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Drošības noteikumi
Gāzes apjoma korektoru miniELCOR (turpmāk tekstā – mērierīce vai ierīce) var
apkalpot tikai darbinieks, kurš ir izgājis apmācību saskaņā ar tehniskiem apstākļiem,
drošības noteikumiem un attiecīgiem standartiem. Tāpēc, lai tas tiktu ievērtos, ir
jāņem vērā sekojošās juridiskās normas un drošības noteikumus, kuri ir noteikti
speciāliem lietošanas gadījumiem. Līdzīgi pasākumi tiek attiecināti ari uz speciāliem
lietošanas gadījumiem. Līdzīgi pasākumi tiek attiecināti arī izmantojot
palīgaprīkojumu. Apkalpes personāla instruktāžām ir jāatbilst attiecīgām prasībām
par profesionālam spējām darboties ar elektrotehniku.
Datiem, kuri ir sniegti šajā instrukcijā (turpmāk tekstā – lietošanas instrukcija)
nav juridisku saistību no ražotāja puses. Ražotājs atstāj sev tiesības uz ierīces
pārveidošanu. Pārveidojumi, kuri tiek iekļauti lietošanas instrukcijā vai pašas ierīces
konstrukcijā, ar mērķi pilnveidot ierīci vai labot drukas vai tehniskās kļūdas, var notikt
jebkurā laikā bez iepriekšējā brīdinājuma.
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Izmantotie simboli un jēdzieni
Simbols

AGA8-G1
AGA8-G2
AGA8-92DC

Nozīme

...
...
...

AGA NX-19мод ...

Vienība

gāzes saspiežamības pakāpes aprēķināšanas metode
gāzes saspiežamības pakāpes aprēķināšanas metode
gāzes saspiežamības pakāpes aprēķināšanas metode,
detaļas
gāzes saspiežamības pakāpes aprēķināšanas metode,
detaļas
autorizētais servisa centrs
modulis 4-20мA strāvas izejas realizācija
kontroles summa – tiek izmantota datu aizsardzībai
daži izstrādājumi no sērijas DATCOM-K (DATCOM-K1,
DATCOM-K2, DATCOM-K3, DATCOM-K3/A, DATCOM-K4,
DATCOM-K4/A)
līdzstrāvas spriegums
elektromagnētiskā savienojamība un noturība
elektromagnētiskais strāvojums
programmatūra, kura ir ierakstīta ierīcē
daži no izstrādājumiem JBZ-01, JBZ-02, JBZ-02/A
apmaiņas protokols, kuru izstrādāja kompānija Modicon

ASS
CL 1
CRC
DATCOM-Kx

...
...
...
...

DC
EMC
EMI
firmware, FW
JBZ-0x
Modbus

...
...
...
...
...
...

QMD

...

SGERG-88

...

SW
C
K
kp

...
...
...
...

apmaiņas protokols, kuru izstrādāja kompānija SIA «Proteco
Systems».
gāzes saspiežamības pakāpes aprēķināšanas metode,
detaļas
software – personālā datora programmatūra
pārrēķina koeficients
gāzes saspiežamības pakāpe (Z/Zb)
gāzes skaitītāja konstante (impulsu skaits uz vienu 1 m3)

N
p
pb
T

...
...
...
...

Ieejas impulsu daudzums no gāzes skaitītāja
absolūtais spiediens darba apstākļos
absolūtais spiediens standarta apstākļos
absolūtā temperatūra darba apstākļos (T = t + 273,15)

t
Tb
V

...
...
...

Vb
Vbs
Vs
Z
Zb

gāzes temperatūra
absolūtā temperatūra standarta apstākļos
apjoms darba apstākļos (turpmāk tiek saukts par «darba
apjomu»)
... apjoms standarta apstākļos (turpmāk tiek saukts par
«normētu apjomu»)
... rezerves apjoms standarta apstākļos ( turpmāk tiek saukts
par «rezerves normētu apjomu»
... rezerves apjoms darba apstākļos (turpmāk tiek saukts par
«rezerves darba apjomu»
... gāzes saspiežamības koeficients darba apstākļos
... gāzes saspiežamības koeficients standarta apstākļos

4

impulss/
m3
impulss
kPa
kPa
K
°C
K
m3
m3
m3
m3

miniELCOR

1
1.1

Ievads
Ierīces pamatapraksts

Gāzes apjoma korektors miniELCOR (turpmāk tekstā saukts par ierīci) ir
mērierīce, kura ir paredzēta gāzes apjoma, kurš bija noteikts daba apstākļos,
sakārtošanai atbilstoši standarta apstākļiem.
Informācija par noplūdušu gāzes apjomu tiek nolasīta izmantojot gāzes
skaitītāja impulsa izejas. Gāzes temperatūra un spiediens tiek izmērīti izmantojot
iebūvētos pārveidotājus. Gāzes saspiežamības pakāpi aprēķina ierīce saskaņā ar
piederošām metodēm vai arī izmanto konstantu lielumu.
Ierīce ir konstruēta un apstiprināta saskaņa ar standartiem EN 124051 kā tipa 1
korektors (kompaktā sistēma) un var tikt piegādāts kā T, PT vai PTZ korektors. Tas
tiek ražots un piegādāts saskaņā ar sekojošām Eiropas Parlamenta direktīvām:
1994/9/EC
Ierīce un aizsargsistēmas, kuras ir paredzētas izmantošanai
sprādzienbīstamā vidē (NV № 23/2003 Coll.)
2004/108/EC Elektromagnētiskā savienojamība (NV № 616/2006 Coll.)
2004/22/EC Direktīva par mērierīcēm (NV № 464/2005 Coll.)
Ierīce tiek stādīta priekšā tirgū un tiek izmantota saskaņā ar direktīvu
2004/22/EC (vai arī saskaņā ar NV № 464/2005 Coll.) un apzīmēta ar CE zīmi.
Saskaņā ar Čehijas Republikas likumdošanu runa iet par darba mērinstrumentu,
saskaņā ar likumu № 505/1990 par metroloģiju, kas ir paredzēts izmantošanai
komerciālā uzskaitē. No drošības ziņas skatupunkta, ierīci konstruēja saskaņā ar EN
60079-11 kā dzirksteļdrošu un tas ir apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā
vidē.
Ierīces korpuss ir izgatavots no noturīgas plastmasas ar drošības klasi IP66.
Tas ir aprīkots ar grafisku displeju un 6 pogu klaviatūru. Tas arī ir aprīkots ar impulsa
ieejām, kuras ir paredzētas gāzes skaitītāja pieslēgšana ar zemās frekvences
impulsa izeju un binārām ieejām. Binārās ieejas var strādāt kā kontroles ieejas, lai
kontrolētu pieslēgumu pie gāzes skaitītāja vai arī var veikt citu funkciju, piemēram,
sekot ātrās darbības drošības slēdžu stāvoklim, durvju stāvoklim u.tml. Ierīcē ir
pieejami 4 izejas porti. Tie var būt konfigurēti kā impulsa vai binārās izejas vai arī
moduļa CL-1 datu izeja. Ar šī moduļa lietošanas palīdzību var veikt analogo strāvas
izeju.
Ierīce barojās no litija baterijas. Noteiktā darba režīmā baterijas darba ilgums
var būt līdz 6 gadiem. Izmantojot baterijas barošanos, arī var izmantot impulsa izejas.
Aplikācijās ar lielākām prasībām var izmantot barošanos no ārējā strāvas avota.
Ierīcē ir realizēts izmērīto vērtību datu arhīvs ar uzstājamo struktūru un ar
uzstājamo ierakstu periodu. Binārā arhīvā tiek ierakstīti mērījumi binārās izejās un
kontrolēto notikumu esamība (piemēram, noteiktā spiediena vai temperatūras
apjoma pārsniegšana u.c.). Kļūdas stāvoklis tiks saglabāts notikumu arhīvā.
Diennakts un mēneša arhīvā ir iespējas ieprogrammēt svarīgo izskaitļojamo vērtību,
dažu statistisku vērtību izskaitļošanu un saglabāšanu. Uzstādījumu arhīva servisa
vajadzībām un veicamo uzstādījumu maiņu, tiek reģistrētas operācijas, kuras
ietekmē ierīces parametrus.
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Sakariem augstākstāvošu sistēmu, ierīce ir aprīkota ar secīgu interfeisu RS-232
un RS-485. Dažādi apmaiņas protokoli, kuri ir instalēti ierīcē, ļauj daudz vieglāk
pieslēgties pie SCADA sistēmām. Ierīce darbojās kopā ar parastiem telefonu, radio,
GSM un GPRS modemiem, bet avārijas stāvokļa rašanās gadījumā, tas var
automātiski sadzināties ar augstākstāvošu sistēmu.
Ierīcei var pievienot klāt vel vienu ne-metroloģisku pārveidotāju temperatūras
vai spiediena mērīšanai. Šādu paplašinājumu var veikt bez garantija plombas
bojāšanas un uz jau montētās ierīces.
Ierīci var konfigurēt ar datorprogrammatūras SW palīdzību, kura tiek piegādāta
komplektā un domāta personālam datoram [19]. Šī programmatūra arī ļauj izskaitļot,
attēlot un arhivēt gan tekošās mērītās vērtības, gan arī ierīces iekšējo arhīvu saturu.

1.2
1.2.1

Funkcionēšanas princips
Pārrēķināšana pēc stāvokļa vienādojuma

Datus par plūstošās gāzes apjomu ierīce iegūst ar impulsiem (N) no zemās
frekvences sensora, kurs ir uzstādīts gāzes skaitītājā. Ar impulsu (N) skaita un gāzes
skaitītāja koeficientu (kp) tiek izskaitļots apjoms mērīšanas apstākļos (V).
No temperatūras un spiediena pārveidotāja ierīce iegūst sekojošus datus par
plūstošo gāzi – gāzes temperatūru (t) un absolūto spiedienu darba apstākļos (p).
Pamatojoties uz šiem datiem, tiek izskaitļots pārrēķina koeficients (C), kuru ietekmē
arī citi parametri: absolūtā temperatūra standarta apstākļos (Tb), absolūtais spiediens
standarta apstākļos (pb) un gāzes saspiežamības koeficients standarta apstākļos
(Zb).
Apjoms darba apstākļos (daba apjoms):
N
V=
kp
Gāzes saspiežamības pakāpe:
Z
K=
Zb
Pārrēķina koeficients:
Pārr
Tb
1
ēķin
C=
*
*
a
(t + 273.15)
K
pb
Apjoms standarta apstākļos (normēts apjoms):
Vb = V * C
Gāzes saspiežamības koeficients izsaka skaitlisko nozīmi dabasgāzes īpašību
novirzīšanai no ideālās gāzes īpašībām. Ar parametru uzstādījumu saspiežamības
koeficienta aprēķināšanai var izvēlēties konkrēto metodi saskaņā ar standartiem
(AGA NX-19 mod., AGA8-G1, AGA8-G2, SGERG-88 vai AGA8-92DC). Citām
gāzēm, kuras atšķiras no dabasgāzes, var izmantot konstanto saspiežamības
koeficienta lielumu. Ja spiediena vai temperatūras rādītāji izies ārpus izvēlētā
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saspiežamības koeficienta standarta normām, tad ierīce ņems vērā saspiežamības
rezerves nozīmi.
No impulsu frekvences ieejā reālajā laikā ierīce izskaitļo gāzes patēriņu.
Darba patēriņš:
Q = ∆V / ∆t [m3/h]
∆V ............................
lietošanas apjoma pieaugums
∆t .............................
laiks starp impulsiem ar precizitāti līdz pat
sekundes simtdaļai
Tūlītējā patēriņa rādītājs, kurs tiek atspoguļots korektora displejā, tiek atjaunots
katras 10 sekundes.
Normēts patēriņš:
Qn = C * ∆V / ∆t [м3/ч]
kur:

1.2.2

Apjomu rezerves nozīmes darba apstākļos un apjomiem
pie standartiem apstākļiem

Izskaitļošanai kļūdainos apstākļos (ja notiek pārveidotājā kļūda, lieluma vērtības
izeja ārpus darba diapazona vai ierīces kļūdas) ierīcē atrodas rezerves apjoma darba
apstākļos skaitītāji (Vs) un rezerves apjoma standarta apstākļos (Vbs). Šie skaitītāji ir
sakopoti ar atbilstošiem apjoma nekļūdīgos apstākļos skaitītājiem.
Izvērsti ierīces darbība nekļūdīgos apstākļos un kļūdainos apstākļos ir
aprakstīta sadaļā 4.4.
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1.3

Ierīces izmēri

Att. 1 Ierīces izmēri
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2
2.1

Ierīces tehniskais apraksts
Ierīces arhitektūra

Ierīces elektronika ir izvietota uz trīs pamata drukātām shēmu platēm.
Skapja apakšējā daļā ir izvietota ieeju un izeju shēmu plate, kura satur
barošanas bateriju, rezerves bateriju un fiksatoru temperatūras un spiediena sensoru
pieslēgšanai, kā arī visas ierīces ieejas un izejas. Pieslēgumi, kuri ir saistīti ar
korektora metroloģisko funkciju, ir aizsargāti ar apvalku ar garantijas plombu. Pēc
izvēles ieejas shēmu plate ar būt aprīkota ar paplašinošu plati, kura ir domāta digitālā
spiediena papildus pārveidotāja (modele EDT 23) vai temperatūras (modele
EDT 34). Šis papildus digitālais pārveidotājs uztur sakarus ar korektora Modbus
protokolu caur RS-485 interfeisu.
Skapīša vākā atrodas procesora shēmu plate, kura pilnībā ir aizsargāta ar
apvalku ar garantijas plombu. Shēmas plates apvalkā atrodas caurums pieejai
servisa pārslēdzējam. Ar servisa pārslēdzēja palīdzību ar atļaut/aizliegt ierīces
parametru regulēšanu ar apkalpes datorprogrammatūru.

Paplašināšanas
plate
ciparu
pārveidotāja pieslēgšanai (opcija)
procesora plate (zem vāka)

ievadu un izvadu
servisa
plate
parsledzējs
ievadu
metroloģijas
klemmas
pārsledzējs

barošanas baterija
speidiena
pārveidotājs

Ievadu un
izeju
klemmas

termodēvēja pievads
Att. 2 Galvenās ierīces daļas
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2.2
2.2.1

Ierīces barošanās
Baterija

Ierīce barojās no iebūvētās baterijas (Li elements) ar nominālu spriegumu 3,6
V. Baterijas lietošanas ilgums ir atkarīgs, galvenokārt, no ierīces konfigurācijas, no
komunikāciju biežuma un displeja darbības laika. Ierīces lietošanas laikā tiek mērīts
un aprēķināts izlietotā kapacitāte, bet kapacitātes zaudējumi tiek ierakstīti atmiņa. 90
pirms gaidāmās izlādēšanas ierīce brīdinās lietotāju par nepieciešamību mainīt
bateriju.
Ja baterijas spriegums nolaidīsies zemāk par minimālu vērtību Umin=2,7 V
ierīce pāries STOP režīmā. Šādā režīmā ierīce nespēs veikt nekādu darbu, tā tikai
varēs skaitļot impulsus uz zemās frekvences izejām. Ierīce izies no STOP režīma
pēc baterijas maiņas.
Noteikts režīms ar barošanas baterijas lietošanas ilgumu virs 5 gadiem:
• datu arhivēšanas periods 1 stunda
• sakars ar ierīci 2 minūtes katru dienu
• displeja darbība 2 minūtes katru dienu
• ieejas impulsu periods ≤10 GHz
• mērīšanas periods 15 sek.
• apkārtējās vides temperatūra 25 °C
Ja ir nepieciešamība lietot ierīci ar paaugstināto enerģijas patēriņu, nekā ir
noteikts noteiktā režīmā, ir nepieciešamība ņemt vērā, ka baterijas maiņa notiks
biežāk vai arī izmantot strāvas barošanas avotu.

2.2.2

Rezervēšanas baterija

Baterija nodrošina svarīgu funkciju rezervēšanu gadījumā, ja barošanas
elementi ir izlādēti vai notiek to maiņa. Rezervēšanas bateriju var nomainīt autorizētā
servisa centrā pēc garantijas plombas un preču zīmes noņemšanas (baterijas maiņa
nedrīkst notiks sprādzienbīstamā vidē). Nepieciešams izmantot identisku baterijas
veidu.
Noteikts režīms ar rezervēšanas baterijas lietošanas ilgumu 10 gadi:
• konservācijas režīms, temperatūra 25 °C
• rezervējamās ieejas (DI1 – DI4) nav pieslēgtas vai pieslēgti kontakti atvienoti
• nav atkarīgs no barošanās baterijas esamības
Noteikts režīms ar rezervēšanas baterijas lietošanas ilgumu 4gadi:
• rezervējamās (DI1 – DI4) īsslēgtās
• nav atkarīgs no barošanas bateriju esamības
Baterijas pašizlāde
Kā rezervēšanas un barošanas baterija tiek izmantoti litija elementi. Pašizlāde
noved pie bateriju kapacitātes samazināšanas.
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Baterijas maiņas ieteicam intervāls – 10 gadi, arī tajā gadījumā, ja baterija
netika pieslēgta.

2.2.3

Baterijas maiņa

Barošanas bateriju var nomainīt arī sprādzienbīstamā vidē, tomēr ne vienmēr
paredzēto veidu. Izlādēto barošanos bateriju ieteicams cik ātri vien iespējams atslēgt.
Baterijas maiņas laikā ierīce neveic temperatūras un spiediena mērīšanu, bet tā
skaita ienākošos zemās frekvences impulsus (tomēr neveic impulsu pārrēķināšanu,
ierīce veic to tikai pēc barošanas baterijas pieslēgšanas) un nodrošina reālā laika
taimera darbību. Datus, kuri ir saglabāti ierīces arhīva, un parametru iestāstījumus
saglabā. Pēc baterijas maiņas, kam par iemeslu bija baterijas lietošanas termiņa
beigas, informāciju par nomaiņu ir jāieraksta ierīcē ar servisa programmatūras SW
16 palīdzību.Error! Reference source not found..

2.2.4

Ārējais barošanas avots

Ārējo korektora barošanos izmantojiet gadījumā, ja korektors ir uzstādīts režīmā
ar palielinātu elektroenerģijas patēriņu. Tas ir nepieciešams biežās komunikācijas
gadījumā (biežāk par 1 reizi dienā) kā arī bieži darbinot informācijas LCD displeju.
Ārējā barošanas avota izmantošana arī ir nepieciešama, ja digitālai izejai ir pieslēgts
NAMUR tipa sensors.
Spradzienbistošāсреда
vide
Взрывоопасная

Spradziennebistošā vide
Взрывобезопасная
среда

Ex i
INT. BUS (optional)

miniELCOR

EEx

INPUT P

DATCOM-K3

INPUT T
INPUTS

OUTPUTS

P0

RS485

DI 1
DI 2
DI 3
DI 4
6V OUT

RS232

Spradzienbistošāсреда
vide
Взрывоопасная

P2
DO 1
DO 2
DO 3
DO 4
12 VDC

12 Vdc

Spradziennebistošā vide
Взрывобезопасная
среда

Ex i
INT. BUS (optional)

miniELCOR
INPUT P
INPUT T
INPUTS

OUTPUTS

RS485
RS232

JBZ-02
=8V

12 Vdc

=12V

EEx

Att. 3 Ārējā barošanas avota pieslēgšanas piemērs
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Ārējai barošanai ir jābūt izmantotam akceptētam un dzirksteļdrošam avotam.
Gadījumā, ja ierīcei nav pieslēgts NAMUR tipa sensors, var izmantot iebūvēto
komunikācijas moduļu avotus DATCOM-Kx vai avotus JBZ-01, JBZ-02.
Ja ierīcei ir pieslēgts NAMUR sensors, vienmēr ir nepieciešams izmantot ārējo
barošanas avotu JBZ-01, JBZ-02.

2.3

Ierīces aizsargzīmes

Aizsargzīmes, kuras atrodas uz ierīces, norāda uz to, kādā tehniskā stāvoklī
atrodas ierīce no ļaunprātīgās izmantošanas viedokļa.
Ražotāja aizsargplomba (metroloģiskā plomba)
Šīs plombas bojāšanas gadījumā, ražotājs negarantē, ka ierīces darba īpašības
atbilst ES Sertifikātam par šī veida izmēģinājumu.
Ražotāja plomba
- ražotāja kontroles plombas (zīmes) pēc tā gribas
Lietotāja plomba
- lietotāja kontroles plombas (zīmes) pēc tā gribas

1- Ražotāja aizsardzības plomba (zīme) (scurity mark)
2- Ražotaja plomba (mark of manufacturer
3- Lietotāja plomba (user mark)
Att. 4 Aizsargzīmes
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2.4

Rūpnīcas marķējums

Att. 5 Rūpnīcas marķējums (angliskā versija)
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3

Drošības instrukcijas

3.1

Vispārīgie noteikumi

Ierīce ir apstiprināta saskaņā ar Direktīvu 94/9/CE (НВ № 23/2003 Coll.), tai ir
piešķirts ES Sertifikāts par izmēģinājumiem sprādzienbīstamā vidē (ATEX). Šīs
direktīvas ievērošana ir iekļauta CE atbilstības apzīmējumā.

3.2

Izmantošana sprādzienbīstamā vidē
Pamatojoties uz EC tipa verifikacijas sertifikātu 08ATEX 0324X ZONA1 ierīce var
funkcionet potenciāli sprādzienbistamā atmosfērā ar klassifikāciju ZONA1 un
ZONA 2
Ierīce pilnigi atbilst EN 60079-26 ed 2 [4] un ATEX atļaujai 08ATEX0324X
papildinajumam N. 3 sprādzienbīstamā ZONA 0
Apzīmējums no sprādziendrošības viedokļa:
II 1G Ex ia IIC T4/T3
II 1G Ex ib IIB T4/T3

....
....

miniELCOR
miniELCOR SCR

Zone 0
Zone 1

Apkārtējā temperatūra siltumizturības klasei Т4: no -25 °C l īdz +40 °C
Apkārtējā temperatūra siltumizturības klasei Т3: no -25 °C l īdz +70 °C
Ierīce ir konstruēta un apstiprināta kā dzirksteļdroša. Tas nozīmē, ka visām
ierīces klemmēm var tikt pieslēgtas tikai apstiprinātās ierīces (dzirksteļdrošās
ierīces, nepārtrauktās ierīces) vai arī tā saucamās vienkāršās ierīces, kuri
atbilst EN 60079-11 standartam un atbilst dzirksteļdrošības parametriem, kuri ir
norādīti Atbilstības sertifikātā [16].
Pieslēgšanas laikā ir jāievēro visas atbilstošās drošības normas.

Ierīces pieslēgšanas laikā ir jāņem vērā savienojuma kabeļu elektriskās īpašības un
ievērot attiecīgās drošības normas. Tālāk, nepieciešami ievērot Īpašos lietošanas
noteikumus, ja tādi ir norādīti sertifikātos. Ierīces sprādziendrošības parametri ir
norādīti [123].
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3.3

Īpaši lietošanas noteikumi

1. Ierīce nedrīkst būt uzstādīta un ievietota vidē ar potenciālu ierīces korpusa
virsmas elektrostatisko uzlādēšanas iespēju (piemēra, ar cirkulējošo gaisu
u.tml.) Gadījumā, ja notiek ierīces virsmas attīrīšana, tā tīrīšanai var būt
izmantojama tikai mitra lupatiņa, lai novērstu elektrostatiskā lādiņa rašanās
iespēju.
2. Ierīcē ir pieļaujami izmantot tikai sekojošus barošanas elementu tipus:
Saft LS33600, Saft LS14250.
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4

Metroloģiskās īpašības

4.1

Temperatūras mērīšana

Temperatūras mērīšanai ierīce izmanto temperatūras sensoru РТ1000.
Temperatūras sensors tiek pieslēgts izmantojot divvadu pieslēgumu. Izmantotā
kabeļa garuma un īpašības ietekme ņemta vērā kalibrēšanā un tāpēc nopietni
neietekmē mērāmās temperatūras precizitāti.
Temperatūras mērīšanas diapazons no -25 °C l īdz +60 °C. M ērīšanas periods ir
kopējs, arī ka spiediena mērīšanas, lietotājs var uzstādīt to diapazonā no 1 sekundes
līdz 30 sekundēm. Temperatūras mērvienības ir regulējamās.
Sensora nomaiņa ir aizsargāta ar ražotāja aizsargplombu (metroloģisku
plombu) un nomaiņa ir iespējama tikai Autorizētajā servisa centrā (ASC).
Konfigurējot ierīci lietotājam ierīcē ir jānorāda konstanto parametru
temperatūras Rezerves (nosacīti konstantai) vērtībai. Šī vērtība tiks izmantota
saspiežamības izskaitļošanā temperatūras mērāmās vērtības vietā šādos gadījumos:
- mērāmās temperatūras vērtība ir ārpus mērāma diapazona rāmjiem
- radās tehniskās problēmas temperatūras mērīšanas laikā

4.2

Spiediena mērīšana

Spiedienu mēra analogais pārveidotājs. Pārveidotājs ieslēdz pjezorezistīvu
silīcija sensoru ar noturīgu nerūsējošu membrānu. Ierīces elektronika nodrošina
spiediena sensora nelineārās un temperatūras atkarības korekciju pamatoties uz
kalibrēšanas datiem, kuras ir saglabātas ierīces atmiņa. Spiediena pārveidotāja
mērīšanas apjoma diapazonu pasūtītajam ir jānorāda ierīces pasūtīšanas laikā.
Piedāvātie spiediena diapazoni ir norādīti 11 sadaļā.
Mērīšanas periods ir kopējs gan temperatūras mērīšanai, gan arī spiedienam,
lietotājas var regulēt to diapazonā no 1 sekundes līdz 30 sekundēm. Spiediena
mērvienības ir regulējamās.
Spiediena pārveidotāja maiņa ir aizsargāta ar ražotāja aizsargplombu
(metroloģisku plombu) un ir iespējama tikai Autorizētā servisa centrā.
Konfigurējot ierīci lietotājam ierīcē ir jānorāda konstanto parametru spiediena
Rezerves vērtībai. Šī vērtība tiks izmantota saspiežamības izskaitļošanā mērāmās
vērtības vietā šādos gadījumos:
- mērāmā spiediena vērtība ir ārpus mērāma diapazona rāmjiem
- radās tehniskās problēmas spiediena mērīšanas laikā
- ierīce netika aprīkota ar spiediena pārveidotāju (tā saucamo TZ vai T
korektoru)

4.3
4.3.1

Saspiežamības aprēķināšana
PTZ , TZ aprēķins

Saspiežamības pakāpe tiek izskaitļota no gāzes sastāva, kas ir norādīts
parametros, izmantojot dažas no sekojošām metodēm, kas ir iebūvēti ierīcēs AGA
NX-19mod SGERG-88, AGA8-G1, AGA8-G2 vai AGA8-92DC.
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Saspiežamības koeficienta izskaitļošana tiek veikta katrā mērījumu periodā.
Metodēm GERG-88 un AGA8-G1 tiek ievadītas degšanas temperatūras vērtība
degšana temperatūrai 25°C / g āzes temperatūrai 0°C. Servisa programmat ūrā ietilpst
arī iebūvētais kalkulators degšanas siltuma aprēķināšanai, kura tiek noteikta arī
citam temperatūrām.
Ņemot vērā ierīces precizitāti, atsevišķu saspiežamības aprēķināšanas metožu
izmantošana ir ierobežota ar spiediena diapazoniem un temperatūru, saskaņā ar
doto tabulu:
Metode
SGERG-88
AGA8-G1
AGA8-G2

Spiediena
mērāmais
diapazons

AGA NX-19
mod

80÷520 kPa

-25 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C

-

-25 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C

-

-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C

-

-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C

-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C

200 ÷ 1000 kPa
400 ÷ 2000 kPa
700 ÷ 3500 kPa
1400 ÷ 7000 kPa
80 ÷ 1000 kPa
400 ÷ 7000 kPa

AGA8-92DC

Тab. 1 Saspiežamības izskaitļošanas standartu darbības diapazonu
ierobežojumu

Rezerves saspiežamība
Noteiktai metodei katrā aprēķinā tiek kontrolēta, ja mērītā spiediena un
temperatūras vērtība atrodas dotās metodes diapazonā. Ja kāda vērtība atrodas
ārpus šīs darbības sfēras, izskaitļošanai tiek izmantota tā saucamā Rezerves
(nosacīti konstantā) saspiežamība. Rezerves saspiežamības vērtību ir jānosaka un
jāievada lietotājam konfigurējot ierīci.

4.3.2

PT, T aprēķins

Ierīce arī ļauj uzstādīt saspiežamības koeficientu kā konstanti. Noteicamā
lieluma diapazons ir neierobežots.

4.4

Tilpumu mērīšana un aprēķināšana

Tilpumu mērīšanai un izskaitļošanai ierīcē ir izmantoti tikai četri sensori:
V
- apjoma skaitītājs darba apstākļos (darba apjoms)
Vs - darba apjoma skaitītājs kļūdainos apstākļos (rezerves darba
apjoms)
Vb - apjoma skaitītājs normālos apstākļos (normētais apjoms)
normētā apjoma skaitītājs kļūdainos apstākļos
Vbs
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Radoties kļūdainiem apstākļiem vienlaikus ar impulsu skaitīšanu spiediena
skaitītājā darba apjomā (V) ierīce sāks skaitīt impulsus rezerves apjoma darba
apstākļos skaitītājā (Vs). Tiks pārtraukta skaitīšana apjomu vērtībai standartos
apstākļos (Vb), kas notiek apjoma standarta apstākļos skaitītājā (Vb), un sāks
izskaitļot no spiediena rezerves vērtībām vai arī no temperatūras un ierakstīs
rezerves apjoma standarta apstākļos skaitītājā (Vbs). Apjoma standarta apstākļos
skaitītājā (Vb) šādā stāvoklī vērtības netiks ierakstītas.

kļūda

Normālais stavoklis

Vs, Vbs ... rezerves skaitītāji
p, T
... spiediena un temperatūras izmēritie rakstumlielumi
ps, Ts
... spiediena un temperatūras rezerves rakstumlielumi

Att. 6 Impulsu ieraksts skaitītājos
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5

Ieeju un izeju pieslēgšana

5.1

Ieejas

Ierīcei var pieslēgt tikai 4 digitālās ieejas, kuras ir apzīmētas kā DI1 – DI4.
Ieejas ir novadītas uz fiksētājiem ierīces iekšā. Digitālās ieejas ar servisa
programmatūras palīdzību ar uzstādīt kā bināros vai arī kā zemās frekvences
impulsos. Ieejas DI1 un DI2 var uzstādīt kā zemās frekvences impulsos vai kā
bināros NAMUR tipa.
ieeja

DI1
DI2
DI3
DI4

5.1.1

binārais
kontakts
√
√
√
√

binārie
NAMUR

zemās
frekvences
impulsu

zemās
frekvences
impulsu
(NAMUR)
√
√
√
√
√
√
√
√
Tab. 2 Digitālu ieeju iestāstījumu iespējas

Zemās frekvences impulsu ieejas

Paredzēti gāzes skaitītāja impulsu uzskaitei. Šiem ieejām var izvēlēties patēriņa
mērīšanas funkciju. Rezervēšanas baterija nodrošinās skaitītāju stāvokļa
saglabāšanu un zemās frekvences ieejas impulsu skaitīšanu arī tajā gadījumā, ja
notiks barošanas baterijas izlāde vai maiņa. Pēc barošanas baterijas pieslēgšanas
impulsi, kuri ir ievadīti barošanas baterijas darbības kļūdas laikā, tiek pārrakstīti
rezerves skaitītājos. Ieejās DI1 un DI2 НЧ impulsa ieejas tiek pieslēgtas fiksatoriem
LF+ a LF (skatīt Att. 7).
Mērvienību nomaiņa, pastāvīgās gāzes skaitītāja lieluma uzstādījums
Impulsa ieeju mērvienības var mainīt ar servisa programmatūras SW (21)
palīdzību. Maināmo pastāvīgo gāzes skaitītāja lielumu var uzstādīt ar servisa
programmatūru SW, kā arī tieši caur ierīces klaviatūru. Pastāvīgās gāzes skaitītāja
vērtības uzstādījumā ir paredzēti tikai galīgo decimāldaļu skaitļi vai parastie daļskaitļi
diapazonā no 0,01 līdz100.
Zemās frekvences skaitītāju vietu ieejas
Zemās frekvences ieeju gadījumā skaitītājs strādā ar 9 racionāliem skaitļiem, uz
maksimālā cipara izmēru atstāj ietekmi nemainīgs gāzes skaitītāja lielums no 9 999
999, 99 (nemainīgam lielumam 0,01) līdz 99 999 999 900 (nemainīgam lielumam
100).
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5.1.2

Augstās frekvences ieejas (NAMUR)

Ieejas DI1 un DI2 var konfigurē augstās frekvences impulsu apstrādei no
NAMUR tipa sensoriem. Ņemot vērā faktu, ka šiem sensoriem ir nepieciešams
barošanas spriegums, kurš pārsniedz ierīces barošanas baterijas spriegumu, pie
korektora augstās frekvences impulsu reģistrācijai un apstrādei ir jāpieslēdz ārējo
barošanos ar spriegumu, kurš ir lielāks par 7 Vdc (piemēram no JBZ-02).
Šiem ieejām var izvēlēties patēriņa mērīšanas funkciju. Rezervēšanas baterija
nodrošinās skaitītāju stāvokļa saglabāšanu gadījumā, ja notiks ārējās barošanas
traucējumi vai arī gadījumā, ja notiks baterijas izlāde vai maiņa, bet nenodrošinot
impulsu skaitīšanu. Ieejas fiksatori augstās frekvences ieeju NAMUR pieslēgšanai ir
apzīmēti ar HF+ a HF- (skatīt Att. 7).
Mērvienības maiņa, gāzes skaitītāja konstantās vērtības uzstādīšana
Impulsu ieejas mērvienības un pastāvīgo gāzes skaitītāja lielumu var mainīt ar
servisa programmatūras SW palīdzību, kā arī tieši caur ierīces klaviatūru.
Augstās frekvences skaitītāju vietu ieejas
Austās frekvences ieeju gadījumā skaitītājs strādā ar 9 skaitļiem.

5.1.3

Binārās ieejas

Ar šo ieeju palīdzību tiek nolasīti ieejas signāli ar iespēju izvērtēt stāvokli
«slēgta» (tas ir log.0) vai «izslēgta» (log. 1). Ierīce ļauj izvērtēt binārās ieejas no blokizejām (reed-kontakts vai atvērtais kolektors – uz izejām DI1 un DI2 šie signāli tiem
pieslēgti klemmēm LF+, LF-) vai no NAMUR tipa sensoriem (ieejas DI1 un DI2,
klemmas HF+, HF-).
Sensoriem NAMUR korektora ārējās barošanas spriegumam ir jāpārsniedz 7V
(piemēram, no JBZ-02).
Ar iestatījumu uzstādīšanu lietotājs var izvēlēties tūlītēju vērtību atspoguļojumu
displejā, šo ieeju izmaiņu saglabāšanu arhīvā, log. 0 un log. 1 stāvokļa noteikšanu un
signāla aktīvo līmeni.
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Att. 7 Ieeju un izeju porti

5.2

Izejas

Ierīce ir aprīkot ar 4 digitālam izejām DO1 - DO4, kuras var konfigurēt kā
bināros, impulsos vai datu izejas. Datu izeja ir paredzēta analogās izejas 4-20
realizācijai ar moduļa CL-1 palīdzību, kurš tiek pieslēgts pie šīs izejas.
Ierīce var pārvaldīt izejas ar aprēķina vienādojumu palīdzību, kuru lietotājs
ierakstīs ierīces parametros (piemēram, var ģenerēt izejas saskaņā ar noplūdušās
gāzes apjomu, signalizācijas rādītajiem, noteiktu spiediena robežu pārsniegšana
u.tml.).
Ierīces konstrukcija ļauj ģenerēt izejas arī tad, tad ierīce barojās tikai no
baterijas, bez ietekmes uz baterijas lietošanas ilgumu. Izejās ir «atvērtā kolektora»
tipa, tās nav atdalītas galvaniski. Visām četrām izejām ir kopējais vads GND.
Izejas ir dzirksteļdrošas, tāpēc standartā aprīkojuma pieslēgšanai ir jānotiek
caur aizsargbarjeru (piemēram, DATCOM-K3, skatīt Att. 8).

Impulsu izejas
Impulsu izejām ir regulējams impulsa platums un periods, ar 0,1 sek. Ilgumu.
Izejas impulsu ilgums var sasniegt maksimāli 65535 impulsu. Ieejas lieluma
iestāstījumu vienādojumā arī var realizēt izejas konstanti.

Binārās izejas
Izejas fiksatori, saskaņā ar izejas lielumu, atrodas pieslēgta vai atslēgtā
stāvoklī. Miera stāvoklī izejas fiksatori ir atvienoti (stāvoklis log. 1).

Datu izvadīšana
Tādā veidā konfigurētā digitālā izeja ir paredzēta sakariem ar moduli CL-1. Ar ši
moduļa palīdzību var realizēt analogo izeju 4-20 mA. Izmantojot aprēķina
vienādojumus var parametrizēt izejas vērtību, proporcionālu spiedienam, patēriņa
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vērtībai, diennakts vērtībai u.tml. Modulim CL-1 ir jābūt pieslēgtam pie korektora caur
aizsargbarjeru (DATCOM-K3).
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Att. 8 Impulsa (binārās) izejas un strāvas izejas pieslēgšanas piemērs

5.3

Citu spiediena un temperatūras pārveidotāju
pievienošana

Izņemot standartos uzstādītos spiediena un temperatūras pārveidotājus,
nepieciešamus korektora metroloģiskās funkcijas veikšanai, saskaņā ar standartu
izvēles pieprasījumu pie korektora var pieslēgt citus temperatūras un spiediena
pārveidotājus.
Ar šiem papildus pārveidotajiem nolasītie lielumi nav metroloģiski, jo nav iekļauti
metroloģiskā korektora daļā. Lieluma vērtība var tikt saglabāta korektora arhīva vai
arī atspoguļot tūlītējās vērtības uz displeja.
Kā papildus pārveidotāju var izmantot digitālu spiediena pārveidotāju EDT23
tipa vai digitālu temperatūras pārveidotāju EDT34 tipa. Digitāls pārveidotājs, pa
iekšēju dzirksteļdrošu kopni RS-485 pieslēgts korektoram caur apmaiņas protokolu
MODBUS. Pieslēgtam digitālam pārveidotājam no drošības skatupunkta ir jābūt “ia”
izpildītam, tas ir dzriksteļdrošam. To ir nepieciešams specificēt veicot pārveidotāja
pasūtījumu.
Digitāla pārveidotāja pieslēgšanai (EDT 23, EDT 34) korektoram ir jābūt
aprīkotam ar paplašinošiem moduļiem RS-485 (KP 065 08) (skatīt Att. 10). Ne
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modulis RS-485, ne digitālais pārveidotājs neietilpst standartā ierīces komplektācijā,
tos ir nepieciešams pasūtīt atsevišķi kā speciālus piederumus. Moduli RS-485 var
pasūtīt papildus tādā veidā paplašinot jau rādītu ierīci.
Digitālais pārveidotājs ir pieslēdzams pie paplašinošā moduļa RS-485 interfeisa
klemmēm. Pie fiksatoriem var būt pieslēgts tikai viens digitālais pārveidotājs.
Pārveidotāja un moduļa RS-485 pieslēgumam/atslēgumam ir jānotiek laikā, kad
ierīces barošanās ir atslēgt
Moduļa RS-485 un digitālā pārveidotāja papildus pieslēguma process:
1. Korektora atslēgšana no ārējā barošana avota (ja tas ir pieslēgts)
2. Ierīces atvēršana un barošanas baterijas izņemšana no ierīces
3. Ieejas/izejas plates plastmasas vāciņa atskrūvēšana paplašinošā moduļa R485 ielikšanas vietā (un ražotāja plombas noņemšana)
4. Paplašinošā moduļa ielikšana X4 elektriskā savienotāja plates ieejā. Pēc
ielikšanas ir jāpārbauda, vai kāda plates daļa neatrodas ārpus elektriskā
savienojuma. Visām daļām ir jābūt ievietotam elektriskā savienojumā.
5. Uzlikt vāciņu, novietotu ar moduli, un pieskrūvēt plati pie ieejas/izejas plates.
6. Digitālā sensora pieslēgšana. Sensora kabeli ir jāievada korpusā ar kabeļa
gultņa palīdzību. Kabeļa ekrānu kabeļa gultnē ir jāsavieno ar gultnes korpusu.
Sensora elektriskā pieslēguma shēma modulim RS-485 ir attēlota Att. 9.
7. Digitāla sensora pieslēguma kontrole
8. Ierīces pieslēgšana barošana avotam, barošanas baterijas ievietošana un
iespējamais pieslēgums ārējam barošanas avotam
Pēc digitālā pārveidotāja uzstādījuma šo pārveidotāju ir jāpapildina ierīces
parametros ar servisa programmatūras palīdzību.
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Paplašināšanas modulis RS-485 digitāla pārveidotāja pieslēgsanai

ekrāns savienot ar vada
gala bukses
Digitalais pārveidotājs

Att. 9 Digitāla pārveidotāja pieslēgšana pie paplašinošā moduļa RS-485

Att. 10 Paplašinošā moduļa RS-485 (KP 065 08) ievietošana ierīcē
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6

Saskarsme ar ierīci

Saskarsmei ar citu aprīkojumu nolūkā ierīce ir aprīkot ar vienu komunikācijas
kanālu, kurš ir pieslēgts pie trīs komunikācijas interfeisiem. Sakariem ar
augstākstāvošu sistēmu var izmantot komunikācijas interfeisu RS-232 vai interfeisu
RS-485. Optiskais interfeiss ir paredzēts operatīvai informācijas nolasīšanai vai
ierīces uzstādīšanai.
Esošajā firmware versijā ierīce ir aprīkota ar vairākiem komunikācija
protokoliem. Ierīce ir sagatavota paplašināšanai ar citu protokolu pievienošanu,
saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Dotajā versijā ir ievadīti sekojošie protokoli:
ELGAS v. 2, SNAM un MODBUS.
Protokols ELGAS v.2 ir ierīces «mātes protokols». Ir pieejams pilns funkciju
komplekts, kurš ir realizēts ierīcē. Servisa programmatūra SW (21) izmanto tikai šo
protokolu – ja ir nepieciešams pārslēgties uz citu līmeni, protokols ELGAS v.2 tikai
pārvietots uz citu līmeni (t.s. tunelis).
Komunikācijas ķēdes ir galvaniski izolētas no pārējām ierīces ķēdēm. Ņemot
vēra komunikācijas tīklu galvanisko atdalījumu no pārējām ķēdēm, tām ir jābūt
atsevišķam ārējām barošanas avotam, no pieslēgtās ierīces (CTS signāls pie
interfeisa RS-232, bet signāls U1+ pie interfeisa RS-485).
Ierīces pamata apkalpošanai un parametrizācijai ir domāta datorprogramma
TELVES.exe, visi parametri ir uzskatāmi sakārtoti, vadītāji palīdzēs atvieglot
apkalpes procesu.
Minimālas sistēmas prasības TELVES programmatūrai:
operētājsistēma
operētājatmiņa
procesora ātrums
vieta cietajā diskā
komunikācijas ports

6.1

MS Windows 98SE/ME/2000/XP/7
500 MB
1 GHz
100 MB
virknes ports vai USB

Interfeiss RS-232 и RS-485

Abi interfeisi ir izdalīti uz iekšējo vadu atvienojumu un, neskatoties uz to, ka tie
funkcionē vienlaicīgi, sakariem var izmantot (pieslēgt) vienmēr tikai vienu no šiem
interfeisiem. Tā kā abi interfeisi ir dzirksteļdroši, uzstādot ierīci sprādzienbīstamā vidē
pieslēgtais parastais aprīkojums (datori, modems u.tml.) ir nepieciešams atdalīt ar
pārējas ierīču palīdzību (DATACOM-Sx, DATACOM-kX, MTL 5051 u.tml.) vai arī
izmantot dzirksteļdrošas ierīces.
Ierīces parametros var uzstādīt interfeisa datu pārraides ātrumu (ātrums ir
kopīgs abiem interfeisiem) un apmaiņas protokolu.
Komunikācija caur AT komandām vadāmo modemu
Modema uzstādīšanas pamatīpašības pareizam darbam ar ierīci.
• atbildes sūtīšana (ATQ0)
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•
•
•
•
•

nosūtamo atbilžu formāta garums (ATV1)
«atskaņa» izslēgta (ATE0)
automātiska atbildes pieņemšana (ATS0=1)
noteikt fiksēto modema datu pārraides ātrumu uz virknes porta
(piemēram, 38400 Bd: AT+IPR=38400)
nodrošināt barošanas strāvas klātbūtni uz DSR modema fiksatora (ar
AT&S0 komandu). DSR fiksators ir pieslēgts ierīces CTS fiksatoram.

Daudz plašāka informācija ir sniegta lietojamā modema lietošanas instrukcijā.
Saikne ar GSM и GPRS modemiem
Diagnostikas nolūkā modema uzstādīšanas laikā ierīcē ir realizēta iespēja
atveidot informāciju no modema par GSM tīkla pieslēguma esamību, tālāk
informāciju par signāla stiprumu, kuru nosaka modems. GPRS pieslēguma gadījumā
var atveidot paša IP adresi.
Pareizai funkcionalitātei ir nepieciešams savienojamība ar modemu Siemens
MC35, MC39 AT komandās.
AT+CREG?, AT+CSQ?, AT+CGDCONT и AT^SGAUTH+CGDCONT.
Spradziennebistošā
Взрывоопаснаяvide
среда
Взрывобезопаснаяvide
среда
Spradzienbistošā
12 Vdc

Ex i

1W
UP+
UPUT
Vce
GND
Pt1000
Pt1000

DI1

RS485

INT. BUS RS485
(optional)

P2-RS232
12V

DIGITAL OUTPUTS P2-RS485

U m = 250 V

GND1
D1+
D1 -

miniELCOR
INPUTS
DI2
DI3

9
5

6
1

TxD
RxD

GND1
DI4

OUTPUTS

DATCOM-K3

POWER

6V OUT DIGITAL INPUTS

P0 – RS485

Piezīme:
Komunikācijas izeja no DATCOM-K3 var būt RS-485 vai RS-232

Att. 11 RS-485 sakaru aizsargatdalīšana ar DATCOM-K3 moduli
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Spradzienbistošā vide

Spradziennebistošā vide

Ierīce MTL 5051
pārsledzējs

OFF

ON

apzīmējums

SW1a

X

---

t.sauc. cītas ierīces

SW1b

X

---

Izeja 5b

SW2a

RS232

RS422

izejas interfeiss

SW2b

RS422

RS232

izejas interfeiss

Piezīme: Komunikācijas izeja no MTL5051 var būt RS-232 vai RS-422

Рис. 12 RS-232 sakaru aizsargatdalīšana ar MTL 5051 barjeru
pie
skats no lodēšanas puses

klemmas

kabelis KP 065 50
ekrānu pieslēgt pie kabeļa
ievada
Uzmanība: Norādīts korektora savienojums ar datoru bez dzirksteļbarjera
izmantošanas nevar pielietot gadījuma jā korektors atrodas
spradzienbistamā vidē

Att. 13 Komunikācijas kabeļa izlodēšana
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6.2

Optiskais interfeiss IEC-1107

Uz korpusa priekšējā vāka, blakus klaviatūrai, atrodas optiskais ports
komunikācijai ar optiskās galviņas palīdzību. Optiskā galviņa tiek pielikta pie porta.
Tā piestiprinās ar magnēta palīdzību. Kā optisko galviņu var izmantot vienu no
HIE-01, HIE-03 un HIE-04 veidiem. Pēc optiskās galviņas pielikšanas ierīce no
gaidīšanas režīma pāries režīmā, kurā tā spēj saņemt datus. Šādā stāvoklī tā
atradīsies 18 sekundes no pēdēja sakaru seansa brīža (taimauts) vai arī kamēr
lietotājs neizņems optisko galviņu no komunikācijas interfeisa.

Brīdinājums:
Pēc optiskās galviņas pielikšanas sakaru kanāls no ierīces interfeisa
RS-232/RS-485 būs pāradresēts uz optisko interfeisu. Tas nozīmē, ka sakari caur
RS-232 vai RS-485 interfeisiem būs pārtraukti līdz pat momentam, kad optiska
galviņa būs noņemta vai norādītam taimautam beigsies termiņš no pēdējā sakaru
seansa laika.
Ierīces parametros var uzstādīt optiska interfeisa datu pārraides ātrumu
neatkarīgi no interfeisa RS-232/RS-485 ātruma. Apmaiņas protokola instalācija
visiem trim interfeisiem ir kopīga.
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7

Funkciju apraksts

Ierīces iespējas no datu attēlošanas uz monitora viedokļa skatupunkta un datu
pierakstu iespējam ir ļoti mainīgas un tos regulē lietotājs. Lietotājs pilnībā kontrolē,
kādi lielumi tiks attēloti tūlītējās vērtībās, bet kādi lielumi tiks fiksēti atsevišķos
arhīvos.
Lielumu apzīmēšana
Lielumu apzīmēšanai tiek izmantota simbolika, kura ir noradīta tabulā
«Izmantotie simboli un jēdzieni». Daudz precīzākai šāda veida lielumu diferenciācijai
(piemēram, veida «spiediens p» u.tml.) atsevišķi simboli atšķīrās pēc indeksa (p1, p2
u.t.t.). Uz indeksiem attiecās:
- metroloģiskiem lielumiem tiek izmantots indekss 1.
- pārējiem lielumiem (ne metroloģiskiem) tiek izmantots indekss ar sekojošu
vērtību. Turklāt, ja tiek izmantots jauns lielumu veids (t.i. veids, kurš nebija
izmantots metroloģiskiem lielumiem) indeksēšana sākās ar vieninieku.

7.1

Momentānās vērtības

Attēlotiem lielumiem lietotājs var uzstādīt atveidojamo vietu skaitu, vienības un
attēlojamo nosaukumu. Ja mērāmais lielums atrodas bojājuma stāvoklī, šo stāvokli
ierīce attēlo ar zvaigznītes attēlu pēdējā pozīcijā lieluma nosaukuma rindā.
Lielumu piemēri, kuri var būt attēloti kā momentānās vērtības:
• spiediens p1
• temperatūra t1
• darba apjoms V1
• rezerves darba apjoms Vs1
• normētais apjoms Vb1
• rezerves normētais apjoms Vbs1
• izlietojums Q1
• normētais izlietojums Qb1
• pārrēķināšanas koeficients C1
• saspiežamības pakāpe K1
• ierīces kļūda
• ārējais barošanas avots
• baterijas spriegums
• iekšēja temperatūra

7.2

Arhīvi

Arhīvos vērtības izvietotas laika šķēlumos, kur viena laika šķēluma sastāvdaļa ir
pagaidu šķēluma dati un vērtības, kuras tiek atlasītas arhivācijai.
Izmērītās un izskaitļotās lielumu vērības var būt saglabātas sekojošos arhīvos:
• Mēneša arhīvs
• Diennakts arhīvs
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• Datu arhīvs
• Binārais arhīvs
• Maksimumu arhīvs
Bez šiem datu arhīviem ierīcē atrodas arī arhīvi
• Notikumu arhīvs
• Iestāstījumu arhīvs
Ierīces pieejamā atmiņā pašā sākumā ir saglabāti arhīvi ar fiksēto pierakstu
skaitu (mēneša, diennakts, binārais, limitu), bet atlikušajā atmiņā ir izvietots datu
arhīvs (tā izmērs ir atkarīgs no atlikušās pieejamās atmiņas izmēra).

Datu Dienna Mēneša Maksi Binārais
arhīvs
kts
arhīvs mumu arhīvs
arhīvs
arhīvs
Analogās vērtības
Ieejas analogs – vidējā vērtība
Iekšējais analogs – vidējā vērtība
Izejas analogs – vidējā vērtība
Minimums / maksimums

jā
jā
jā

jā
jā
jā

jā

jā

Impulsu lielumi, patēriņa mērīšana
Darba apjoms – absolūtais stāvoklis
Normētais apjoms – absolūtais stāvoklis
Rezerves darba apjoms – absolūtais stāvoklis
Rezerves normētais apjoms – absolūtais stāvoklis
Diennakts mak. patēriņš – darba apjoms

jā
jā
jā
jā

jā
jā
jā
jā

jā
jā
jā
jā 2)
jā
jā
jā
jā
jā 1)
jā 1)

Diennakts maks. patēriņš – normētais apjoms
Vienas h. maksimālais patēriņš – darba apjoms

jā 1)

jā 1)

Vienas h. maksimālais patēriņš – normētais
apjoms
Iekšējais skaitītājs – absolūtais stāvoklis
Izejas impulsi – impulsu ilguma stāvoklis
Darba patēriņš – vidējā vērtība
Normētais patēriņš – vidējā vērtība
Patēriņa minimums/maksimums

jā 1)

jā 1)

jā
jā
jā
jā

jā
jā
jā
jā

jā
jā
jā
jā

jā

jā

jā
jā
jā

jā
jā
jā

Pārrēķināšana, gāzes saspiežamības pakāpe
Pārrēķina koeficents – vidējā vērtība
Gāzes saspiežamības pakāpe- vidējā vērtība
Pārrēķins minimums/maksimums, saspiežamības
pakāpe
Binārie lielumi
Binārā ieeja - stāvoklis
Binārā izeja - stāvoklis
Maksimumi – stāvoklis
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Ierīces kļūdas un sakari ar pārveidotājiem stāvoklis
Iekšējais binārais skaitlis
Pārējie lielumi
Skaitļotāja/taimera absolūtais stāvoklis
Ieejas kods

jā

jā

jā

jā

jā
jā

Piezīme:
1) Kopā ar vērtību tiek fiksēta arī stunda vai diena (vai arī kombinācija, kas būtu lietderīgāk).
2) Kopā ar vērtību tiek fiksēts arī datums un laiks, kad tika sasniegts minimums vai maksimums.

Tab. 3 Atsevišķu lielumu arhivācijas iespējas

7.2.1

Mēneša arhīvs

Arhīva atmiņa: 25 ieraksti
Vērtības tiek ierakstītas arhīvā vienu reizi mēnesī noteiktā kontaktstundā
(parasti 6:00 am). Ieraksta laika ir saglabāts arhīvā kopā ar vērtībām. Ja arhīvs būs
pārpildīts, jaunus datus sāk ierakstīt pa virsu vecajiem. Šeit ir iespēja gāzes patēriņa
statistisko vērtību un analogo lielumu saglabāšanai. (skatīt Tab. 3).
T.i. pieraksts, kurš ir datēts ar datumu 01.06. apzīmē statistisko lielumu vērtību
intervālā no 1.05. 6:00 līdz 1.06. 6:00.

7.2.2

Diennakts arhīvs

Arhīva atmiņa: 400 ieraksti
Ir tātad pašas īpašības ka mēneša arhīvam (īpašību un iespēju sarakstu skatīt
Tab. 3) un šeit ir iespēja saglabāt gāzes patēriņa statistiskās vērtības un analogos
lielumus. Vērtības tiek ierakstītas arhīvā tikai vienu reizi dienā noteiktajā
kontaktstundā (parasti, 6:00 am).
T.i. pieraksts, kurš ir datēts ar datumu 13.06. apzīmē statistisko lielumu vērtību
intervālā no 12.06. 6:00 līdz 13.06. 6:00.
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7.2.3

Datu arhīvs

Arhīva atmiņa: tā mainās atkarībā no saglabājamo lielumu konfigurācijas.
Dziļums tiek operatīvi attēlots arhīva konfigurēšanas laikā
servisa programmatūrā.
Arhivācijas periods: tiek noteikts diapazonā 1 sek. - 1 h
Lielumi tiek saglabāti šajā arhīvā noteiktā periodā, perioda izmēru var noteikt
lietotājs. Pēc noklusējuma ir uzstādīts aktīvais lielums 1 h. Lielumiem stāvoklis arhīvā
saglabātas aktīvā stāvokļa izpausmes dotajā arhivācijas periodā. Binārām ieejām
aktīvais stāvoklis var būt noteikts saskaņā ar esošo parametrizācijas stāvokli,
limitiem un kļūdām aktīvais stāvoklis ir log. 1.

7.2.4

Binārais arhīvs

Arhīva atmiņa: 2000 ierakstu
Arhīvā ir saglabāti bināro ieeju kopējais stāvoklis, stāvokļa baiti, kuri tiek
izskaitļoti un saglabāti sistēmā, un atsevišķu daļu kļūdas. Vērtības šajā arhīvā
saglabājās tikai tādā gadījumā, ja tiek mainīts stāvoklis kādam saglabājamam
bināram skaitlim. Ieraksts sastāvdaļa ir laiks ar precizitāti līdz pat sekundei.

7.2.5

Robežrādītāju arhīvs

Arhīva atmiņa: 1 ieraksts katram kontrolētam lielumam
Arhivētiem lielumiem saglabājas robežrādītaju (limitu) arhīvs. Tiek ierakstīts
laiks un vērtība. Šī arhīva inicializācijas laikā tiek uzstādīti aktuālās fiksētās lielumu
izmaiņas maksimumu un minimumu reģistrā.

7.2.6

Notikumu arhīvs

Arhīva atmiņa: 500 ierakstu
Arhīvā tiek pierakstīts visu izmaiņu un notikumu datums un laiks, vārds stāvoklis
(64 biti), kurš apraksta visu ierīcē kontrolējamo procesu stāvokli, darba apjoma
skaitītāja V1 stāvokli un normētā apjoma skaitītāja Vb1 stāvokli. Ierīcē kontrolējamo
procesu sarakstu var apskatīties Tab. 8 un Tab. 9.
Atšķirībā no iepriekšējiem arhīviem, šis arhīvs pēc aizpildīšanas nepārrakstās.
Arhīva saturu nevar tieši attēlot uz displeja, to var apskatīties tikai caur servisa
programmatūru.

7.2.7

Iestāstījumu arhīvs

Arhīva atmiņa: vidēji 500 ierakstu (atkarībā no ieraksta veida/garuma)
Iestāstījumu arhīvā tiek saglabātas parametru izmaiņas, īpaši, ja tie ietekmē
ierīces metroloģiskās īpašības. Arhīvā tiek ierakstīts un identificēts darbinieks, kurš
veicis kādas izmaiņas. Ieraksts iekļauj sevī laiku, darbinieka identifikāciju, darbības
aprakstu, nepieciešamības gadījumā arī jaunos un vecos parametru vērtības, kuras
tiek uzstādītas.
Šis arhīvs, līdzīgi ka notikumu arhīvs, atšķirībā no pārējiem arhīviem
nepārrakstās, t.i. pēc tā aizpildīšanas nav iespējams saglabāt jaunas vērtības un nav
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iespējama turpmākā parametru identifikācija. Arhīva saturu nevar tieši attēlot uz
displeja, to var apskatīties tikai caur servisa programmatūru.

7.3

Ierīces parametrizācija

7.3.1

Parametrizācija ar servisa programmatūras palīdzību

Ierīce dod ļoti plašas iespējas uzstādījumu maiņai. Ņemot vēra plašu
diapazonu, parametrizācija pilnā apjomā notiek ar servisa programmatūras SW (21)
palīdzību, kura ir paredzēta personālam datoram. Izņemot ierīces iestāstījumus, šī
programmatūra arī ļauj izskaitļot, attēlot, arhivēt un izdrukāt kā momentānās vērtības,
tā arī arhīvu saturu. Parametrizācijas ar servisa programmatūras palīdzību ir
aprakstīta (18).

7.3.2

Ierīces klaviatūras parametrizācija

Dažus izredzētos parametrus ierīce ļauj uzstādīt taisni no ierīces klaviatūras, t.i.
bez datora izmantošanas. Runa iet par sekojošiem parametriem:
• sakaru uzstādīšana: stacijas nosaukums, apmaiņas protokols, datu
pārraides ātrums tīmeklī
• gāzes sastāvs (atsevišķi gāzes komponenti saskaņā ar noteikto
izskaitļošanas metodi)
• datums un laiks ierīce
• gāzes skaitītāja konstantes uzstādījums
• skaitītāju stāvokļa uzstādījums: darba apjoms V, rezerves darba apjoms
Vs.
Uzstādījumu apraksts ir sniegts sadaļā 8.7.

7.4

Ierīces aizsardzība no metroloģisku parametru
izmaiņas

No nesakcionētās manipulācijas, īpaši ar datiem, kuri ietekmē ierīces
metroloģiskās īpašības, ierīce ir aprīkota ar metroloģisku un servisa pārslēdzēju un
izmanto aizsardzības sistēmu, kuras pamatā ir paroles. Izmaiņas, kuras notiek
ierīces iestāstījumos un citas darbības tiek saglabātas uzstatījumu arhīvā. Šie līdzekļi
ļauj aizsargāt ierīci gan standarta EN 12405-1 rāmjos, gan arī virs tām.

7.4.1

Aizsardzība ar pārslēdzēju

Ierīcē atrodas divi pārslēdzēji: metroloģiskais un servisa.

7.4.1.1 Metroloģiskais pārslēdzējs
Aizsargā ierīces metroloģiskos uzstātījumus. Tas ir izvietots korpusa vāka iekšējā
pusē (skatīt Att. 2) un ir aizsargāts ar marķējumu, kurš vienlaikus ir ražotāja plomba
(zīme) – garantijas metroloģiskā plomba – skatīt Att. 4.

33

miniELCOR

7.4.1.2 Servisa pārslēdzējs
Tas ir izvietots blakus metroloģiskam pārslēdzējam (Att. 2). Tas ir dubultots,
pārslēgšanas laikā ir jāpārslēdz abas pārslēdzēja daļas. Ierīces atvēršanu un, tādā
veidā arī piekļuvi šiem pārslēdzējiem, var aizsargāt ar lietotāja plombu, skatīt Att. 4.
Servisa pārslēdzēja funkcija ir atkarīga no tā iestāstījumu uzstādīšanas ierīces
parametros. Šos iestatījumus var veikt ar servisa programmatūru (izvēlne Sistēmas
pamata parametri -> Servisa parametri -> Servisa pārslēdzēja parametri). Šeit
lietotājs var izvēlēties, kādu ietekmi pārslēdzēja iestatījumu maiņa ietekmēs
atsevišķas ierīces parametru grupas.
Šāda variabilitāte ļauj mainīt un pielāgot iestatījumus pieejai darbam ar ierīci
(piemēram, attālināta parametru iestatīšana caur modemu).
Servisa pārslēdzējs - pozīcijas
Ar servisa programmatūras palīdzību lietotājs var uzstādīt jebkuru no trim
servisa pārslēdzēja pozīcijām.
pārslēdzēja
stāvoklis
pozīcija

apraksts

OFF

Parametru ieraksts ierīcē bloķēts.

ON

Var saglabāt parametrus ierīcē.

pilnīgs 1)

OFF
neitrāls
ON

Neatkarība no pārslēdzēja pozīcijas, var veikt ierakstu ierīcē.
Aizsardzība caur pārslēdzēju ir atslēgta.

OFF

Ierakts ierīcē ir bloķēts, izņemot ne-metroloģisku parametru
ierakstu (piemēram, arhivācijas periods, sakaru parametri,
sistēmas laika uzstādījums, stacijas identifikācija u.t.t).
Šāds iestāstījumu punkts ir atbilstošs distancētai datu
pārraidei no ierīces gadījumā. Tā lietošanu ir lietderīgi
aizsargāt ar paroli.

ON

Ierīcē var saglabāt parametrus (t.i. tieši tā kā pilnīgā ieraksta
režīmā).

daļējs

Tab. 4 Servisa pārslēdzēja iestāstījumi

7.4.2

Pieejas paroles

Ierīce strādā ar divām parolēm: «Pilnās pieejas paroli» un «Nolasīšanas paroli».
Gadījumā, ja tiks ievadīta tukša parole, paroles funkcija ir izslēgta. Paroļu sistēmas
darbam ir nepieciešams ievadīt paroli ar ciparu un alfabēta zīmju maksimālo skaitu 6.

1)

Šo pozīciju pēc noklusējuma uzstadīja ražotāji

34

miniELCOR
Daži iebūvēti protokoli sakaru laikā neatbalsta paroļu sistēmas izmantošanu arī tad,
ja sistēma ir izslēgta.

7.4.3

Pieejas līmeņi

No parametru modifikācijas iespējām un citām operācijām ar ierīci skatupunkta
ierīces lietotājus var iedalīt uz lietotākiem ar dažādiem pieejas līmeņiem.
Lietotāja līmenis
- Ierīces parastai lietošanai. Šajā līmenī ir atļauts nolasīt visus datus no ierīces
un uzstādīt lielu skaitu parametru. Nedrīkst mainīt parametrus, kuri tieši skar
ierīces metroloģiskās īpašības. Plašāku aprakstu: skatīt Tab. 5. Kā
aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu var izmantot servisa pārslēdzēja
aizsardzību kopā ar lietotāja plombu un paroļu sistēmu.
Akreditētais servisa centrs (ASC)
- Paredzēts ražotāja akreditētā servisa centra darbiniekiem. Servisa centrs ir
pilnvarots veikt operācijas ierīcē, kuras var skart metroloģiskās īpašības. Šīs
darbības ir pavadītas ar garantijas plombas bojājumiem, metroloģiskā
pārslēdzēja pārslēgšanu un speciālās servisa programmatūras aparāta
atslēgas izmantošanu (21). Apraksts: skatīt Tab. 6.
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Lietotāja piekļuves līmenis
servisa
pārslēdzēja
pozīcija

darbība

datu
nolasīšana

nemetroloģi
skās
parametr
u
izmaiņas

- momentāno lielumu nolasīšana
- arhīvu nolasīšana
- parametru nolasīšana
OFF, ON

- atsevišķu lielumu arhivācijas
ieslēgšana/izslēgšana
atsevišķos arhīvos
- mērīšanas perioda noteikšana
- datu arhivācijas perioda
noteikšana
- paroļu maiņa
- arhīvu attīrīšana
- korektora iekšējā laika
uzstādīšana
- sakaru parametru uzstādīšana
- identifikācijas stacijas
uzstādīšana
- kontaktstundas uzstādīšana
- uz displeja atspoguļojamo
momentāno metroloģisko
vērtību ieslēgšana/izslēgšana
- digitālu ieeju konfigurācija
- digitālu izeju konfigurācija

Piekļuve darbībai izmantojot
paroles
• atļauts ja atslēgtas paroles,
• ja paroles ir ieslēgtas ir
atļauts pēc „nolasīšanas
paroles”2)

ON

• atļauts ja atslēgtas paroles,
• ja paroles ir ieslēgtas ir
atļauts pēc „nolasīšanas
paroles”)2)

- servisa pārslēdzēja pārslēgšana
uz parametru ierakstu
- skaitītāju V un Vs uzstādīšana
- saspiežamības pakāpes
metroloģiskā aprēķina metodes maiņa
s izmaiņas - gāzes sastāva izmaiņas
- mērvienību un pastāvīgu
konstantu noteikšana
- temperatūras un spiediena
rezerves vērtību noteikšana
pārrēķinam

ON

Tab. 5 Lietotāja pieejas līmenis – dažādam servisa pārslēdzēja pozīcijām

2

)ieslēgto paroļu efektu var nomākt izmantojot HW atslēgu WGQOI, variants „Servisa” (versija „Service“)
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Akreditētā servisa centra (ASC) līmenis
darbība

-

-

etr
olo
ģis
kās
izm
aiņ
as

m-

-

-

visas darbības ir aprakstītas
lietotāja līmenī

metroloģiskā
pārslēdzēja
pozīcija

Piekļuve darbībai
izmantojot paroles

OFF, ON

Piezīme:
HW atslēgas izmantošana tiek
apspiesta ar paroļu ietekmi, ja
tās tiek izmantotas ierīcē

ON

HW atslēgas izmantošana ar
WGQOI apzīmējumu, variānts
„Autorizētais serviss“
(„Accredited service“)

metroloģiskā apstiprinājuma
varianta nomaiņa (NMi, ČMI,
MID, ...)
standartā temperatūras
uzstādījums
standartā spiediena
uzstādījums
Vb, Vbs skaitītāju
uzstādījums
metroloģisku lielumu
konfigurācija
(C,K,V,Vb,Vs,Vbs)
pārveidotāja nomaiņa
pārveidotāja vienpunkta vai
divpunkta justēšana
arhīva iestāstījumu un satura
anulēšana

Tab. 6 ASC pieejas līmeņi
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8

Ierīces apkalpošana

Ierīce nav aprīkota ar slēdzi, ja ierīcē ir ievietota barošanas baterija ierīce
automātiski atrodas darba stāvoklī (ierīce reģistrē zemās frekvences impulsus arī
tādā gadījumā, ja baterija ir izņemta no ierīces).
Ierīces apkalpošanai, mērījumu un citu vērtību atspoguļošanai ir paredzēta 6
taustiņu klaviatūra. Vērtības tiek atspoguļotas grafiskā 128x64 displejā. Ierīces
lietošanā ar barošanas bateriju izmantošanu, pēc pēdējā jebkura taustiņa
nospiešanas 20 sekunžu laikā ierīces displejs nodziest. Pēc jebkura taustiņa
nospiešanas displejs tūlīt automātiski ieslēgsies. Gadījumā, ja ierīce pastāvīgi
pieslēgta pie ārējā barošanas avota, displejs vienmēr ir ieslēgts.
Atspoguļojamo datu attēlošanas izvēle notiek ar ierīces izvēlnes palīdzību.
Pozīciju atspoguļojums izvēlnē ir atkarīgs no ierīces iestāstītiem parametriem. Dažu
pozīciju saturs izvēlnē var konfigurēt pats lietotājs.

Atspoguļojuma īpašības









8.1

automātiskā atspoguļojuma aktualizācija esošajiem datiem ar 1 sekundes
periodu
autorepeat – turot taustiņu automātiski ģenerēsies taustiņu nospiešana, ko var
izmantot, piemēram, pārlūkojot arhīvus
attēls bez diakritiskām zīmēm
saskaņā ar EN 12405-1 paragrāfu 6.3.1.5 standartu attēls pāriet standartā
atspoguļošanas režīmā. Ar parametru palīdzību var izvēlēties periodu, kura
laikā ierīcei ir jāpāriet attēlu standartā režīmā
ar mērķi atvieglot neapmācītiem lietotājiem ierīces apkopi, ierīcē ir iebūvēta
iespēja pakāpeniski attēlot momentānās vērtības ar Enter taustiņa
nospiešanu. Pirms tam ir nepieciešams dažas reizes nospiest taustiņu Esc lai
izietu izvēlnes visaugstākā līmenī
elektriskās enerģijas taupīšanas nolūkā ierīces displejs atslēdzas pēc 20
sekundēm, ja barošanas avots ir baterija, bet pēc taustiņu nospiešanas atkal
ieslēgsies
• pārēja no ievadīšanas ekrāna uz
Klaviatūra
pamatinformācijas ekrānu un atpakaļ
•

pārēja no izvēlnes augstākā līmeņa
punktiem pie apakšizvēlnes

•

arhīvu atspoguļojumā pārēja uz nākamo
lielumu noteiktā laika šķēlumā

•

pārēja no apakšizvēlnes punkta uz
augstākā līmeņa izvēlni

•

arhīvos pārēja no iepriekšējā punkta
tajā pašā laika šķēlumā

laika nobīde pārvietojumu arhīvā izvēlnē

laika nobīde pārvietojumu arhīvā izvēlnē

38

miniELCOR
•

Izvēlnē ļauj veikt pārēju uz zemāko līmeni

•

Momentāno vērtību atspoguļojumā Enter uzsāks displeja ritināšanu
pakāpeniskam visu lielumu atspoguļojumam

•

pārēja no apakšizvēlnes punkta uz augstākā līmeņa izvēlni
Att. 14 Taustiņu nozīme

8.2

Izvēlņu sistēma

Ierīces apkalpošanas pamatā ir punktu izvēle no izvēlnes. Ar mērķi vienkāršot
turpmākos skaidrojumus, par vis augstākiem mēs saucam galvenās izvēlnes
pamatpunktus, pārejot pie izvēlnes punktiem pārējam uz zemākiem līmeņiem izvēlnē
(apakšizvēlnēm).
Ja displejs ilgu laiku bija izslēgts, tad pēc jebkura taustiņa nospiešanas tas
vienmēr uzsāks savu darbu ar ievadekrānu ar Vb un V apjomu vērtību.

Ievadekrāns

Pirmajā rindā augšējā labājā stūrī ir attēlotas ikonas, kuras informē par ierīces
pamatstāvokli.
pozīcija
1

nozīme
sakaru stāvoklis

simbols

apraksts
tiek veikti sakari caur GPRS
tiek veikti sakari caur modemu

2

servisa
pārslēdzēja
stāvoklis

servisa pārslēdzējs atrodas OFF
stāvoklī
servisa pārslēdzējs atrodas ON
stāvoklī

3

baterijas
stāvoklis

baterija ir pilna par 100%
baterija ir pilna par 50%
baterija ir pilna par 25%

4

ierīces stāvoklis
(summārais
statuss - skatīt
8.9 paragrāfu)

ierīce strādā bez kļūdām
ierīcē tika atrasta kļūda
ierīce ģenerēja brīdinājumu par
bīstamu situāciju
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Tab. 7 Displeja stāvokļa ikonas

Att. 15 Pamatnavigācija no ievadekrāna un pārēja uz galveno izvēli

40

miniELCOR

8.3

Galvenā izvēlne
Izvēlētā pozīcija izvēlnē displejā ir attēlota inversi.
SAGLABATI LIELUMI

Datu arhīvs
Dienas arhīvs
Mēneša arhivs
Norēķinu arhīvs
Binaru arhīvs
Ierobežojumu arhīvs
Uzstādīšanas arhivs
Statūtu arhīvs

miniELCOR
FAKTISKIE LIELUMI
SAGLABATI LIELUMI
IERĪCES PARAMETRI
IERICES KONFIGURĀCIJA
SISTĒMAS DATI
DIAGNOSTIKA

IERĪCES PARAMETRI

Komunikacija
Servisa parametri
Parrēķins
Ievades parametri
IERICES KONFIGURĀCIJA

Servisa parametri
Komunikacija
Gāzes sastavs
Datums/laiks
Apjoma izmērīšana
Arhīva atiestatīšana
Parametru saglabšana
SISTĒMAS DATI

Sistēmas dati
Ierīces pārbaude
Ierices atiestatīšana
Komunikacija
Lielumu nolasīšana
DIAGNOSTIKA

Izvēlnes un
punktu izvēle

Pašreizējais stavoklis
Summarais stavoklis
Pamat. sum. stav.

apakšizvelnes

*) Izvēlnes punkti var atšķirties no norādījumiem
atkarībā no ierīces specifiskās konfigurācijas.
Gadījumā, ja izvēlnē trūkst kāds no arhīviem,
tas nozīme, kā nevienam lielumam ierīcē
nav uzstādīta arhivēšana šajā arhīvā.

Att. 16 Galvenā ierīces izvēlne un pirmā līmeņa apakšizvēlne
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8.4

Izvēlne Momentānās vērtības

Nospiežot taustiņu
vai
uz ekrāna tiks attēlotas momentānās
vērtības Ar taustiņu ar bultiņu uz augšu vai uz apakšu palīdzību var pārlūkot datus
ekrāna ritināšanas režīmā.

zvaigznīte
norāda
uz
mērāma
spiediena
diapazona pārsniegšanu

ritinot redzamajām vērtībām

līnija atdala pēdējo un pirmo
ierakstu displejā

Att. 17 Momentāno vērtību atspoguļojuma piemērs

8.5

Izvēlne Ierakstītās vērtības

Datu arhīvam, diennakts, mēneša un bināram, datu atspoguļošanas veids ir
identisks un attēlots dotajā zīmējumā.

iepriekšējā vērtība

nākamā vērtība
pārvietošana
uzpriekšu laikā
pārvietošana
atpakaļ laikā

Att. 18 Navigācija arhīvos (šeit ir redzams minūšu intervāla arhivizācija)
42

miniELCOR
Binārais arhīvs atspoguļojas tieši tādā veidā, tas atšķiras tikai ar to, ka ieraksts
arhīvā nesaglabājas saskaņā ar arhivācijas periodu, bet laikā, kad notika stāvokļa
maiņa kādai no saglabājamām lielumam.

Arhīva pārskatīšana izbeigsies ar šo taustiņu

8.6

.

Izvēlne Ierīces parametri
Izvēlnē Komunikācija ir attēloti sekojoši parametri:
• Datu pārraides ātrumu [Bd]
• Tīmekļa adresi
• Komunikācijas protokolu
Izvēlnē Servisa parametri ir attēloti sekojoši parametri:
• Ierīces rūpnīcas numurs
• FW versija
• Datu atmiņa
• Stacijas nosaukums
Datu caurskatīšana displejā ir vadāma ar šo pogu

un

.

Datu beigas uz displeja ir attēlotas ar šādu zīmi „<“.
Izvēlnē Pārskats attēloti dati:
• Pārskats saskaņā ar standartiem
• Standarta spiediens
• Standarta temperatūra
• atsevišķi gāzes sastāva punkti (attēlojums ir atkarīgs no izvēlētās
skaitļošanas metodes)
Izvēlnē Ieejas parametri ir attēlotas sekojošas vērtības:
- spiediena diapazons
• Spiediena mērīšana
- spiediena pārveidotāj rūpnīcas numurs
• Temperatūras
mērīšana

- mērīšanas diapazons
- temperatūras sensora rūpnīcas numurs

• Impulsa ieeja

- gāzes skaitītāja pastāvīgais lielums [imp/m3]
- gāzes skaitītāj gāzes numurs

43

miniELCOR

8.7

Izvēlne Parametru iestatījumi

Šajā izvēlnē var uzstādīt ierīces izvēlētus parametrus tieši no ierīces
klaviatūras. Ierīces parametru uzstādīšana no klaviatūras var būt aizsargāta:
• Ar servisa pārslēdzēju (ierakstam pārslēdzējam ir jāatrodas ON režīmā)
• Ar paroli
Ierīcē maksimāli var ievadīt 10 paroles, kuras aizsargā šo iestatījumu, ieslēdzot
darbinieka kodu. Paroli ir nepieciešams ievadīt ierīcē ar SW servisa palīdzību (21).
Šīs paroles ir derīgas tikai parametru iestāstījumiem ar klaviatūru un nav saistītas ar
parolēm, kuras ir aprakstītas 7.4.2.
Paroles aizsardzība ir
Izslēgta, ja ierīcē ir ievadīts tukšs paroļu saraksts.
Var uzstādīt sekojošus parametrus:
Komunikācija

Gāzes sastāvs

Datums/laiks
Apjoma
mērīšana

- Stacijas nosaukums
- Komunikācijas protokols
- Datu nodošanas ātrums
- Adrese tīklā
- Koncentrācija N2
- Koncentrācija CO2
- Nosacītais blīvums*
... (parametri ir atkarīgi no skaitļošanas izvēlētās
metodes)
- V1 Patstāvīgais lielums gāzes skaitītājam
- V1 Darba apjoms
- Vs1 Liekais darba apjoms
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*Piezīmes
Lai aprēķināt dabas gāzes saspiešanas pakāpi ir nepieciešams šada veida ierīcē
ievadīt relatīvu gāzes blīvumu. Ja rīcībā ir tikai absolūtais gāzes blīvums, tad ir
nepieciešams relatīvu blīvumu aprēķināt.
ρGAS

gāzes blīvums [kg/м3] pie tb = 20 °C, p b = 101.325 kPa

ρAIR

sausā gaisa blīvums [kg/м3] pie tb = 20 °C, p b = 101.325 kPa
ρAIR = 1,204447 kg/м3

d

gāzes relatīvais blīvums

Relatīvajam blīvumam ir patiess:
d = ρGAS / ρAIR

vai
pogu palīdzību.
Parametrs, kuru Jūs rediģēsiet ar pogu
Jūs varat uzstādīt pirmajā displeja rindā. Rediģēšana sāksies ar pogu Enter.
Rediģētā pozīcija rindā ir atzīmēta ar zīmi
paredzētas parametru rediģēšanai:

. Pogu funkcijas, kuras ir

Rediģēšanas pozīcijas izvēle rindā
Alfabēta – ciparu zīmju izvēle un
ievietošana (atstarpe, 0 - 9, A - Z, a – z)

Parametru rediģēšanas pabeigšana

Parametru saglabāšana
Pēc parametru rediģēšanas pabeigšanas, veikto parametru rediģēšanu ir
nepieciešams reģistrēt ierīcē. Ieraksts ierīcē tiek īstenots ar šīs opcijas izvēles
palīdzību. Veiksmīgais parametru ieraksts ierīcē tiek apstiprināts ar ziņu „ Dati ir
derīgi”
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8.8

Izvēlne Sistēmas dati

Ierīces teksts
Pēc šī punkta izvēles izvēlnē ierīce veiks sava iekšējā stāvokļa testu un
izrakstīs uz displeja noteiktu kļūdu un brīdinošo ziņu sarastu. Ierīce veic testēšanu
dažu sekunžu laikā, tests neietekmē uz pašu mērīšanas un arhīva ierīces darbību.
Testa laikā uz displeja parādās brīdinājums. Identificēšanas kļūdas tiek
apzīmētas ar prefiksu „ E” un ar identifikācijas numuru, tādā pašā veidā brīdinājuma
ziņām ir izmantots prefikss „ W”. Kļūdu pilnais saraksts un brīdinājuma ziņas – skat.
Nodaļu 8.9.

Ierīces atkārtota palaišana
Pēc ierīces atkārtotas palaišanas opcijas izvēles programma pāriet un
palaišanas adresi un tiek īstenota atkārtota visas mērīšanas sistēmas inicializācija.
Visu arhīvu saturs, kā arī visu gāzes apjomu V un Vb skaitītāju stāvoklis, nemainās
šīs operācijas veikšanas laikā. Tāpat kā arī netiek izmainīti visi pārējie uzstādītie
parametri.

Komunikācija.
Šajā izvēlnē tiek atspoguļots aktuālais komunikācijas interfeiss (t.i. „ līnija Rs –
232/485”, „infra IEC-1107“ vai sakars caur modemu). Sakaru gadījumā caur
GSM/GPRS modems atspoguļo dažādu diagnostikas informāciju.

Rādītāju noņemšana
Pie šīs izvēles tiks sasaldēti atspoguļotas momentānas vērtības. Šo opciju ir
ieteicams izmantot gadījumā pie nepieciešamās rādītāju mērīšanas pārrakstīšanas
gadījumā ar roku.

8.9

Izvēlne Diagnostika
Izvēlnē „Diagnostika” tiek saglabāta informācija par korektora stāvokli:

Momentāns stāvoklis
Šajā izvēlnē tiek atspoguļots ierīces momentāns stāvoklis. Pie pogas „bulta pa
labi” piespiešanas secībā tiks atspoguļotas visas aktuālās kļūdas un ierīces
brīdinošas ziņas.

Summas stāvoklis
Kopējais (summas) status ir paredzēts aktīvo kļūdu stāvokļu izpausmes
kontrole (atsevišķo ierīces bitu statuss) no pēdējās summas statusa brīža. Tas
nozīmē, ka šeit ir ierakstīti arī ierīces stāvokli, kuri nav derīgi.
Pamata informācija par summas statusa stāvokli arī tiek atspoguļota ikonas
formā (skat. nodaļu 8.2) uz ierīces ievada ekrāna.

Summas statusa inicializācija
Pēc šīs opcijas izpildes ar ierīces klaviatūras palīdzību vai ar opcijas „Summas
statusa nomešana” palīdzību no izvēlnes „Uzstādījumi – diagnostika” no servisa
programmas nodrošinājuma PK inicializēsies summas status, t.i., tiks uzstādīts
aktuālais stāvoklis atbilstoši momentānam stāvoklim. Lai atrisināt inicializācijas
procesu servisa pārslēdzējam ir jāatrodas pozīcijā ON.
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8.9.1

Ierīces kļūdu atspoguļošana.

Kļūdas ziņojums tiek atspoguļots izvēlnē kā „Momentāns stāvoklis”, „Summas
stāvoklis” un „Ierīces tests”. Regulāri tiek palaists auto diagnostika: vienu reizi dienā
komplektu ierīces tests, vienu reizi stundā tiek veikts rādītāju aizvietošanas tests vai
neregulāri pie ierīces palaišanas. Tests arī tiek palaists ar funkcijas „Ierīces tests”
izvēles palīdzību ar klaviatūras palīdzību.
Saīsinātā summas diagnostikas forma tiek atspoguļota labajā stūrī augstākajā
izvēlnes līmenī saīsinātā formā OK, Err vai Wrn (skat. nodaļu 8.2). šī saīsinātā forma
ir atsevišķu stāvokļu summa, vienmēr atspoguļo saīsinājumu ar augstāko prioritāti.
Prioritātes secība no augstākā: Err, Wrn, Ok. Diagnostikas informāciju var detalizēti
atspoguļot ar servisa SW (21) palīdzību.
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Attēls uz displeja
E0 CRC Programmas
E1 CRC loader
E2 CRC parametrs
E3 kļūda RAM
E4 kļūda FLASH
E5 pilns arhīva uzstāda.
E6 pārveide. aizvietošana
E7 sakars ar pārveide.
E8 pārveide. kļūda
E9bat. Virz.
E10 sasp. tab.
E11 sasp. kļūda

E12 CRC baterija
E13 STOP mod

E14 pilnais arhīvs
E15 P1 zemāk par min.
E16 P1 augstāk par
maks.
E17 kļūda P1
E18 T1 zemāk par min.
E19 T1 augstāk par
maks.
E20 kļūda T1

Apraksts
Kontroles summas firmware kļūda.
Kontroles summas loader kļūda.
Ierīces parametru kontroles summas kļūda.
Ierīces RAM atmiņas kļūda.
Ierīces FLASH atmiņas kļūda.
Iestādījumu pilnais arhīvs
Tika aizvietots pārveidotājs vai tika veikta tā parametru
modifikācija
Sakaru kļūda ar pārveidotāju.
Pārveidotāja kļūda.
Baterijas sprieguma samazinājās zem pieļaujamās
robežas.
Saspiešanas tabulas aprēķinu kļūdas dēļ ieejas
parametriem.
Nevar aprēķināt saspiešanu dēļ izmantojamās normas
diapazona ierobežošanas, lai aprēķināt saspiešanu pie
izmērāmās temperatūras un pie gāzes spiediena.
Kontroles atmiņas summas baterijā kļūda.
Ierīce atrodas STOP režīmā spieguma krišanas iemesla
dēļ ze pieļaujamās robežas. Ir nepieciešams aizvietot
bateriju.

Stāvoklis, kad izmērāmās vērtības pārsniedza robežas.

Tab. 8 Notikumu saraksts – kļūdu signāli (Err indikācija)

Attēls uz displeja
W0 brīd. ziņojums

Apraksts
Vienam no pieslēgtiem pārveidotājiem ir aktivizēts kļūdu
signāls. Sīkāku informāciju var iegūt ar pārveidotāja
parametru nolasīšanas palīdzību.

W1 bat. ietilpība

Baterijas kapacitāte ir samazinājusies zem pieļaujamās
robežas.

W2 komun. bat.
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W3 klipu pārstrāva
W4 pārstāvas raz.
W5 tīkla izkriš.
W6 ierīces pārstrāva.
W7 arh.n.aizpildīts.
W8 arh. not. aizpildīts.
W9 к. pārtkāpums 1
W10 к. pārtkāpums 2
W11 P1 zemāk par min.
W12 P1 augstāk par
maks
W13 T1 zemāk par min.
W14 T1 augstāk par
maks.
W15 Q1 zemāk par min.
W16 Q1 augstāk par
maks
W17 Qb1 zemāk par min.
W18 Qb1 augstāk par
maks..
W19 C1 zemāk par min.
W20 Q1 augstāk par
maks

Notika strāvas iekšējās riepas klipu pārslodze.

3)

Notika kļūda barošanas avota ķēdē.
Ierīces strāvas pārslodze.
Arhīva uzstādījums ir aizpildīta par 80%.
Notikumu arhīvs ir aizpildītas par 80%.

Lietotāja robežu pārsniegšanas stāvoklis.

Tab. 9 notikumu saraksts – brīdinošie ziņojumi (Wm indikācija)

9

Montāžas instrukcija

Gāzes miniELCOR apjoma korektors ir kompakta ierīce, kura ir iebūvēta
korpusā no noturīgās plastmasas ar aizsardzības IP66 klasi. Ierīce ir paredzēta
montāžai sprādzienu bīstamajā vidē ar klasifikāciju Zona1 un Zona2.
Korpusa iekšpusē, papildus izskaitļošanas elektronikas pilnīgi slēgtā apvalka, ir
uzstādīta barošanas baterija un spiediena analoga pārveidotājs ar izejas vītņu
savienojumu ar vītni M12x1.5 saskaņā ar DIN W 3861 izplūdes caurules
pieslēgšanai.
Skapja apakšējā daļā ir izvietoti 7 metāliskie kabeļu ievadi PG7 ar aizsardzības
klasi IP68, kuri ir paredzēti ieejas un izejas signālu pieslēgšanai ar iespēju elektro
vadīšanas ekrāna kabeļu savienojumu.
No ierīces gala puses atrodas plēves vairogs ar caurumu grafiskam displejam,
ar optisko interfeisu komunikācijai ar komunikācijas galviņas palīdzību (HIE01,03,04) un ar pogu elementiem ierīces vadīšanai.

3 )

ierīces novērtē strāvu, kura tiek atņemta ar iekšējo riepu klemu Rs 485. Ja ir ieslēgta pārmērīga slodze,
ierīce automātiski izslēgs šo kontūru no barošanas bloka. Atkārtotā pieslēgšana tiek īstenota periodiski 1 reizi
stundā. Lietotājs var izsaukt pieslēgumu ar punkta izvēlnē palīdzību „Ierīces atkārtota palaišana”.
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9.1

Ierīces mehāniskā montāža

Ierīce ir izveidota tādā veidā, ka to var ļoti viegli uzstādīt uz gāzes skaitītāja, ar
speciāla kronšteina palīdzību dotajam gāzes skaitītāja tipam, vai uz regulārās
stacijas sienas vai arī uz cauruļvada, izmantojot montāžas paneli.

Montāža uz sienas:
Ierīce ar 4 skrūvju palīdzību 4x30 piestiprināts pie sienas caur montāžas
caurumiem, kuri atrodas ārpus plaknes ar prasībām pret aizsardzības līmeni skapja
dibena stūros.

Montāža uz cauruļvada:
Korektora miniElcor mehāniskā montāža pie cauruļvada ir vienkāršots,
pateicoties montāžas plates izmantošanai, kuru ar izdevību var piestiprināt uz
līdzenas, kuram nav izliekuma cauruļvada daļā ar pāris montāžas apskavu palīdzību
ar bloķēšanas piespiešanas pārklājumiem.
Apskavas ar soli, kuras atbilst cauruļvada diametram, tiek izvilktas caur
caurumiem montāžas dēlī un virzās uz cauruļvadu. Pie apskavu savienojuma galiem
ar M6 griežņu palīdzību paliktnis tiek piestiprināts ar piespiešanas uzlīkņā palīdzību,
ar kuru palīdzību montāžas plate prasītā stāvoklī tiek piestiprināta pie cauruļvada.
Montāžas plati var izmantot kā stiprinājumu pie cauruļvada DN80-150 pie cauruļvada
horizontāla stāvokļa un DN80-200 pie cauruļvada vertikāla stāvokļa.
Korektora miniElcor montāža pie montāžas plates tiek īstenota ar 4 griežņu
m4x10 CSN 021131 palīdzību, izmantojot pie tam montāžas caurumus, kuri ir
pieejami pēc vāka atvēršanas. Vienlaicīgi ar šo montāžu plate ļauj piestiprināt trīs
gājienu krānu regulāru saīsinātu pētījumu vadīšanai.
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Att. 19 Korektora montāža pie montāžas plates.

Att. 20 Montāža uz cauruļvada.
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Spiediena pārveidotāja pieslēgšana
Lai pieslēgt spiediena ieeju mēs iesākam izmantot precīzas bez šuves caurules
6x1 mm no nerūsējošā tērauda. Pieslēgšanai no gāzes cauruļvada tiks izmantots Pm
(agrāk apzīmēts ar Pr) gāzes skaitītāja izeja vai arī ir nepieciešams izmantot
piemetinātu spiediena uzmetināšanu, kura ir paredzēta, lai pieslēgt prasītā izmēra
spiediena caurules.
Korektora pieslēgšanas izmantošanas gadījums caur trīs gājienu krānu
atspoguļots att. x. Spiediena caurule 6x1, kuras garums ir 60 mm ar pirmīt presētu
gredzenu no abām pusēm sākotnēji tiks ievietots līdz galam ierīces spiediena ieejā
un tiks savilkts ar griezni M12x1,5. Tās otrais gals tiks uzvilkts uz darba izvadu pie
trīs gājienu krāna, kurš ir piestiprināts ar 4 skrūvēm M5x40 CSN 021131 uz
kronšteina pie trīs gājienu krāna, un viegli savilksies ar griezni. Šajā posmā
pievilksim trīs gājienu krāna kronšteinu pie montāžas plīts ar 2 skrūvju palīdzību
M5x10 CSN 021131. Pēdējā darbība ir skrūvju savilkšana no abām pusēm pie
spiediena cauruļu savienojuma.

Temperatūras pārveidotāja pieslēgšana
Lai pieslēgt temperatūras pārveidotāju ar priekšrocības veidā tiek izmantota
temperatūras čaula, kura ir uzstādīta uz gāzes skaitītāja. Ja temperatūras čaula nav
uzstādīta uz gāzes skaitītāja, tad uzmetināšana, kura paredzēta temperatūras čaulas
uzstādīšanai tiks piemetināta pie caurules. Uzmetināšanai ir jābūt piemetinātai tādā
veidā, lai temperatūras čaula montāžas laikā atrastos vertikālā stāvoklī, vai arī būtu
novirzīta par 45’ no vertikālās ass ar dobumu uz augšu (att. 21). Pie piemetināšanas
caur vara sabiezinājumu tiks pieskrūvēta temperatūras čaula ar atbilstošu garumu,
izmantotajam caurules iekšējam diametram (skat. tab. 10). Čaulā līdz galam tiks
ievietots pašu temperatūras pārraidītājs Pt 1000, kurš tiks fiksēts ar savelkošo skrūvi.
DN (мм)

L – čaula(мм)

Uzkausējums

40
55
Slīpne
50
55
Taisnā
80
100
Slīpne
100
100
Taisnā
150
160
Slīpne
>200
160
Taisnē
Tab. 10 Uzkausējuma un čaulas attiecība atbilstoši cauruļvadu diametram.
plomba

Att. 21 Termodēvēja montāža.
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Преобразователь
Temperatūras
температуры
dēvējs

Pievelciešanasгайка
uzgrieznis
Затягивающая
Гильза
Čaula
Прямая
наплавка
Taisns uzkausējums

Att. 22 Termodēvēja montāža ar taisnā uzkausējuma palīdzību.

9.2

Kabeļu pieslēgšana, rekomendējamie veidi

Lai pieslēgt kabeļu ievilkšanu (vadu šķērsgriezums 0,5 – 1,5 mm2) ierīcē ir
uzstādītas spailes, netālu no tiem fona drukas formā uz drukas plates plīts ir attēloti
signālu apraksti, kuri ir izvadīti uz doto spaili (skat att. 7). Pirms kabeļu pieslēgšanas
uz izolētiem vadu galiem ir nepieciešams uzstādīt čaulu un piestiprināt ar presēšanu
ar knaibļu palīdzību, kuri ir ieteicami ar čaulu ražotāju. Vadus, kuri ir pabeigti ar
čaulām (nobeigums), var ievietot ar spailēm bez instrumenta palīdzības, pie vada
izvilkšanas ir nepieciešams viegli uzspiest spailes izcilni un viegli izvilkt vadu. Pie
stipras uzspiešanas uz spailes izcilni vadu var piespiest ar savilkšanas palīdzību pie
cita spailes sāna un tādā veidā būs grūtāk to izvilkt.

Impulsu ieeja
Ārējais
barošanas avots

Kabeļa
veids
2
ekranizēts
vads
2
ekranizēts
vads

Kabeļa
diametrs
4 – 6,5 mm

Ieteicamais kabeļa veids

4 – 6,5 mm

Unitronic LiYCY 2 x 0.75 Lappkabel Stuttgart

Unitronic LiYCY 2 x 0.25 Lappkabel Stuttgart
SRO 2.22 ČSN347761 Kablo Velke Meziržiči
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Impulsu izejas

Pieslēgšana RS232
Pieslēgšana RS485

6
4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 6 x 0.25 Lappkabel Stuttgart
SRO 6.22 СSN347761 Kablo Veke Meziržiči
Ekranizēts
vads
4
4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 4 x 0.25 Lappkabel Stuttgart
Ekranizēts
vads
4
4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 4 x 0.34 Lappkabel Stuttgart
Ekranizēts
vads
Tab. 11 Ieteicamie kabeļu veidi

Lai ievadīt kabeļus ierīces skapī ir domātas sabiezinātās uzmavas, kuras
konstruētas ir tādā veidā, lai nodrošināt ekranizētā kabeļa savienojumu ar ierīces
skapi (skat. att. 23). Ekranizētus kabeļus ir nepieciešams izmantot ierīces pareizai
funkcionēšanai un tā aizsardzība no ārējiem traucējumiem. Pie tam ir nepieciešams
ievērot ekrāna pievienošanas principu, lai izvairītos no „zemes cilpu” rašanos.
SRO veida kabelim ražotājs norāda un termo izturību diapazonā –5°C - +45°C.
Ražotājs Lappkabel Stuttgart norāda savas produkcijas Unitronik LiYCY izturību
kustīgām vadu ieejām diapazonā –5°C - +70°C, bet fiks ētiem ieejas vadiem –30°C +80°C. No š īm vērtībām izriet arī temperatūras nosacījumi ierīces montāžai.

12

35

Att. 23 Ekrāna pieslēgšana iebiezinātā uzmavā
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10

Aksesuāri

Katras piegādes miniELCOR sastāvā ietilpst:
Korektors mini ELCOR
Ar pārveidotāju (pārveidotājiem) spiedienam
Ar temperatūras rādītāju (rādītajiem)
Lietošanas pamācība
Čaula (čaulas) temperatūras rādītājam,
Uzmetināšana (uzmetināšanas) caurulē (taisnā vai slīpā)
Montāžas dēlis (specificētājs stiprinājums)
Programmas nodrošinājums TELVES ierīces komunikācijai ar personālo datoru.

Pie pasūtījuma ir nepieciešams specificēt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pārveidotāju daudzums
Spiediena diapazons
Prasības, kuras ir prasītas ierīcei pie impulsīvām izejām,
Prasības, kuras ir pieprasītas pie gāzes skaitītāja pārkāpumu ievadīšanas,
Prasības, kuras ir pieprasītas gāzes skaitītāja ievadam pie kontroles impulsa
(binārs),
Temperatūras rādītāja kabeļa garums – standarts – 2,5 m,
Stiprinājums montāžas dēlim (uz sienas vai caurules diametrs),
Uzmetināšana (taisnā vai slīpā, vītne M20x1.5 vai G 1/2 ),
Papildus piederumi.

10.1 Montāžas piederumi
1 gab. Montāžas plate (metāliskā)
2 gab. Apskava ar fiksējošo plāksni
plates montāžai uz cauruļvada (cauruļvadam Ø 50mm, Ø 100mm,
Ø 150 mm – ir nepieciešams precizēt pie pasūtījuma formēšanas)
1 gab. Temperatūras čaula (čaulas garums 54 mm, 100 mm, 160 m – ir
nepieciešams precizēt pie pasūtījuma formēšanas),
1 ks uzmetināšanas temperatūras čaulai (taisnā vai slīpā – ir nepieciešams
precizēt pie pasūtījuma formēšanas),
1 gab. Trīs ievada krāns PN 100 (tikai pēc pasūtījuma).
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10.2 Dzirksteļdrošs barošanas avots ārējai barošanai (tikai
pēc pasūtījuma)
JBZ-02

10.3 Sadaļas un komunikācijas moduļi (tikai pēc
pasūtījuma)
DATCOM-S1
DATCOM-S2
DATCOM-K3
DATCOM-K4

10.4 GPRS datu pārraides kontrolleri (tikai pēc pasūtījuma)
DATCOM-AMR2
DATCOM-AMR3/S
DATCOM-AMR3/E

(kontroliera barošanās no baterijas)
(kontroliera akumulatora barošana ar uzlādētāju no
fotoelementiem)
(kontroliera akumulatora barošana ar uzlādētāju no tīkla
230Vac)

10.5 Pārējie aksesuāri (tikai pēc pasūtījuma)
CL -1
analoģiskās izejas 4-20 mA modulis
HIE-03
infrasarkanā galviņa ar komunikācijas interfeisu RS232
HIE-04
infrasarkanā galviņa ar komunikācijas interfeisu USB
EDT 23
spiediena ciparu pārveidotājs, izpilde „ia”(dzirksteles drošs)
EDT 34
temperatūras ciparu pārveidotājs, izpilde „ia” (dzirksteles drošs)
modulis RS-485
paplašinošs modulis KP 065 08 ciparu pārveidotāja
pieslēgšanai (plate ir apvalka iekšpusē)
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11 Tehniskie parametri
Mehāniskie parametri
- Gabarītu izmēri (ш x в x г)

… 209 x 160 x 74

- svars

… maks. 1,4 kg

- Skapja materiāls

… polikarbonāts

- savienojuma spailes – vada šķērsgriezums

… 0,5 мм2 - 1,5 мм2

- mehāniskā kategorija

...

M2

- elektromagnētiskā vide

...

E2

Vide
- aizsardzības pakāpe

… IP66, atbilstoši CSN EN 60529

- darba temperatūra

… -25 °C - +60 °C

- uzglabāšanas temperatūra

… -40 °C - +85 °C

- darba stāvoklis

… vertikālais 4)

- mitrums
- aizsardzība no bīstamā kontakta pie strāvas
nesošām un nestrāvas nesošām daļām.

… Maks. 95%, nekondensētais tvaiks
… Ar nelielu spriegumu

Stprādzien bīstamais izpildījums – dzirksteles
drošs
- apzīmējums

… 1 Ex ia IIC T4/T3 Х vai 1 Ex ia IIА T3 Х

- sertifikāta numus

… ROSS CZ GB05.В03175

- vides klasifikācija

… ZONA 1, ZONA 2

Barošana
- batarejas barošanas veids

… litija 3,6В/17Ač (izmērs D)

- barošanas batarejas kalpošanas laiks
- barošanas batarejas spriegums

… 6 gadi

- barošanas batarejas kalpošanas ilguma
Mērīšana

5)

… 2,8 ÷ 3,6 В
Jā, brīdinājums pirms 90 dienām pirms
… izlādes

- rezervēšanas batarejas veids
… litija 3,6В/1Ač (izmērs ½ AA)
- rezervēšanas batarejas kalpošanas termiņš
… 10 gadi

4 )

ir ieteicams izmantot šo darba stāvokli. Darba vides garantijas gadījumā bez mitruma kondensācijas
iespējas, ierīce var montēties arī horizontālajā stāvoklī.
5 )
barošanas batarejas kalpošanas laiks ir atkarīgs no uzstādītā režīma, batarejas kalpošanas laiks
rezervācija ir atkarīga no ierīces izmantošanas paņēmiena bez barošanas batarejas.
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Pieslēgšana pie ārējā barošanas avota
Kārba PWR (GND, +)
- ārējā IB avota veids
- ārējā IB barošanas avota UPWR spriegums

- kabeļa garums

… JBZ-02 (JBZ-01, DATCOM-Kx)
4,5–10 В ( ieejas NAMUR veida nav
… izmantotas)
7 – 10 В ( ieejas NAMUR veida ir
… izmantotas)
… 30 м

Ierīces precizitāte, metroloģiskie parametri
- mērīšanas princips
- veida apstiprināšanas zīmols

… PTZ korektors, 1 kanāls 6)
… TCM 143/06 – 4664
(sertificēšanas saskaņā ar MID)

Relatīvā kļūda (darba temperatūras režīmā)

- korektora maks. kopējā kļūda

… < 0,5 % no rādītāju lieluma

- darba apjoma mērīšanas kļūda
- saspiešanas faktora aprēķināšanas kļūda

… Bez kļūdas

- saspiešanas faktora aprēķināšana

… < 0,05 %
… AGA-8 92DC, AGA-NX-19 mod, AGA 8G1, AGA 8-G2, SGERG-88, patstāvĪgais
lielums 7)

Spiediena mērīšana
- ieeju daudzums
- devējs

… 1
… Pjerrezistoru silīcijas devējs

- mērīšanas diapazons

… 80 ÷ 520 кPа
… 200 ÷ 1000 кPа
… 400 ÷ 2000 кPа
… 700 ÷ 3500 кPа
… 1400 ÷ 7000 кPа
… 80 ÷ 1000 кPа 8)
… 400 ÷ 7000 кPа 9)

6 )

var konfigurēt arī vienkāršāku pārskaitīšanas variantu. Atbalstītie varianti ir PTZ, PT, TZ, un T.
saspiešanas aprēķina izvēlētā metode var izraisīt gāzes izmērāmās temperatūras diapazona
ierobežošanu. Sīkākā informācija tabulā 1.
8 )
paplašinoš diapazons par piemaksu.
7 )
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- mērīšanas kļūda

… < 0,25 % no rādītājiem

- ilglaicīgā stabilitāte

… < 0,1 % par gadu no rādītājiem

- maksimālā pārslodze

125 % augšējā mērīšanas diapazona
… robeža
… 10 МПа 9)
… caurule ∅ 6 мм, vītņu savienojums ERMETO
M12 x 1,5
… iekšējā

- mehāniskā izturība
- spiediena pieslēgšana
- izpilde

...

Ārējā, kabeļa garums standartā 2,5 m,
maksimāli 5 m

Temperatūras mērīšana
- ieeju daudzums
- devējs
- mērīšanas diapazons

… 1
… Pt 1000, platīna rezistoru devējs
… -25 ÷ +60 °C

- mērīšanas kļūda

… ±0,2°C

- ilglaicīga stabilitāte
- devēja izpilde

… < 0,02 % par gadu (relatīvā kļūda uz K)
… caurulīte ∅ 5,7 mm ar garumu 120 mm ar
kabeli

- ārējā devēja kabeļa garums

… standarts 2,5 m, maksimāli 10 m

Iekšējās temperatūras mērīšana
- mērīšanas kļūda

… ±3 °C

Reālā laika ķēde
- ilglaicīgā stabilitāte

… ±5 min./ gadā pie 25 °C

Ciparu ieejas

Spailes INPUTS

- daudzums
- ieeju daudzums

… 4
… NČ impulsu ieeja, VČ impulsu ieeja
NAMUR, bināra ieeja ar zemu pievadīto
jaudu, bināra ieeja NAMUR

- kabeļa garums atsevišķām ieejām

… 30 m

9 )

tiks bojāts spiediena pārveidotājs, gāzes caurlaidība paliks nemainīga.
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Bināru ieeja – klase
- maks, ieeju daudzums

spailes DI1(LF+/-), DI2(LF+/-), DI3, DI4

- min. Stāvokļa ilgums

… 4
… Ieeja ar zemo pievadīto jaudu – sausā
kontakta pieslēgšana vai bloka – izejas
pieslēgšana
… 100 msek

- viltus ejas spriegums

… 2,5 В - 3,6 В

- īssavienojuma strāva

… aptuveni 3 µA

- līmenis „ON“

… R < 100kΩ vai U < 0,2 В

- līmenis „OFF“

… R > 2MΩ

NČ impulsu ieeja
- ieeju maks. daudzums

spailes DI1(LF+/-), DI2(LF+/-), DI3, DI4
… 4

- maksimālā frekvence
- ieejas veids

… 10 Hz
… Sausā kontakta pieslēgšana vai blok -

- ieejas veids

vai U > 2,5 В

izejas, WIEGAND
- min. Pulsācijas ilgums/aizkavēšana

… 40 msek

- tikšgaitas spriegums

… 2,5 В - 3,6 В

- īssavienojuma strāva

… aptuveni 3 µA

- līmenis „ON“

… R < 100kΩ vai U < 0,2 В

- līmenis „OFF“

… R > 2MΩ

vai U > 2,5 В

spailes DI1 (HF+/-), DI2 (HF+/-)

Binārā ieeja - NAMUR10)
- maks. Ieeju daudzums

… 2

- ieejas veids

… NAMUR (DIN 19234)

- min. Pulsācijas ilgums/aizkavēšana

… 100 µс

- tukšgaitas spriegums

… UPWR - 1 В

- iekšējā pretestība

… 1 kΩ

VF impulsu ieeja – NAMUR 11)
- maks. Ieeju daudzums

spailes DI1 (HF+/-), DI2 (HF+/-)
… 2

- maksimālā frekvence

… 5 kHz

- ieejas veids

… NAMUR (DIN 19234)

-

min. Pulsācijas ilgums/aizkavēšana

… 100 µс

- tukšgaitas spriegums

… UPWR - 1 В

- iekšējā pretestība

… 1 kΩ

Ciparu izejas

spailes OUTPUTS

10

)

11

)

ierīcei ir jābūt pieslēgtai pie ārējā barošanas avota JBZ-02.
ierīcei ir jābūt pieslēgtai pie ārējā barošanas avota JBZ-02.
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- daudzums
- izeju iespējas (sw konfigurācija)

… 4
… Impulsu izeja, binārā izeja, analogu izeja
(ar CL-1 palīdzību)

- izejas veids

… Atvērtais kolektors

- kabeļa garums atsevišķām izejām

… 30 m

- bez galvaniskā nodalījums
Binārā izeja
- maks. Ieeju daudzums

spailes DO1, DO2, DO3, DO4
… 4

- Maks. spriegums

… 15 В

- maks strāva

… 100 мA

- maks. Pretestība nostrādāšanas stāvoklī

… 10 Ω

Impulsu izeja
- maks. Izeju daudzums

… spailes DO1, DO2, DO3, DO4
… 4

Maks. spriegums

… 15 В

- maks strāva
- maks. Pretestība nostrādāšanas stāvoklī
- nostrādāšanas laiks
- atvienošanas laiks
Analoģiskā izeja
- maks. Izeju daudzums
- izejas veids

… 100 мA
… 10 Ω
programētājs 0,1 sek - 25 sek (solis 0,1
… sek)
Programētājs 0,1 sek - 25 sek (solis 0,1
… sek)
spailes DO1, DO2, DO3, DO4 *)
… 4
… Strāvas izeja 4-20 мA (realizēts ar moduli
CL-1)

Interfeis sakariem ar augstāk stāvošo sistēmu

Visus trīs interfeisus izmanto kopējo kom.
Kanālu – nedrīkst izmantot vienlaicīgi

Metāliskais interfeis
- galvaniskā nodaļa

… jā

- secības sakara interfeis

… RS-485 vai RS-232 (vienlaicīgi nedrīkst)

- datu apmaiņas protokols

… Pēc izvēles, saskaņā ar firmware versiju

- komunikācijas ātrums

… 9600 Bd – 57600 Bd, regulējamā

- bita formāts

… 8 bitu, 1 stop - bits, bez pariteta

Līnija RS-232

spailes RS232 (GND1, CTS, TxD, RxD),

- pieslēgšana caur IB sadalītāju
- kabeļa garums

Piem. MTL5051
… 30 м

Līnija RS-485
- pieslēgšana caur IB sadalītāju

spailes RS485 (GND1, U1+, D1+, D1-)
… Datcom-K3, Datcom-K4
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… <100 м

- maks. kabeļa garums
Interfeis IEC-1107
- komunikācijas ātrums

… 9600 Bd - 38400 Bd

Iespējamā ieeju un izeju konfigurācija

DI1
DI2
DI3
DI4

Binārā ieeja
klasik
NAMUR
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
-

DO1
DO2
DO3
DO4

Binārā
izeja
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ

Impulsu
izeja
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ

Impulsu ieeja
NČ
VČ (NAMUR)
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
Datu izeja*)
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ

*) ir nepieciešams pieslēgt ārējo moduli C – 1 caur JB sadalītāju (piemēram Datcom – K3).
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12

Sprādziendrošības parametri

VČ izejas NAMUR DI1, DI2:
Uo = 10В
Io = 11мA
Po = 27мВт

Co
Lo

IIC

IIB

2,8µF
200мН

18µF
700мН

spailes HF+, HF- (INPUTS)

NČ ieejas un binārās ieejas DI1, DI2, DI3, DI4:
Uo = 6,5В
Io = 8мА
Po = 15мВт

Co
Lo

IIC
2,8µF
200мН

spailes LF+/-, DI3+/-, DI4+/- (INPUTS)

IIB
18µF
700мН

Komunikācijas kopne RS485 – iekšējā kopne (pēc izvēles): spailes GND, U+, D-, D+
Uo = 6,5В
Io = 1A
Po = 1,1Вт

ΣCo
ΣLo

IIC
3,5µF
30µH

IIB
250µF
120µH

Ciparu izejas DO1 - DO4:
Ui = 15В
ΣPi = 1Вт
Ci = 500nF
Li = 0

spailes GND, DO1, DO2, DO3, DO4 (OUTPUTS)

Barošanas ārējie avoti: spailes PWR (GND, +)
Ui = 10В
Ii = 0,2A
Pi = 0,33Вт (Pi = 0,41Вт tikai priekš JBZ-02, JBZ-01)
Ci = 0
Li = 0
Komunikācijas kopne R S485 – sakars ar augstāk stāvošo sistēmu: spailes GND1,

U1+, D1-, D1+
Ui = 10В
ΣPi = 0,33Вт* (operāciju summa RS485 un RS232)
Ci = 2,8µF
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Li = 0
Komunikācijas kopne RS232- sakars ar augstāk stāvošo sistēmu: spailes GND1,

CTS, TXD, RXD
Ui = 20В
ΣPi = 0,33Вт* (jaudu summa RS232 un RS485)
Ci = 200nF
Li = 0

vai
MTL5051 (tikai spailes 1,2,5,6)
* Piezīme: Jaudu summa kopīgi ir noteikta abiem interfeisiem, t.i., jaudu summa uz
RS485 un RS232 nav jāpārsniedz 0.33 Bt, izņemot MTL5051.

Batareja, kura tika izmantota ierīcē, tiek attiecināta pie
bīstamo atkritumu kategorijas. Izmantotās batarejas var atgriezt
ražotājam.
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