V1 = V sākuma stāvoklis;

-   nolasīsies  no  displeja  normētā  apjoma  sākuma  stāvoklis  Vn1 =  Vn, 
ieskaitot desmito daļu (otrreizējā pogas nospiešana);

-  ieslēgsies impulsu ģenerators.  Noteikums impulsu skaitam aprakstīts 
priekšrakstā  [16],  tomēr  korektora  precizitātei  ir  jābūt  izpildītai 
pieaugumiem no katra impulsa (ieteicams 20 – 100 impulsi);

-  līdzīgi kā apjomu sākuma stāvokļi, nolasīsies arī apjoma beigu stāvokļi 
V2, Vn2;

-  izskaitļosies Zimp numurs saskaņā ar attiecību:

Zimp = (Vn2 – Vn1) / (V2 – V1);

-  korektora kļūdai ir jāapmierina noteikums:
%100)1/()( ×−= eimpimpr ZZZε %1)( <impr Zε

4.2.10.  Protokols

Lieluma mērīšanu un izskaitļošanu nepieciešams ierakstīt saīsinātās 
pārbaudes  blankā.  Noteikumi  kritērijiem „APMIERINĀJA” saskaņā  ar 
paraugiem 4.2.8. un 4.2.9.

4.2.11.  Palaišana ekspluatācijā

Atslēdzas  impulsu  ģenerators,  un pārrēķina ierīces impulsu  izeja 
pieslēdzas  pie  gāzes  skaitītāja  izejas. Darbojoties  gāzes  skaitītājam ar 
radušos  ekspluatāicjas  apjoma pieaugumu tiek kontrolēta  impulsu  ceļu 
caurejamība.

Trīsgaitas  krāns  atgriezīsies  ekspluatācijas  spiediena  mērīšanas 
stāvoklī.

Temperatūras  devējs  iegremdēsies  čaulā  uz  caurules.  Starptelpa 
čaulas iekšienē var būt aizpildīta ar silikona eļļu (skat. 3.1.4.).

4.2.12.  Skaitītāja beigu stāvokļi

-  līdzīgi kā sadaļā 4.2.4., nepieciešams izlasīt skaitītāja beigu stāvokļus;

-  protokolā par palaišanu ekspluatācijā jābūt veiktam novērtējumam:
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a)   par  jauno starpību starp gāzes  skaitītāju  un pārrēķina ierīces 
ekspluatācijas apjomu;

Vd = V_beigu – V_sākuma

b)  caurplūdušais gāzes apjoms Vu

Gāzes apjoms, kurš mērīšanas ierīces atslēgšanās laikā izplūdis 
caur  gāzes  skaitītāju,  reizinājums par  lielumu Z,  kuru parāda 
atbilstošais korektors  pie  atkārtota  ievada ekspluatācijā,  tā  kā 
tieši tagad tiek noņemta esošā gāzes temperatūra un spiediens.

Vu = (V_gāzes skaitītājs_beigu – V_gāzes skaitītājs_sākuma) x Z

- finansu aprēķinu par pagājušo/ caurplūdušo gāzes apjomu aprunās 
gāzes piegādātājs ar saņēmēju.

4.2.13.  Montāžas markas

Pēc saīsinātās pārbaudes pabeigšanas nepieciešams noplombēt:

- gāzes skaitītāja impulsu izejas saspraudni,

- temperatūras devēju čaulā,

- trīsgaitas  krāna  rokturi  ekspluatācijas  stāvokļa  mērīšanas 
stāvoklī;

- aizskrūvētu režīmu slēdža vāciņu.

4.2.14.  Piezīme par analoģisko kanālu kļūdām

Tajā gadījumā, kad nepieciešams noteikt  kopējās kļūdas sastādošās 
komponentes, jāizmanto formulas:

Kopējā kļūda: )()()( tpZ rrr εεε −= [%]

Spiediena kanāla kļūda: 100
)(

)( ×−=
e

e
r p

pp
pε [%]

Temperatūras kanāla kļūda:  100
15,273
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4.3.  Piegādes saturs

Katrā Micro-ELCOR komplektā ietilpst:

• korektors Micro-ELCOR,

ar spiediena pārveidotāju,

ar temperatūras devēju uz 2,5 m kabeļa,

ar 2,5 m kabeli gāzes skaitītāja pievienošanai;

• lietotāja instrukciju;

• čaulu temperatūras devējam;

• piemetinājumu uzmavu uz caurules (taisno vai līko);

• montāžas plāksni (specificēts stiprinājums);

• Micro-ELCOR  programnodrošinājumu  ierīces  komunikācijai  ar 
PD.

Papildus piederumi:

• trīsgiatas krāns „PN 100 Elgas”;

• infrasarkanā galva HIE-01.

4.4.  Pasūtījuma veids

Pasūtījumā ir jāspecificē:

• spiediena diapazonu;

• saspiežamības  aprēķina  tipu  (  AGA NX-19,  AGA NX-19  mod, 
SGERG 88);

• prasības impulsu izeju izmantošanai;

• prasības sērijas komunikācijas RS 232/485 montāžai;

• pieprasāmie arhivētie dati (mēneša dati, dienas dati, stundu dati);

• prasības par gāzes skaitītāja ieejas traucējumiem;

• temperatūras devēja kabeļa garumu – standarts 2,5 m;

• ieeja kabeļa no gāzes skaitītāja garumu – standarts 2,5 m;

• stiprinājums (uz sienas vai caurules diametrs) plāksnes montāžai;

• uzkausējumu (tiešo vai netiešo, vītne M20x1,5 vai G ½ );

• papildus piederumi (skat. 4.3.).
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Par  iespējamo  turpmāko  prasību  izpildi  jākonsultējas  ar 
komercnodaļu.
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6.  Vēsture

Ierīces versija 1.0-1.0-1.0 tika izgatavota 2000.gada decembrī.

Versija  2.0-1.1-1.0  tika  radīta  2001.gada  novembrī.  Tā  satur 
saspiežamības līmeņa aprēķinu saskaņā ar AGA NX-19, AGA NX-19-
mod  un  SGERG-88  metodēm.  Tā  paplašina  spiediena  diapazonu  līdz 
1000 kPa. Izmērītos lielumus var saglabāt stundu vai diennakšu arhīvos. 
Pastāv komunikācijas iespēja caur interfeisu RS 232/485.
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PIELIKUMS

Spiediena padeves montāžas procedūra

Spiediena gaisa pieslēgšana

STrīsgaitas vārsta spiediena ieejas pieslēgšana pie gāzes skaitītāja izejas PR un 
trīsgaitas vārsta ar spiediena devēju izejas, notiek ar nerūsējošās spiediena caurulītes 
6  x  1  mm palīdzību.  Ieteicams  izmantot  mīkstas  bezšuvju caurules  no  nerūsējošā 
tērauda saskaņā ar DIN 1.4571 (ČSN 17343) un saskaņā ar DIN 2391 1.daļu.

Neizmantot  el.  metinātas  caurulītes!   Nav  pieļaujama  noblīvējošā  teflona 
izmantošana savienojumos.

Pats  savienojums saskaņā ar DIN 2353 realizēts  ar grieztu gredzenu 6L un 
apliekamo uzgriezni ar vītni M12 x 1,5.

Spiediena  caurulītei  var  izveidot  vēlamo  formu  ar  cauruļlokāmās  ierīces 
palīdzību (var piemēram, izmantot  firmas „SCHWER fittings” cauruļlokāmo ierīce 
„RBC 0612” vai  arī  firmas  „Parker”  ierīci  „BAV 6/12”,  firmas  „APT Hydraulik” 
ierīci „RBV 06/22”).

Formēšanas  laikā  nepieciešams  ievērot  sekojošus  noteikumus,  kuri  attēloti 
zīmējumos:

Minimālais taisnās caurulītes garums Minimālais caurulītes garums

līdz izliekumam vienāds ar  diviem vienāds ar apliekamā uzgriežņa

apliekamā uzgriežņa augstuma lielumiem 2,5 reižu augstumu

46



μ-ELCOR       

Turpmākās  rindkopās  parādīsim  grieztā  gredzena  ieteicamo  montāžu  uz 
caurulītes  no  nerūsējošā  tērauda,  kurš  apmierina  standarta  DIN  3895  pamata 
prasības.

Montējot  caurulītes  no  nerūsējošā  tērauda nepieciešams  izmantot  rūdītu 
ietaisi  priekšmontāžai.  Tiešā  vītņveida  savienojuma  montāža  nav  ieteicama. 
Priekšmontāžas  ietaišu  konusi  pakļaujas  nolietojumam  un  tāpēc  tos  nepieciešams 
regulāri pārbaudīt ar kalibru palīdzību (piemēram, firmas „Parker”- „KONU 6/8-L”), 
lai izvairītos no nepareizas montāžas.

Pati nepareizas montāžas procedūra:

1.   Caurulīti  perpendikulāri  nogriezt  (izmantojot  ietaisi, 
piem.,  firmas  „Parker”  -  „BAV  6/12”  iespējams  iegūt 
nepieciešamo  griezuma  perpendikularitāti)  un  pārbaudīt 
novirzes no perpendikularitātes, kura nedrīkstētu pārsniegt 
0,5 0. 
Neizmantot mašīnu caurulīšu griešanai!
Caurulītes  iekšējos  un  ārējos  galus  jānotīra  no 
atskabargām  (optimāla  noslīpinājuma  noņemšana  –  0,2 
mm) ar attīrošās rozetes palīdzību.

2.  Ietaisi  priekšmontāžai (piemēram, firmas „Parker” – 
„VOMO 6L”  vai  firmas  „SCHWER  FITTINGS” –  „sf 
592 6L” vai arī firmas „APT Hydraulik” – „VOMOL 06”) 
nostipriniet spīlēs.

Ārējo vītni,  konusa ietaisi  un apliekamā uzgriežņa vītni 
nedaudz  iesmērējiet  ar  smēri  (piemēram,  firmas 
„SCHWER fittings” – „sf-81”).

 Uzgriezni un griezto gredzenu uzmaukt uz caurulītes tādā 
veidā,  lai  gredzena  vītņu  šķautnes/  robežas  būtu 
orientētas virzienā uz konusa vītņveida savienojuma.

3.  Caurulīti ar apliekamo uzgriezni un gredzenu ielieciet 
ietaisē. Caurulīti piespiediet līdz galam kaklā un nedaudz 
aizgrieziet  apliekamo  uzgriezni  ar  roku.  Ja  caurulītes 
gals  nenokļuva  līdz  galam  ietaises  kaklā  nepareizai 
montāžai, tad notiks gredzena iegriešanās.

4.   Ar  atslēgu  pieskrūvēt  uzgriezni  par  1  –  1  ½ 
apgriezieniem.   Caurulīte  tai  pat  laikā  var  radiāli 
pagriezties maksimāli līdz ½ apgriezienam, pēc tam tai 
vairs nav jāgriežas.
Atbrīvot  apliekamo  uzgriezni  un  pārbaudīt  vītņu 
savienojumu.  Izspiestam no vītnes  materiālam regulāri 
pa visu perimetru  ir  jānosedz  vītņgredzena  priekšpusi. 
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Gredzens ar radiāli pagriezties uz caurulītes,  tomēr nedrīkst novirzīties caurulītes 
ass virzienā!
Beigu montāža

Pēc  veiksmīgas  priekšmontāžas  ievietojiet  caurulīti  vītņveida  savienojuma 
konusā (trīsgaitas vārsta vai gāzes skaitītāja Pr izejas tuvumā). Pievelciet apliekamo 
uzgriezni ar atslēgas palīdzību par aptuveni ¼ vai ½ apgriezieniem. Caurulītei ir jābūt 
ievietotai  perpendikulāri,  pretējā  gadījumā  nav  iespējams  savienojumu  noblīvēt. 
Pievelkot nevajag pielietot pārlieku lielu spēku, pretējā gadījumā tiks sabojāta vītne.

Atkārtota montāža

Pie katras apliekamā uzgriežņa atbrīvošanas var savienojumu pievilkt vēlreiz 
bez spēka palielināšanas.
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