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Simboli 

Simbols  Nozīme Mērvienī
ba 

AGA8-G1 ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķināšanas metode  
AGA8-G2 ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķināšanas metode  
AGA8-92DC ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķināšanas metode  
AGA NX-19 mod ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķināšanas metode   
PSC ... pilnvarotais servisa centrs  
BRS … bāzes raiduztvērēja stacija  

CL 1 ... modulis, kas nodrošina 4-20 mA plūsmas izvadi  

CRC ... kontrolsumma – izmanto datu aizsardzībai  

CTR ... komunikācijas protokols  

DATCOM-Kx ... DATCOM-K sērijas (DATCOM-K1, DATCOM-K2, DATCOM-
K3, DATCOM-K3/A, DATCOM-K4, DATCOM-K4/A) 
produkts 

 

DC ... līdzstrāvas spriegums  

dE … enerģijas pieaugums (starpība) MJ 

dV, dVm … tilpuma pieaugums (starpība) mērījumu apstākļos Vm  m3 

dVb … tilpuma pieaugums (starpība) bāzes apstākļos m3 

E … enerģija MJ 

Es … kļūdas enerģijas vērtība MJ 

EMC ... elektromagnētiskā saderība un pretestība  

EMI ... elektromagnētiskie traucējumi  

EO ... Ermeto Original, spiediena cauruļu veidgabalu veids  

programmaparatū
ra, FW 

... ierīcē iebūvētā programmatūra  

GOST NX-19 ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķina metode (līdzīga 
AGA NX-19 mod) atbilstoši VNIIMS direktīvai 
(pielietojama temperatūras diapazonā no -23°C līdz 
+60°C) 

 

Hs ... sadegšanas siltums MJ/m3 

JB ... iekšēji drošs, iekšējā drošība  

Modbus, Modbus-
RTU 

... Modicon izstrādāts komunikācijas protokols   

M900 ... RMG izstrādāts komunikācijas protokols  

SSSI ... Saņemtā signāla stipruma indikācija. Identificē ierīci, kas 
nosaka bezvadu ierīču signāla kvalitāti. 

 

SGERG-88 ... gāzes saspiežamības koeficienta aprēķināšanas metode  

SW ... programmatūra – datorprogrammas  

C ... saspiežamības faktors  - 

K ... saspiežamības koeficients (Z/Zb))   - 

kp ... gāzes skaitītāja konstante (impulsu skaits uz 1 m3) p/m3 

N ... ieejas impulsu skaits no gāzes skaitītāja imp 

p ... absolūtais spiediens mērījumu apstākļos kPa 
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Simbols  Nozīme Mērvienī
ba 

pb ... absolūtais spiediens bāzes apstākļos kPa 

Q ... plūsmas ātrums mērījumu apstākļos (saukts arī par 
primāro plūsmas ātrumu) 

m3/h 

Qb ... plūsmas ātrums bāzes apstākļos (saukts arī par standarta 
plūsmas ātrumu) 

m3/h 

T ... absolūtā temperatūra mērījumu apstākļos (T = t + 273.15)  K 

t ... gāzes temperatūra mērījumu apstākļos °C 

Tb ... absolūtā temperatūra bāzes apstākļos  K 

V ... tilpums Vm   

Vm ... tilpums mērījumu apstākļos (saukts arī par primāro 
tilpumu) 

m3 

Vb ... tilpums bāzes apstākļos (saukts arī par standarta tilpumu) m3 

Vbs ... kļūdas tilpums bāzes apstākļos (saukts arī par kļūdas 
standarta tilpumu) 

m3 

Vs ... kļūdas tilpums mērījumu apstākļos (saukts arī par kļūdas 
primāro tilpumu) 

m3 
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ATEX simboli 

Simbols  Nozīme 

 ... Sprādziendrošības identifikācija 

II ... Elektroiekārtu klase, kas paredzēta izmantošanai potenciāli sprādzienbīstamā 
vidē (izņemot raktuves, kurās uzkrājas metāns) 

-/2 ... Kategorija: izmantošana iekštelpās: nav 
izmantošana ārpus telpām: 2. kategorija (1. zona) 

3 ... Kategorija: izmantošana iekštelpās: nav 
izmantošana ārpus telpām: 3. kategorija (2. zona) 

1  1. kategorija (0. zona) 

G ... Atmosfēras tips (gāzes un tvaiki) 

c ... Sprādziena aizsardzības metode “būvniecības drošība” 

Ex ... Elektriskā ierīce atbilst vienam vai vairākiem aizsardzības veidiem, uz kuriem 
attiecināmi īpaši standarti (skatīt CSN EN 60079-0, 3. red. 1. paragrāfs) 

IIA ... Elektrisko ierīču grupas atbilstoši gāzes tipam, kam tās ir paredzētas (parasti 
propāns)  

IIB ... Elektrisko ierīču grupas atbilstoši gāzes tipam, kam tās ir paredzētas (parasti 
etilēns)  

IIC ... Elektrisko ierīču grupas atbilstoši gāzes tipam, kam tās ir paredzētas (parasti 
ūdeņradis)  

ia ... Iekšējā drošības metode 

TX ... Nav faktiskās apkures 

T1 ... temperatūras klases marķējums (T1 – maksimālā pieļaujamā virsmas 
temperatūra 450°C) 

T3 ... temperatūras klases marķējums (T3 – maksimālā pieļaujamā virsmas 
temperatūra 200°C) 

Ga ... Aprīkojuma aizsardzības līmenis. Aprīkojums potenciāli sprādzienbīstamai 
videi ar “ļoti augstu” aizsardzības līmeni, kas nav aizdegšanās avots normālas 
darbības apstākļos, iespējamu darbības traucējumu apstākļos, kā arī 
neparedzētu traucējumu gadījumā. 

 

Vd ... primārā tilpuma starpība m3 

Vbd ... tilpuma starpība bāzes apstākļos m3 

Vf ... primārā tilpuma tarifa skaitītājs m3 

Vbf ... primārā tilpuma tarifa skaitītājs bāzes apstākļos  m3 

Z ... gāzes saspiežamības faktors mērījumu apstākļos  

Zb ... gāzes saspiežamības faktors bāzes apstākļos  
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1 Ievads  

1.1 Vispārējs ierīces apraksts 
Viedais diafragmas gāzes skaitītājs ar tilpuma konversijas ierīci picoELCOR G10/16/25 

(turpmāk tekstā Ierīce) ir kompakta gāzes patēriņa mērījumu ierīce, kas paredzēta 
nelielākiem objektiem (piemēram, pārvaldes vai nelielu uzņēmumu objektiem). Tas ir 
paredzēts dabasgāzes patēriņa mērīšanai un datu pārsūtīšanai ar iebūvēta GSM/GPRS 
modema palīdzību. 

Diafragmas gāzes skaitītājs Elster BK-Gxx ir iekārtas pamatdaļa, kas veic primārā gāzes 
tilpuma mērīšanu. Ierīce tiek piegādāta ar G10, G16 un G25 izmēra diafragmas gāzes 
skaitītājiem. 

 Izmērītā gāzes tilpuma konversiju atbilstoši standarta apstākļiem, primārās summas un 
konvertētā gāzes tilpuma noteikšanu un attēlošanu nodrošina iebūvēta elektroniska 
konversijas ierīce picoELCOR ar displeju. Iebūvēti gāzes spiediena un temperatūras sensori 
arī ir daļa no viedā gāzes skaitītāja elektronikas. Attālinātā gāzes skaitītāja datu nolasīšana ir 
iespējama, izmantojot iebūvētu GSM/GPRS modemu vai citas komunikācijas saskarnes. 

Ierīce ir radīta un apstiprināta atbilstoši CSN EN 12405-1+A2 standartam kā 1. tipa 
konversijas ierīce (kompakta sistēma) un tiek piegādāta ar PTZ konversiju vai PT konversiju.  

Attiecībā uz drošību – elektroniskā konversijas ierīce picoELCOR ir radīta atbilstoši CSN 
EN 60079-11 standartam kā iekšēji droša un ir apstiprināta lietošanai potenciāli 
sprādzienbīstamā vidē. 

Viedais diafragmas gāzes skaitītājs ar tilpuma konversiju tiek ražots un piegādāts 
saskaņā ar šādām Eiropas Parlamenta direktīvām: 

 1994/9/EK Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai potenciāli 
sprādzienbīstamā vidē (GO Nr. 23/2003 Coll.) 

 2004/108/EK Elektromagnētiskā saderība (GO Nr. 616/2006 Coll.) 

 2004/22/EK Direktīva par mērinstrumentiem (GO Nr. 464/2005 Sb.) 

 99/5/EK Radio un telekomunikāciju termināla iekārtas (GO Nr. 426/2000 Coll.) 

Ierīce tiek piedāvāta tirgū un tiek izmantota saskaņā ar iepriekš minētajām direktīvām, 
un tā ir marķēta ar CE marķējumu.  

 

 

 

Diafragmas gāzes skaitītāja korpuss ir izgatavots no tērauda plāksnes ar virsmas apdari; 
elektroniskais skaitītājs atrodas korpusā, kas izgatavots no izturīgas plastmasas ar IP65 
aizsardzību. Skaitītājam ir displejs un sešas kontrolpogas. Pogas ir pārklātas ar uzgaļiem. 
Ierīcē ir viena digitāla (impulsa) izeja. 

 Ierīci darbina B-02 litija baterija. Nominālās lietošanas diapazonā baterijas kalpošanas 
mūžs ir 15 gadi. Iebūvēto GSM/GPRS modemu darbina atsevišķa HB-02 baterija.  

Ierīce ar iebūvētu GSM/GPRS modemu var darboties kā radio ierīce, atbilstoši 
vispārējai atļaujai Nr. VO-R/1/04.2014-2. 
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Ierīce uzglabā uzmērītās vērtības datu arhīvā ar maināmu struktūru un maināmu 
uzglabāšanas ciklu. Binārais arhīvs uztver izmaiņas binārajos ievados un novēroto notikumu 
rašanos (ierobežojumus utt.). Kļūdu situācijas tiek saglabātas statusa arhīvā. Var tikt 
ieprogrammēta nozīmīgu apjomu saglabāšana, kā arī dažu statistisko vērtību aprēķināšana 
un saglabāšana ikdienas un ikmēneša arhīvos. Servisa un metroloģijas nolūkos arhīvu 
iestatījumi saglabā darbības, kas ietekmē ierīces parametrus. Pastāv arī citi pieejamie arhīvi, 
kuru apraksts pieejams turpmāk. 

Komunikācijai ar augstāka līmeņa sistēmu ierīce aprīkota ar optisko saskarni un 
iebūvētu modemu. Tā var automātiski uzsākt savienojumu avārijas gadījumā.  

Ierīce ražota, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kas nodrošina augstu ierīces 
drošību un aizsardzību, kā arī aizsardzību pret bojājumiem vai iejaukšanos ierīces darbībā. 
Ierīces paaugstinātu aizsardzību nodrošina: 

 gāzes skaitītāja rotācijas optiskais sensors, kuru neietekmē magnētiskais lauks; 

 iekšējais kombinētais spiediena un temperatūras sensors, kas iebūvēts gāzes 
skaitītāja korpusā un nekādi nav pieejams; 

 ierīces atvēršanas indikācija ar iespēju nosūtīt trauksmes ziņojumu ar attālināto 
pārraidi; 

 ierīces iekšienē paslēpta GSM/GPRS antena;  

 ar parolēm aizsargāti dati un iestatījumi;  

 pārraidīto datu šifrēšanas iespēja.  

 iespēja aizslēgt ierīci pret atvēršanu, ar piekaramo atslēgu; 

 Pm spiediena mērīšanas pārbaudes sprauslas blīvēšanas iespēja.  

Ierīces konfigurāciju iespējams veikt ar servisa SW [26]programmatūru, kas paredzēta 
personālajiem datoriem. Šī programmatūra ļauj arī ierakstīt, attēlot un glabāt gan ierīces 
īslaicīgās vērtības, gan iekšējo arhīvu saturu. 

1.2 Darbības princips 

1.2.1 Uz gāzes likumdošanu balstīta konversija 
Ierīce saņem norādi par gāzes daudzumu, kas plūst tai cauri primārajos apstākļos (V), 

izmantojot rotācijas noteikšanas sensoru.  

Iebūvētais kombinētās temperatūras un spiediena devējs nodrošina ierīcei citu 
informāciju par gāzi, kas plūst tai cauri – par gāzes temperatūru (t) un absolūto spiedienu 
mērījumu apstākļos (p). Dati tiek izmantoti arī konversijas faktora (C) aprēķināšanai, ko 
ietekmē citi faktori: absolūtā temperatūra bāzes apstākļos (Tb), absolūtais spiediens bāzes 
apstākļos (pb) un gāzes saspiežamības koeficients bāzes apstākļos (Zb). 

 

Saspiežamības koeficients:   

K = 
Z 

Zb 

Konversijas faktors: 

C = 
p 

* 
Tb 

* 
1 

pb (t + 273.15) K 
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Tilpums bāzes apstākļos (standarta tilpums): 

Vb = V * C 

Gāzes saspiežamības koeficients ir starpība starp dabasgāzes īpašībām un ideālajām 
gāzes īpašībām. Nosakot parametrus iespējams izvēlēties konkrētu metodi saspiežamības 
koeficienta aprēķināšanai saskaņā ar standartu (AGA NX-19 mod, AGA8-G1, AGA8-G2, 
SGERG-88 vai AGA8-92DC). Attiecībā uz gāzēm, kas nav dabasgāze, var izmantot nemainīgu 
saspiežamības vērtību. Ja spiediens vai temperatūra pārsniedz diapazonu, kas noteikts 
saspiežamības aprēķināšanai ar izvēlēto standartu, ierīce izmanto kļūdas saspiežamības 
vērtību. 

Pamatojoties uz ieejas signāla frekvenci, ierīce reālā laikā aprēķina gāzes plūsmu, 
izmantojot saņemtā signāla matemātisku filtrēšanu. 

Primārās plūsmas ātrums: 

Q = ∆V / ∆t [m3/h] 

kur:  ∆V ............................ primārā tilpuma pieaugums 

  ∆t ............................. laiks starp impulsiem, kas atbilst vienas 
simtdaļas sekundes precizitātei 

Faktiskais plūsmas ātrums konversijas ierīces displejā tiek atjaunināts ik pēc 
10 sekundēm. 

Standarta plūsmas ātrums: 

Qb = C * ∆V / ∆t [m3/h] 

 

1.2.2 Kļūdas tilpuma vērtības bāzes vai mērīšanas apstākļos  
Aprēķināšanai kļūdas apstākļos (t.i., kuru izraisījusi konversijas ierīces kļūda, novirze no 

darbības diapazona vai ierīces defekts) ierīce ir aprīkota ar konversijas ierīci, kas aprēķina 
kļūdas tilpumu mērījumu apstākļos (V s) un kļūdas tilpumu bāzes apstākļos (Vbs). Šīs 
konversijas ierīces ir savienotas ar atbilstošām iekārtām, kas konvertē tilpumu normālos 
apstākļos. 

Detalizēts ierīces darbību un kļūdas apstākļu apraksts atrodams sadaļā 4.4. 

 

1.2.3 Tilpuma konversija enerģijā 
Ierīce spēj aprēķināt patērētās gāzes daudzumu kā patērēto enerģiju.  Tilpuma 

konversijai enerģijā tiek izmantota sadegšanas siltuma Hs vērtība. Aprēķins tiek veikts, 
palielinot tilpumu dVb (un dVbs), kas reizināts ar sadegšanas siltuma Hs faktisko vērtību.  

dE=Hs x dVb,  dEs=Hs x dVbs  

Mērījumus enerģijas mērvienībās nodrošina divi papildu skaitītāji, kas uzstādīti ierīcē, 
no kuriem viens ir enerģijas E skaitītājs, bet otrs – kļūdu vērtību Es skaitītājs. 

Veicot ierīces konfigurāciju, iespējams izvēlēties enerģijas mērīšanas mērvienību no 
šāda saraksta: MJ, kWh, Btu.  

Uzmanību: 
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Mainot mērvienību skaitītāja absolūtā vērtība E (Es) netiek konvertēta. Turpmākie 
pieaugumi tiek skaitīti attiecībā uz jauno mērvienību. 

Enerģijas aprēķināšanas princips ir attēlots 1. att. . 

 

Sadegšanas siltums Hs 

Lai nodrošinātu pareizu konversiju, jāizmanto sadegšanas siltuma vērtība Hs atbilstoši 
izvēlētajiem nosacījumiem. Tādēļ ir nepieciešams norādīt sadegšanas siltuma vērtību un 
bāzes apstākļus. Pēc tam ierīce veic bāzes siltuma konversiju noteiktos bāzes apstākļos un 
pēc tam izmanto iegūto vērtību enerģijas aprēķināšanai. 

AGA8-92DC metodes gadījumā sadegšanas siltums nav norādīts; ierīce to aprēķina no 
noteiktā gāzes sastāva atbilstoši EN ISO 6976.  Izmantojot citas metodes, ir jāprecizē Hs 
vērtība. Vērtība Hs (MJ/m3) vienmēr jānorāda šādiem bāzes apstākļiem:  

degšanas temperatūra/gāzes temperatūra = 25°C/0°C 

 

 

APZĪMĒJUMS: 
  

C konversijas faktors T absolūtā temperatūra mērījumu apstākļos 

dE pieskaitītā enerģija Tb absolūtā temperatūra bāzes apstākļos 

dv pieskaitītais dvm V tilpums VH 

dvb pieskaitītais bāzes tilpums Vb tilpums bāzes apstākļos (standartizēts tilpums) 
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dvm pieskaitītais primārais tilpums Vb(old) standarta tilpums iepriekšējā mērījumu perioda beigās 

E enerģija Vm tilpums mērījumu apstākļos (primārais tilpums) 

Eold 
enerģija iepriekšējā mērījuma 
beigās 

Vm(old) primārais tilpums iepriekšējā mērījumu perioda beigās 

Hs sadegšanas siltums Z gāzes saspiežamības faktors mērījumu apstākļos 

p absolūtais gāzes spiediens Zb gāzes saspiežamības faktors bāzes apstākļos 

Pb 
absolūtais spiediens bāzes 
apstākļos 

  

p1 
gaisa spiediens, kurā noteikta 
gāzes degšana p2 spiediens, kurā tiek noteikts sadegušās gāzes tilpums 

t1 
gaisa temperatūra, kurā noteikta 
gāzes degšana t2 

temperatūra, kurā tiek noteikts sadegušās gāzes 
tilpums 

 

1. att. Tilpuma un enerģijas aprēķināšana – aprēķina shēma 

 

1.3 Ierīces izmēri 
 

 

 

Tips  Izmēri [mm] 

 A B C D E DN Vītne* 

picoELCOR G10 280 330 108 259 405 40 2“ 

picoELCOR G16 280 330 108 259 405 40 2“ 

picoELCOR G25 335 398 138 313 465 50 2 ½“ 

* ISO 228-1 

 

2. att. Viedā gāzes skaitītāja picoELCOR G10/16/25 izmēri  
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2 Drošības norādes 

2.1 Vispārīgi 
Viedais diafragmas gāzes skaitītājs ar tilpuma konversijas ierīci picoELCOR G10/16/25 ir 

paredzēts dabasgāzes patēriņa vai propāna-butāna (IIA grupas gāzu) mērīšanai atbilstoši EN 
437.  

Ierīces atbilstība tika novērtēta atbilstoši EK Direktīvai 94/9/EK (Valdības rīkojums Nr. 
23/2003 Coll.). Diafragmas gāzes skaitītāja korpusam izdota atbilstības deklarācija (TUV), un 
elektroniskajam skaitītājam izsniegts EK tipa pārbaudes sertifikāts (FTZU) izmantošanai 
potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Atbilstība šīm pamatnostādnēm ir iekļauta atbilstības CE 
marķējumā.  

ierīces detaļa Atbilstības deklarācija/ 
EK sertifikāts 

tipa identifikācija 

diafragmas gāzes skaitītāja korpuss TUV 11 ATEX 090370 X  II -/2 G c IIB TX  

elektroniskais skaitītājs FTZÚ 13 ATEX 0024X  II 1G Ex ia IIA T3 Ga 

 

Gāzes skaitītāja darbība tiek garantēta tikai noteikto ekspluatācijas apstākļu diapazonā, 
skatīt [Tehniskie dati]. Jebkurš cits pielietojums uzskatāms par neatbilstošu. 

 

2.2 Lietošana potenciāli sprādzienbīstamā vidē 

Viedais diafragmas gāzes skaitītājs picoELCOR G10/16/25 ar marķējumiem  
(skatīt datu plāksnīti) ir piemērots izmantošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, kas 
klasificēta kā 1. ZONA vai 2. ZONA.  

 

Sprādziendrošības marķējums: 

 II -/2 G IIA T3  picoELCOR G10/16/25 1. zona 

  Apkārtējās 
vides 
 temperatūra  

-25°C līdz +55°C 

 

Sadaļā 14 ir norādīti ierīces iekšējie drošības parametri. 

 

2.3 Bīstamība 
Gāzes skaitītāja korpuss ir izgatavots no lokšņu metāla, bet elektronikas korpuss ir 

izgatavots no polikarbonāta. Atsevišķos izņēmuma gadījumos korpusa virsmā var uzkrāties 
elektrostatiskais lādiņš; tā enerģija var izraisīt sprādzienbīstamas apkārtējās vides 
aizdegšanos.  
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Lai izvairītos no aizdegšanās riskiem elektrostatiskā lādiņa dēļ, ir jāievēro Īpašie 
lietošanas noteikumi.  

Kā barošanas ierīci atļauts izmantot tikai ražotāja apliecinātos akumulatorus.  

 

 

 

2.4 Īpašie lietošanas noteikumi 
 

 

 

 

2.5 Ierīces lietošana dažādām gāzu grupām 
PicoELCOR G10/16/25 ir izmantojams dažādām gāzu grupām atbilstoši šādai 

informācijai, kas norādīta tabulā:  

 

                          gāzes grupa 
 
ierīces versija 

IIC IIB IIA 

picoELCOR G10/16/25 nē nē jā 

 

UZMANĪBU! 

NOMAINOT BATERIJU PRET NEPIEMĒROTA TIPA BATERIJU, PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS. 
ATBRĪVOJIETIES NO IZLIETOTAJIEM BATERIJĀM ATBILSTOŠI RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.  

Atsevišķos izņēmuma apstākļos uz plastmasas korpusa var uzkrāties elektrostatiskais 
lādiņš, kas var izraisīt aizdegšanos. Ierīci nedrīkst uzstādīt vietās, kur ārējie apstākļi var 
radīt elektrostatiskā lādiņa rašanos. Ierīces tīrīšanai atļauts izmantot tikai mitru drānu. 
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3 Ierīces tehniskais apraksts 
Ierīce pilda šādas pamatfunkcijas: 

 gāzes tilpuma mērīšana,   

 tilpuma konversija uz bāzes apstākļiem, 

 faktiskā spiediena, temperatūras un plūsmas ātruma periodiskais mērījums, 

 vērtību aprēķināšana un arhivēšana, 

 komunikāciju un datu pārraide uz datoru vai citu sistēmu. 

 

3.1 Ierīces galvenās detaļas 
 

 

3. att.  Ierīces galvenās detaļas 

1 – diafragmas gāzes skaitītāja korpuss 

2 – elektroniskais skaitītājs ar displeju un iebūvētu GSM/GPRS modemu 

3 – savienojošās ligzdas 

4 – aizsargvāki 

5 – termometra atvere (tm) 

6 – izeja (testēšanas punkts) spiediena mērījumam ar blīvēšanas uzmavu (Pm) 
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Gāzes skaitītāja korpuss atrodas metāla korpusā. Cauruļu pieslēguma vietu izmērs 
norādīts 2. att. .  Elektroniskais skaitītājs ir iebūvēts korpusā, kas izgatavots no izturīgas 
plastmasas ar IP65 aizsardzības pakāpi, un tas ir nedalāmi savienots ar diafragmas gāzes 
skaitītāja korpusu. Ierīce ir aprīkota ar LCD displeju un divām vadības pogām (turpmāk tekstā 
– tastatūra), kas atrodas zem ierīces atveramā vāka. Tādējādi ierīces kontrole ar tastatūras 
palīdzību iespējama tikai pēc elektroniskā skaitītāja vāka atvēršanas. Diafragmas gāzes 
skaitītāja rotāciju kontrolē optiskais sensors. 

Ierīci darbina iebūvēta litija baterija. Nominālās lietošanas diapazonā baterijas 
kalpošanas mūžs ir 15 gadi. Baterijas barošana ļauj izmantot arī impulsu izvadi.  

 

Ierīce uzglabā uzmērītās vērtības datu arhīvā ar maināmu struktūru un maināmu 
uzglabāšanas ciklu. Kļūdu situācijas tiek saglabātas statusa arhīvā. Var tikt ieprogrammēta 
nozīmīgu apjomu saglabāšana, kā arī dažu statistisko vērtību aprēķināšana un saglabāšana 
ikdienas un ikmēneša arhīvos. Servisa un metroloģijas nolūkos arhīvu iestatījumi saglabā 
darbības, kas ietekmē ierīces parametrus. Pastāv iespēja konfigurēt arī bināro arhīvu, lai 
ierakstītu novēroto notikumu rašanos (robežvērtības utt.). Ir pieejami arī citi arhīvi. Skatīt 
sadaļu 7.3. 

 Ierīci iespējams iestatīt, izmantojot piegādāto servisa programmatūru (iestatīšana 
izmantojot tastatūru nav iespējama). Servisa programmatūra paredzēta datoriem ar 
Windows operētājsistēmu. Ierīces savienojums ar datoru tiek izveidots, izmantojot optisku 
galvu (HIE-03 vai HIE-04 tipa). Optiskā galva ir piestiprināta optiskajam vizierim uz priekšējā 
vāka, kreisajā pusē zem displeja. 

Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu GSM/GPRS modemu, kas atvieglo attālināto ierīces 
nolasīšanu. Iebūvētais modems tiek darbināts ar atsevišķu akumulatoru. Ierīcē ir instalēti 
dažādi komunikācijas protokoli, kas ļauj vienkāršāk izveidot savienojumu ar SCADA 
sistēmām. Modema savienojums ļauj iestatīt ierīces parametrus, kā arī ļauj veikt vadības 
programmatūras atjaunināšanu. Trauksmes gadījumā ierīce var automātiski uzsākt 
savienojumu, izmantojot GSM/GPRS modemu. 

 

Ierīcei ir šādas ieejas un izejas:   

 kombinētais digitālais temperatūras un spiediena sensors (iebūvēts gāzes 
skaitītājā); 

 ieeja gāzes skaitītāja rotācijas novērtēšanai (optiskais monitorings);  

 viena digitāla (impulsa) izeja DO1; 

 komunikācijas kanāls, kas savienots ar GSM/GPRS, kas atvieglo komunikāciju ar 
augstāka līmeņa sistēmu; 

 optisks infrasarkanās saskarnes komunikācijas kanāls, kas atvieglo komunikāciju 
ar datoru, izmantojot infrasarkano staru. 

 

Ja B-02 baterija izlādējas vai tiek atvienota, ierīce nepārtraukti novērtē gāzes skaitītāja 
rotācijas (t.i., dati par izlietotās gāzes daudzumu netiek zaudēti), saglabā datus un 
ģenerē reālo laiku. Tas tiek nodrošināts, izmantojot ilgstošas darbības bateriju. 
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Ierīces iestatījumu servisa programmatūra (datoram) arī ļauj nolasīt, attēlot un 
saglabāt gan faktiski uzmērītās vērtības, gan iekšējo arhīvu saturu ierīcē. 

 

3.2 Elektroniskais skaitītājs 

 

4. att.  Elektroniskā skaitītāja elementu izvietojums 
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5. att. Komponenšu izvietojums zem elektroniskā skaitītāja vāka 

Elektroniskais skaitītājs sastāv no divām galvenajām daļām – mērierīces un 
komunikāciju daļas. Abas daļas tiek darbinātas ar atsevišķiem akumulatoriem. 

Elektroniskais skaitītājs veic uzmērītā gāzes tilpuma konversiju uz bāzes apstākļiem. 
Aprēķinātais patēriņš tiek attēlots LCD displejā. Elektroniskajā skaitītājā ir iebūvēts apvienots 
gāzes spiediena un temperatūras sensors. 

 Attālinātā gāzes skaitītāja datu nolasīšana ir iespējama, izmantojot iebūvētu 
GSM/GPRS modemu. Pirms sākat lietot iebūvēto modemu, tas jākonfigurē atbilstoši 
izmantotajai SIM kartei (nav iekļauta komplektā), mobilo sakaru operatoram un vēlamās 
komunikācijas veidam. Pēc noklusējuma modems izmanto antenu, kas uzstādīta 
elektroniskajā skaitītājā. Ja nepieciešams, iespējams pieslēgt ārējo antenu. Operatīvas 
nolasīšanas vai ierīces iestatīšanas nolūkos uzstādīšanas vietā elektroniskais skaitītājs ir 
aprīkots ar optisko komunikāciju saskarni saziņai ar infrasarkanajiem stariem. Ar servisa 
slēdža palīdzību iespējams aktivizēt iekārtas parametru iestatīšanu. 

3.3 Barošana 
Ierīce aprīkota ar divām neatkarīgām baterijā. Abas no tām darbina atsevišķas 

elektroniskā skaitītāja daļas.  

3.3.1 B-02 baterija 
B-02 baterija darbina elektroniskā skaitītāja metroloģisko daļu. Tā satur litija bateriju, 

pārsprieguma pārslēgu (iekšējai drošībai) un atmiņu, kas uztur pašreizējo izpildījuma statusu. 
Baterijas barošanas spriegums ir no 2,8 līdz 3,6 V. Akumulatora kalpošanas laiks ir 15 gadi. 
Baterijas bloku aizzīmogo ražotājs, un drošības apsvērumu dēļ to aizliegts izjaukt. 
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B-02 bateriju atļauts nomainīt potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Dati par B-02 
baterrijas nomaiņu tiek saglabāti ierīces rūpnīcas diagnostikā. B-02 baterijas nomaiņas 
procedūra ir aprakstīta 3.3.3. sadaļā.  

Ja B-02 baterija tiek atvienota, ierīce nepārtraukti novērtē gāzes skaitītāja rotācijas (t.i., dati 
par izlietotās gāzes daudzumu netiek zaudēti), saglabā datus un ģenerē reālo laiku. Tas tiek 
nodrošināts, izmantojot ilgstošas darbības bateriju. Rezerves baterijas kalpošanas laiks ir 
vismaz 16 gadi. Tas atrodas zem metroloģiskā blīvslēga. 

- B-02 nomaiņas laikā dati no tilpuma skaitītājiem un citiem datiem tiek uzglabāti FRAM 
atmiņā (atmiņā, kurā dati tiek uzglabāti vairākus gadus pēc strāvas padeves atslēgšanas). 
Arhīva dati tiek glabāti šajā atmiņā ikreiz, kad ieraksts tiek arhivēts.  

3.3.2 HB-02 baterija 
HB-02 baterija (HB-01D) darbina gāzes skaitītāja komunikāciju daļu (GSM/GPRS).  Tas 

satur litija bateriju, pārsprieguma pārslēgu (iekšējai drošībai) un atmiņu, kas uztur pašreizējo 
izpildījuma statusu. Baterija nodrošina spriegumu no 2,0 līdz 3,0 V. Baterijas darbības laiks ir 
no 5 līdz 15 gadiem, atkarībā no izvēlētā komunikācijas režīma. Baterijas bloku aizzīmogo 
ražotājs, un drošības apsvērumu dēļ to aizliegts izjaukt. 

HB-02 akumulatoru atļauts nomainīt potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Akumulatora 
nomaiņas procedūra ir aprakstīta 3.3.3. sadaļā.  

Nominālās lietošanas diapazonā HB-02 baterijas kalpošanas mūžs ir 5 gadi: 

 1 x dienā – GSM/GPRS datu pārraide (modema darbības laiks apmēram divas 
minūtes dienā); 

 1 x dienā – GSM/GPRS servisa apkope (ieslēgts 10 minūtes, vidēji 1 minūtes 
komunikācija katru nedēļu); 

 1 x gadā attālinātās programmaparatūras nolasīšana. 

 

Baterijas kalpošanas laiks, galvenokārt, ir atkarīgs no izmantošanas režīma, signāla stipruma 
uzstādīšanas vietā un apkārtējās vides temperatūras: 

baterijas kalpošanas laiks: parasti 5 gadi (HB-02, 12Ah), -25°C līdz +25°C, signāla stiprums 
80%. 

Baterijas kalpošanas laiks samazinās augstākā apkārtējās vides temperatūrā. 

Baterijas kalpošanas laiks samazinās, samazinoties signāla stiprumam. 

 

3.3.3 Bateriju nomaiņa 
Ieteicams pēc iespējas ātrāk izņemt tukšas baterijas (bateriju blokus). B-02 baterijas 

nomaiņas laikā ierīce neveic spiediena vai temperatūras mērījumus, bet tā veic izlietotā 
tilpuma mērījumus (tomēr tā neveic konversiju, kas tiek veikta pēc baterijas pievienošanas). 

Ja baterijas ietilpība pirms paredzamās izlādes samazinās līdz 10%, ierīce paziņo 
par nepieciešamību nomainīt akumulatoru (kļūdas paziņojums E9, skatīt  

11 
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Reālā laika pulkstenis tiek uzturēts pastāvīgi. Ierīces arhīvā dati un parametru iestatījumi 
paliek nemainīgi. 

 

 

Lai nomainītu baterijas, atskrūvējiet četras elektroniskā skaitītāja vāka skrūves 
(krusteniskās, padziļinātās skrūves) un atveriet elektroniskā skaitītāja vāku (nepieciešams 
pārplēst lietotāja uzlīmi).  

 

B-02 baterija 

Bateriju jāatvieno no četru vadu barošanas kabeļa, kura galā atrodas savienotājs. 
Baterija ir piestiprināta pie korpusa pamatnes ar vienu skrūvi (Phillips galva). Skrūve atrodas 
akumulatora augšējā daļā. Baterijas apakšējā daļa ir piestiprināta pie korpusa ar skavām pie 
plastmasas stiprinājumiem korpusa apakšā.     

 

Pēc baterijas pievienošanas ierīcei (B-02) ierīce automātiski nolasa tās iekšējā atmiņā 
saglabātos datus (esošo jaudu un akumulatora identifikāciju). Dati no baterijas regulāri tiek 
ielādēti ierīcē, un tas notiek katru dienu plkst. 23:00. Turklāt ierīce veic tilpuma konversiju, 
kas patērēta laikā, kad baterija bija atvienota.  

 

HB-02 baterija 

Bateriju daļēji nosedz vāks, uz kura atrodas datu plāksne. Vāks jāpaceļ uz augšu. 
Baterijas kontaktligzda, konektors un komunikācijas plate ir savienoti ar vadu. Pēc baterijas 
atvienošanas nepieciešams atskrūvēt krustenisko, padziļināto skrūvi. Kad ievietota jauna 
baterija, un kad tā ir piestiprināta ar skrūvi, aizveriet baterijas vāku (vāks aizvērtā pozīcijā 
tiek nostiprināts korpusa apakšējā daļā). Iespraudiet baterijas vadu komunikācijas plates 
savienotājā. 

Modema baterijas HB-02 (spriegumu, atlikušo jaudu) ierīce pārbauda automātiski ik 
pēc divām minūtēm. 

 

Atbrīvošanās no izlietotajām baterijām 

Izlietotas baterijas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. Atbilstoši WEEE direktīvai 
(2002/96/EC) un valsts likumdošanai akumulatorus aizliegts izmest kopā ar sadzīves 

Ierīces akumulatorus un modemu drīkst nomainīt potenciāli sprādzienbīstamā 
vidē. Bateriju nomaiņu atļauts veikt tikai apmācītiem operatoriem. Atļauts izmantot 
tikai konkrētā tipa B-02 un HB-02 (HB-01D) baterijas. 

 

B-02 baterijas nomaiņas laikā ierīce neveic spiediena vai temperatūras mērīšanu, bet tā 
pastāvīgi novērtē gāzes skaitītāja rotāciju un mēra izlietotās gāzes tilpumu. Konversija 
tiek veikta pēc baterijas pieslēgšanas. Konversijai tiek izmantotas spiediena un gāzes 
temperatūras kļūdu vērtības.  

Ierīces sistēmas laiks darbojas pat tad, ja baterija B-02 ir atvienota. 

Ierīces arhīvā dati un parametru iestatījumi paliek nemainīgi. 
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atkritumiem. Uz izlietotajām baterijām attiecas pienākums saņemt tās atpakaļ. Tādējādi 
baterijas jānodod tās savākšanas punktos vai pilnvarotos elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma atkritumu apsaimniekošanas punktos. 

 

3.4 Ierīces drošības marķējums 
Uz ierīces redzamais marķējums norāda ierīces tehnisko statusu, kuru nedrīkst 

ietekmēt, veicot ierīces izmaiņas. 

Ražotāja drošības marķējums (metroloģiskais marķējums, drošības 
marķējums) 

- tā atrašanās vieta ir aprakstīta EK tipa pārbaudes sertifikātā saskaņā ar 2. pielikumu, B 
virzienu, valdības rīkojumu Nr. 464/2005 Coll., kuru izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 1383. Šis 
drošības marķējums ir tikpat svarīgs, kā tā sauktā oficiālā prečzīme saskaņā ar Likuma Nr. 
505/1990 Coll. 9. punktu, 3. paragrāfu par metroloģiju. 

Pārkāpjot šajā marķējumā norādīto, ražotājs negarantē, ka ierīces īpašības atbildīs EK tipa 
pārbaudes sertifikātam. 

Lietotāja marķējums 

- lietotāja kontroles marķējums (plombas), kas uzlikts atbilstoši lietotāja vajadzībām. 

Ražotāja marķējums 

- ražotāja kontroles marķējums, kas uzlikts atbilstoši ražotāja vajadzībām. 

 

Drošības marķējuma vai ražotāja marķējuma pārkāpuma gadījumā garantija nav spēkā.  

 

Piebilde: 
Gāzes skaitītāja durvis ir iespējams nodrošināt pret atvēršanu, izmantojot piekaramo atslēgu 
ar diametru līdz 5 mm. 
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lietotāja marķējums 
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6. att. Ražotāja drošības marķējums 

 

3.5 Identifikācijas veids un marķējuma plāksnes 
 

Identifikācijas veids  Qmax 
[m3/hod] 

Qmin 
[m3/hod] 

cikliskais tilpums V 
[dm3] 

picoELCOR G10 16 0.1 6 

picoELCOR G16 25 0,16 6 

picoELCOR G25 40 0,25 12 

1. tabula Identifikācijas veids un plūsmas ātruma diapazons 
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7. att.  Datu plāksnes piemēri 
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4 Metroloģiskās īpašības 
Ierīce izmanto kombinēto digitālo spiediena un temperatūras pārveidotāju, kas 

marķēts ar KP 089 gāzes temperatūras un spiediena mērījumu veikšanai. Tas atrodas gāzes 
skaitītāja iekšpusē un ir savienots ar elektronisko skaitītāju ar plakanu četru vadu kabeli.  

 

4.1 Temperatūras mērīšana 
Temperatūras mērīšanas diapazons svārstās no -25°C līdz +55°C.  Mērīšanas periods ir 

kopīgs gan temperatūras mērīšanai, gan spiediena mērīšanai, un tas ir stingri noteikts kā 30 
sekundes. Temperatūras mērīšanas mērvienības ir regulējamas.   

Veicot ierīces konfigurāciju, lietotājam ierīcē jāievada nemainīgais parametrs Kļūdas 
temperatūras vērtība. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu saspiežamību, nevis uzmērīto 
temperatūras tilpumu šādos gadījumos: 

- uzmērītās temperatūras vērtība pārsniedz mērījumu diapazonu; 

- temperatūras mērīšanas laikā radusies kļūda.  

 

4.2 Spiediena mērīšana 
Balstoties uz ierīces atmiņā saglabātajiem kalibrēšanas datiem, apvienotā sensora 

elektronika nodrošina korelāciju ar nelinearitāti un spiediena sensora atkarību no 
temperatūras. Spiediena pārveidotāja mērīšanas diapazons ir 80-160 kPa abs.    

Mērīšanas periods ir kopīgs gan temperatūras mērīšanai, gan spiediena mērīšanai, un 
tas ir stingri noteikts kā 30 sekundes. Temperatūras mērīšanas mērvienības ir regulējamas. 

Veicot ierīces konfigurāciju, lietotājam ierīcē jāievada nemainīgais parametrs Kļūdas 
spiediena vērtība. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu saspiežamību, nevis uzmērīto spiediena 
vērtību šādos gadījumos: 

- uzmērītā spiediena vērtība pārsniedz mērījumu diapazonu; 

- spiediena mērīšanas laikā radusies kļūda. 

 

4.3 Saspiežamības aprēķināšana 

4.3.1 PTZ konversija 
Saspiežamības koeficients tiek aprēķināts no gāzes sastāva, kas norādīts parametros, 

izmantojot vienu no šādām ierīces metodēm: AGA NX-19-mod, SGERG-88, AGA8-G1, AGA8-
G2 vai AGA8-92DC.  

Saspiežamības faktors tiek aprēķināts katrā mērīšanas intervālā. SGERG-88 un AGA8-
G1 sadegšanas siltuma vērtība jānosaka 25°C gāzes sadegšanas temperatūrā, bet gāzes 
sadegšanas tilpums jānosaka 0°C temperatūrā (saīsināti kā 25/0). Servisa programmatūra arī 
ietver iebūvētu kalkulatoru, kas konvertē degšanas siltumu, kas norādīts citās temperatūrās.  
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spiediena 
mērīšanas 
diapazons 

Metode 

AGA NX-19 
mod 

SGERG-88 AGA8-G1 

AGA8-G2 

AGA8-92DC 

80 ÷ 160 kPa -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C 

22. tabula Standartu piemērošana spiediena diapazona un gāzes temperatūras 
saspiežamības aprēķināšanai 

Piebilde: 
Ierīcē tiek izmantota arī GOST NX-19 saspiežamības aprēķināšanas metode. Šo metodi 

nav apstiprinājis Čehijas Metroloģiskais institūts. 

Saspiežamības aprēķināšana pēc GOST NX-19 metodes ir ierobežota mērīšanas 
temperatūras diapazonā no -23°C līdz +60°C. 

Kļūdas saspiežamība 

Kļūdas saspiežamība tiek izmantota aprēķinātās saspiežamības vietā, ja saspiežamības 
aprēķināšana nevar tikt veikta gāzes sastāva robežkoncentrācijas dēļ. Kļūdas saspiežamības 
vērtība ražotājam jānosaka ierīces konfigurācijas laikā. 

4.3.2 PTZ konversija 
Saspiežamības koeficientu K ir iespējams iestatīt kā konstanti. Konstantes diapazons 

nav ierobežots. 

 

4.4 Tilpuma uzmērīšana un aprēķināšana 
Tilpuma mērīšanai un aprēķināšanai tiek izmantoti šādi skaitītāji: 

Vm - tilpuma skaitītājs mērījumu apstākļos (primārais tilpums) 

Vs - darbības tilpuma skaitītājs kļūdas apstākļos  
(kļūdas primārais tilpums) 

Vb - tilpuma skaitītājs bāzes apstākļos (standarta tilpums)  

Vbs - standarta tilpuma skaitītājs kļūdas apstākļos 

 

4.4.1 Darbība kļūdas apstākļu gadījumā 
Rodoties kļūdas apstākļiem, ierīce turpina tilpumu aprēķināšanu pēc tilpuma skaitītāja 

mērījumu apstākļos (Vm) un vienlaicīgi sāk aprēķināt tilpumus kļūdas tilpuma skaitītājā 
mērījumu apstākļos (Vs). Tilpuma vērtības bāzes apstākļos (Vb) vairs netiek aprēķinātas 
tilpuma skaitītājā bāzes apstākļos (Vb), un tās tiek sāktas aprēķināt, izmantojot spiediena vai 
temperatūras kļūdas vērtības, un vērtības tiek saglabātas kļūdas tilpuma skaitītājā bāzes 
apstākļos ( Vbs). Šajā statusā vērtības netiek glabātas tilpuma skaitītājā bāzes apstākļos (Vb). 
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8. att.  Tilpuma vērtību saglabāšana skaitītājos 

 

Ja aprēķinā tiek izmantota kļūdas saspiežamība, jo veikts nesekmīgs mēģinājums veikt 
saspiešanas aprēķinu (skatīt 4.3.1.), kamēr p un t atrodas mērīšanas diapazonā, konvertētais 
tilpums tiek saglabāts kļūdas skaitītājā (Vbs).4.3.1  
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5 Digitālā izeja 

5.1 Digitālās izejas īpašības 
Ierīce ir aprīkota ar DO1 digitālo izeju, kas ir paredzēta, lai ģenerētu izejas impulsus. 

Izvadīšanu iespējams kontrolēt, izmantojot aprēķina vienādojumus, kurus lietotājs ir ievadījis 
ierīces parametros.  

Impulsu izeja (DO1) 

Izeja ir “atvērta kolektora” tipa, un tā ir galvaniski izolēta no citām elektroniskā 
skaitītāja ķēdēm. Izejas impulsi tiek aprēķināti un nosūtīti izvadei mērījumu intervālā. Laiks, 
kurā impulsa izeja ir jāaktivizē (impulsa garums), un intervāls starp impulsiem ir iestatāms ar 
ierīces parametriem.   

 Izejas ir galvaniski izolētas, tāpēc to izmantošana būtiski ietekmē akumulatora 
darbības laiku.   Šī iemesla dēļ parametru iestatīšanas opcijas servisa programmatūrā Telves 
ir ierobežotas, lai vienmēr tiktu garantēts akumulatora darbības laiks, neatkarīgi no izejas 
pielietojuma un no ģenerēto impulsu skaita. Limits ir iestatīts uz īsu impulsa ilgumu 4 līdz 50 
ms diapazonā, un radīto impulsu intervāliem jābūt vismaz 1 sek. Ja nepieciešama citu 
iestatījumu izmantošana, sazinieties ar ražotāju.   

Izvade ir iekšēji droša. Tādējādi caur drošības barjeru jāpievieno standarta aprīkojums 
(piemēram, DATCOM-K3, skatīt 9. att.).9 

Ja izejas impulsu parametri ir iestatīti nepareizi, ierīcē var parādīties tā sauktie izejas 
impulsu parādi. Izejas impulsu parādi (t.i., impulsu skaits, kas nav tikuši nodoti izejai) var 
sasniegt maksimāli 65535 impulsus. Uzkrātais impulsa parāds turpina pārraidi uz izeju laikā, 
kad no gāzes skaitītāja nav ienākošo impulsu. Vienādojumā, kurā tiek noteiktas izvades 
mainīgās vērtības, iespējams izmantot arī izvades konstanti. 

 

5.2 Digitālās izvades savienojums 
 

Izeja ir iekšēji droša, un tā ir galvaniski izolēta no citām elektroniskā skaitītāja ķēdēm. 
Tā ir īstenota kā galvaniski izolēts tranzistors ar atvērtu kolektoru. Digitālā izeja ir savienota 
ar termināļiem, kas atrodas uz komunikāciju plates.  

signāls apraksts 

DO1 digitālā izeja 

GND negatīvais pols  
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9. att. Impulsa izejas savienojuma piemērs 

 

picoELCOR impulsa izejas kabelis nav jāaizsargā. Izmantojot aizsargātu kabeli, aizsardzība nav 
jāpievieno gāzes skaitītāja pusē.
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6 Komunikācija ar ierīci 
Ierīce ir aprīkota ar divām komunikācijas saskarnēm, kas atvieglo komunikāciju ar citām 

ierīcēm: 

 optiskā saskarne vietējai nolasīšanai vai ierīces iestatīšanai,  

 komunikācijas saskarne, kurai ir pievienots iebūvētais GSM/GPRS modems.  

Ierīces programmaparatūra pašlaik ir aprīkota ar vairākiem komunikācijas protokoliem. 
Ierīci iespējams papildināt ar klienta vēlamajiem protokoliem. Standarta īstenotie protokoli: 

 ELGAS vers. Nr. 2 protokols, 

 CTR protokols, 

 MODBUS RTU protokols. 
 Ja vēlaties izmantot MODBUS-RTU protokolu, ierīcē ir jāaugšuplādē MODBUS 

reģistrācijas karte. 

Izvēlētais komunikācijas protokols attiecas uz visām komunikācijas saskarnēm. 
Infrasarkanās galvas optiskajai saskarnei jānosaka komunikācijas ātrums.  

ELGAS vers. Nr. 2 protokols ir ierīces “pamata protokols”. Ir pieejams pilns ierīcē 
instalēto funkciju komplekts. Ierīces programmatūra[26] izmanto tikai šo protokolu – ja 
nepieciešama pāreja uz citu līmeni, ELGAS vers.  Nr. 2 tiek piedāvāta tikai citas saites slānī (tā 
saucamajā tunelī). ELGAS vers.  Nr. 2 un CTR protokoli ir vienīgie protokoli, kas izmantojami 
programmatūras augšupielādēšanai (aizsargā metroloģiskais marķējums). 

6.1 Vienlaicīga komunikācija, izmantojot vairākas komunikācijas 
saskarnes 

Ar ierīci ir iespējams sazināties, vienlaicīgi izmantojot optisko saskarni un izmantojot 
iebūvēto GSM/GPRS modemu. Šie komunikācijas veidi ir neatkarīgi viens no otra un nekādā 
veidā neierobežo savstarpēju darbību. 

6.2 Optiskā saskarne EN 62056-21 (IEC-1107)  
Ierīcei ir optiskais komunikācijas ports, kas izmanto korpusa priekšpusē esošo optisko 

galvu. Optiskā galva ir pielāgota portam. Tā ir piestiprināta ar magnēta palīdzību. Kā optisko 
galvu iespējams izmantot jebkuru no HIE-03 un HIE-04 tipa galvām. Izmantojot optisko galvu, 
ierīce pārslēdzas no gaidīšanas režīma uz režīmu, kurā tā var saņemt datus. Atkarībā no 
iestatījumiem ierīce saglabā esošo režīmu vai nu līdz brīdim, kad optiskā galva tiek noņemta 
no komunikācijas saskarnes, vai pēc noteikta perioda beigām (noildze 1-255 sek.) kopš 
pēdējās saziņas beigām. Noildzes periodu iespējams noteikt ar servisa programmatūru [26] 
(parametrs “Deactivate IR head after [s]:” (Deaktivizēt IR galvu pēc [s]:) Servisa parametru 
kartē). 

Optiskās saskarnes komunikācijas ātrumu iespējams mainīt parametru iestatījumos. 
Komunikācijas protokola iestatījumi attiecas uz visām saskarnēm. 

6.3 Iebūvēts GSM/GPRS modems 
Iebūvēts GSM/GPRS modems atvieglo attālināto datu pārraidi. Modems ir četru joslu 

tipa (QUAD), t.i., to var darbināt 850/900/1800/1900 MHz joslās. Iebūvētā modema antena 
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atrodas ierīces iekšpusē. Ja uzstādīšanas vietā esošais signāls ir vājš, iespējams izmantot 
ārējo antenu. Tomēr šādā gadījumā ir nepieciešams sazināties ar ražotāju un pasūtīt īpašu HF 
kabeļa sašaurinājumu, kas ļauj pieslēgt ārējo antenu. HF kabeļa sašaurinājuma uzstādīšana 
aprakstīta 6.3.1. sadaļā 6.3.1. 

Ar servisa programmatūras [26]palīdzību iespējams iestatīt modemu šādos režīmos: 

- GSM modems 
- GPRS modems 
- GSM un SMS modems 
- GPRS un SMS modems 

(Piebilde:  SMS režīmus iespējams izmantot tikai kopā ar CTR protokolu.) 

Pamatinformācija par modema savienojumu un signāla stiprumu tiek attēlota ierīces 
displejā ar ikonu palīdzību (skatīt 10. tabula. ). Ierīces displejā var tikt attēlota arī cita papildu 
informācija par modema pašreizējo statusu. Šo informācijas attēlošanu iespējams aktivizēt ar 
taustiņu palīdzību, izvēloties SYSTEM-> MODEM. Iespējams aplūkot šādus datus (plašāku 
informāciju skatīt 8.4): 

- pēdējās modema kļūdas ciparu kods un laiks, kad notikusi kļūda, kļūdas ciparu 
kods un tā nozīme atrodama 3. tabula ; 

- šobrīd piešķirtā IP adrese GPRS režīmā; 
- signāla stiprums (%) vietā, kurā ierīce uzstādīta; 

Turklāt iespējams izmantot tastatūru (īpaši servisa nolūkos, skatīt 8.4. sadaļu):8.4 

- lai ieslēgtu GSM/GPRS modemu; 
- lai inicializētu GSM/GPRS zvanu no ierīces uz augstāka līmeņa sistēmu (ja šāda 

izsaukuma opcija ir iestatīta ierīces parametros);  
- lai zvanītu, nosūtītu teksta ziņu. 

 

Kods Kļūdas apraksts 

vispārīgās kļūdas 

0 modems bez kļūdas apzīmējuma 

1 modems neatbild 

20 modems uzrāda “KĻŪDA” 

Ar SIM karti saistītas kļūdas 

2 Nepieciešams PIN kods, bet tas nav saglabāts konfigurācijas datos. 

3 Nepieciešams PIN kods, konfigurācijas datos saglabāts nepareizs kods. 

4 PIN kods bloķēts, nepieciešams PUK kods 

5 SIM karte nav ievietota 

Ar GSM tīkla reģistrāciju saistītas kļūdas 

6 reģistrācija GSM tīklā aizņem vairāk laika, nekā parasti (>~20 sek. pēc 
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izslēgšanas) 

7 nav reģistrēta GSM tīklā, šobrīd netiek veikta tīkla meklēšana 

8 noraidīta reģistrācija GSM tīklā (piemēram, viesabonēšana nav aktīva un 
vietējais operators nav pieejams) 

9 reģistrācija GSM tīklā nav iespējama nezināmu iemeslu dēļ 

10 zems GSM signāls <=-85 dBm (kļūda tiek saglabāta tikai tad, kad modems 
ir reģistrēts GSM tīklā)  

Ar inicializāciju saistītas kļūdas 

11 konfigurācijas datnēs norādīta nepareiza inicializācijas komanda (servisa 
programmatūrā [22] Inicializācija vai Īpašā inicializācija) 

Ar izsaukšanu saistītās kļūdas 

12 nespēj izsaukt GPRS vai GSM/CSD, vai jau izveidotais savienojums kļūdas 
dēļ tiek pārtraukts (modems atbild “NO CARRIER”, “BUSY” vai “NO 
DIALTONE”) 

Ar PPP protokolu saistītās kļūdas – GPRS savienojums 

13 LCP protokola kļūda 

14 

 

PAP protokola kļūda (nepareizs lietotāja vārds un parole, reālajā situācijā 
pat ar nepareiziem iestatījumiem šis posms tiek īstenots un beidzas IPCP 
posmā) 

15 CHAP protokola kļūda (nepareizs lietotāja vārds un parole, reālajā situācijā 
pat ar nepareiziem iestatījumiem šis posms tiek īstenots un beidzas IPCP 
posmā) 

16 IP adreses piešķiršanas kļūda (var rasties nepareiza lietotāja vārda un 
paroles rezultātā) 

Ar TCP protokolu saistītas kļūdas 

17 TCP sesijas kļūda – RST pakotne nosūtīta 

18 kļūda atverot TCP sesiju Klienta režīmā – nevar pievienot attālo Serveri 

Ar SMS saistītās kļūdas 

19 nav iespējams nosūtīt SMS 

 

3. tabula  GSM/GPRS modems, kļūdu kodi 

Signāla stiprums 

GPRS komunikācija minimālā ieteicamā SSSI vērtība ir -85 dBm (t.i., 45% – norādīts ar 
vienu skalas iedaļu signāla stipruma ikonā – skatīt 10. tabula. ). Ar šīs vērtības palīdzību ierīce 
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attēlo kļūdu Nr. 10 (skatīt Tabulu Nr. 3).3. tabula  Zema stipruma GSM/GPRS signāls 
ievērojami samazina norādīto modema akumulatora darbības laiku. 

 

SSSI [dBm] -51 -61 -71 -81 -91 -101 -113 

SSSI [%] 100.00 83.87 67.74 51.61 35.48 19.35 0,00 

SSSI [rel] 31 26 21 16 11 6 0 

44. tabula SSSI signāla stipruma konversijas tabula, dBm ietvaros, % un relatīvās vienības 

 

6.3.1 Ierīces pielāgošana ārējās antenas pieslēgšanai GSM/GPRS modemam 
Pēc noklusējuma iebūvētais GMS/GPRS modems izmanto ierīces iekšpusē esošu 

antenu. Ja nepieciešams izmantot lielākas jaudas ārējo antenu iekšējās antenas vietā, jāveic 
neliela ierīces pielāgošana (to var veikt lietotājs). Šī pielāgošana ietver HF kabeļa 
sašaurināšanu, kas atvieglos antenas pievienošanu ārpus ierīces korpusa. Nepieciešamā 
komponente HF kabeļa sašaurināšanai (skatīt 10. att.) ir jāpasūta atsevišķi. Tā nav iekļauta 
ierīces standarta piegādē.10. att.  

 HF kabeļa sašaurinājuma uzstādīšana: 

- atveriet ierīces vāku un atvienojiet (atskrūvējiet) komunikācijas plates labajā pusē 
esošo iekšējo antenas kabeli, 

- noņemiet ārējās antenas savienotāja izejas elektroniskā skaitītāja korpusa augšējā 
labajā pusē esošās atveres metāla blīvslēgu,  

- iespraudiet HF kabeļa sašaurinājumu (nav iekļauts ierīces standarta aprīkojumā) 
atverē ar gumijas “O” tipa gredzenu un piestipriniet to korpusa ārpusei ar blīvslēga 
uzgriezni (12. att.). 12. att  

- pievienojiet otru HF kabeļa sašaurinājuma galu pie komunikācijas plates, 
- Uzstādiet iekšējo antenu, pabīdot to zem komunikācijas plates apakšējās daļas (11. 

attēls).11. att.  

 

Pievienojiet ārējo antenu (kas nav iekļauta standarta komplektācijā) pie uzstādītā 
paneļa SMA konektora (f) elektroniskā skaitītāja korpusa sānos. 

 

 

10. att. HF kabeļa sašaurinājums, 9 cm garš 
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11. att. Ierīce ar HF sašaurinājumu ārējās antenas pievienošanai 

 

 



picoELCOR G10/16/25     

35 
 

 

12. att Paneļa konektora uzstādīšana    
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7 Funkcijas 
Ierīces iespējas attiecībā uz datu attēlošanu un uzglabāšanas apjomu ir maināmas un 

pielāgojamas. Lietotājs var pilnībā kontrolēt, kādi apjomi tiek attēloti faktiskajās vērtībās, un 
kādi apjomi tiek saglabāti atsevišķos arhīvos. 

7.1 Apjomu marķēšana: 
Apjomu marķēšanai izmanto simbolus, kas norādīti tabulā “Izmantotie termini un 

simboli” (skatīt šā dokumenta sākumu). 

Apjomu izveidošana   

- metroloģisko apjomu marķēšanā netiek lietoti indeksi;  
- marķējot citus apjomus (nemetroloģiskos), indeksu var izmantot, lai atšķirtu viena 

veida daudzumus. 
 

Lietotāja apjomu izveidošana 

Ierīce ļauj lietotājam noteikt savu apjomu marķējumu. Apjumu noklusējuma 
marķējums servisa programmatūrā [26]tiek attēlots zilā krāsā. Marķējums ir jāizvēlas tā, lai 
saglabātu marķējumu unikalitāti. Unikalitāti (nepārprotamību) pārbauda servisa 
programmatūra. 

Metroloģisko apjomu marķēšanu var mainīt tikai ASC līmenī, un marķējumam jāatbilst 
metroloģiskajam apstiprinājumam.  

Lietotāja noteiktais apjomu marķējums tiek izmantots, attēlojot datus displejā, un to 
iespējams eksportēt trešo personu izmantošanai programmatūrā.   

7.2 Faktiskās vērtības 
Lietotājs var iestatīt attēloto atrašanās vietu skaitu, mērvienību formātu un attēloto 

apjomu nosaukumu. Ja uzmērītais apjoms ir kļūdains, šo statusu displejā apzīmē ar  
simbolu (skatīt 8.1). 

Apjomu piemēri, kurus var attēlot kā faktiskas vērtības: 

 spiediens p 

 temperatūra t 

 primārais tilpums Vm 

 kļūdas primārais tilpums Vs 

 standarta tilpums Vb 

 kļūdas standarta tilpums Vbs 

 primārās plūsmas ātrums Q 

 standarta plūsmas ātrums Qb 

 konversijas faktors C 

 saspiežamības koeficients K 

 ierīces kļūda 

 akumulatora ietilpība 

 iekšējā temperatūra 
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7.3 Arhīvi 
Arhīvu vērtības tiek organizētas laika sadaļās. Laika sadaļa satur sadaļas laika datus un 

arhivēšanai izvēlēto apjomu atsevišķās vērtības. 

Uzmērītās un aprēķinātās apjomu vērtības iespējams saglabāt šādos arhīvos: 

 mēneša arhīvs; 

 dienas arhīvs; 

 datu arhīvs; 

 binārais arhīvs; 

 ierobežotais arhīvs. 
Papildus šiem datu arhīviem ierīce ietver arī: 

 statusa arhīvu; 

 rēķinu arhīvu; 

 iestatījumu arhīvu; 

 gāzes sastāva arhīvu. 
 

 

 Datu 
arhīvs 

Dienas 
arhīvs 

Mēneša 
arhīvs 

Ierobež
otais 

arhīvs 

Binārais 
arhīvs 

Analogie apjomi      

Ievades analogs – vidējā vērtība jā jā jā   

Iekšējais analogs – vidējā vērtība jā jā jā   

Izvades analogs – vidējā vērtība jā jā jā   

Minimāli/maksimāli jā jā  jā2)  

Impulsa apjomu, plūsmas ātrumu mērījumi      

Primārais tilpums – absolūtais režīms jā jā jā   

Standarta tilpums – absolūtais režīms jā jā jā   

Kļūdas primārais tilpums – absolūtais režīms jā jā jā   

Kļūdas standarta tilpums – absolūtais režīms jā jā jā   

Maksimālais dienas patēriņš – primārais tilpums   jā1)   

Maksimālais dienas patēriņš – standarta tilpums   jā1)   

Maksimālais stundas patēriņš – primārais tilpums  jā1) jā1)   

Maksimālais stundas patēriņš – standarta tilpums  jā1) jā1)   

Iekšējais skaitītājs – absolūtais režīms jā jā jā   

Izejas impulsi – impulsu parāda statuss jā jā jā   

Primārās plūsmas ātrums – vidējā vērtība jā jā jā   

Standarta plūsmas ātrums – vidējā vērtība jā jā jā   

Minimālais/maksimālais plūsmas ātrums jā jā  jā2)  

Konversija, saspiežamības koeficients:      

Saspiežamības faktors jā jā jā   

Saspiežamības koeficients – vidējā vērtība jā jā jā   

Minimālā/maksimālā konversija, saspiežamības 
koeficients 

jā jā  jā 2)  

binārie apjomi      

binārā ievade – statuss jā    jā 

binārā izvade – statuss jā    jā 
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iestatījumi – statuss jā    jā 

Ierīces kļūdas un komunikācija ar pārveidotājiem – 
statuss 

jā    jā 

Iekšēji bināri jā    jā 

Citi apjomi      

Skaitītājs/taimeris – absolūtais režīms jā     

Ierīces statuss (24 bitu kompaktais formāts) jā jā jā   

      
Piebildes:      
1) Diena vai stunda (vai kombinācijā, atkarībā no tā, kas ir piemērotāks) tiek saglabāta kopā ar vērtību. 
2) Maksimālās vai minimālās vērtības sasniegšanas datums un laiks tiek saglabāti kopā ar vērtību. 

5. tabula Individuālu apjomu arhivēšanas iespējas 

 

7.3.1 Mēneša arhīvs 
Arhīva ietilpība: 25 ieraksti 

Vērtības tiek reģistrētas arhīvā reizi mēnesī ar iestatītu “gazifikācijas” stundu (parasti 
plkst. 6.00). Ieraksta laika dati tiek glabāti arhīvā kopā ar vērtībām. Ja arhīvs ir pilns, vecākie 
dati tiek pārrakstīti ar jaunākajiem datiem. Ir iespējams glabāt statistiku par gāzes un 
analogo apjomu patēriņu (skatīt 5).  

Ieraksts ar datumu 01.06. ietver statistikas datus par apjomiem laika posmā no 05.01. 
plkst. 6.00 līdz 06.01. plkst. 6.00. 

7.3.2 Dienas arhīvs 
Arhīva ietilpība: pielāgojama (iepriekš iestatāmi 400 ieraksti) 

Tādas pašas īpašības kā mēneša arhīvā (opciju sarakstu skatīt 5); ir iespējams saglabāt 
arī statistiku par gāzes un analogo apjomu patēriņu. Vērtības tiek reģistrētas arhīvā reizi 
dienā ar iestatītu “gazifikācijas” stundu (parasti plkst. 6.00).  

Ieraksts ar datumu 13.06. ietver statistikas datus par apjomiem laika posmā no 12.06. 
plkst. 6.00 līdz 13.06. plkst. 6.00. 

7.3.3 Datu arhīvs 
Arhīva ietilpība: Atšķiras atkarībā no saglabāto apjomu konfigurācijas. Konfigurējot arhīvu 

servisa programmatūrā, tiek operatīvi attēlota jauda. Tipiskais 
izmērs ir: ??? 

Arhivēšanas intervāls: regulējams “mērīšanas periodā”, līdz 1 h  

Šajā arhīvā esošie apjomi tiek saglabāti noteiktā intervālā, un lietotājs var noregulēt 
intervāla garumu. Iepriekš iestatītā vērtība ir 1 h. Attiecībā uz statusa funkcijām arhīvs 
saglabā aktīvā statusa rašanos attiecīgajā arhivēšanas periodā. Bināro ieeju aktīvo statusu 
iespējams iestatīt atkarībā no parametru noteikšanas faktiskā statusa; attiecībā uz 
iestatītajiem punktiem un kļūdām aktīvais statuss ir log.1. 

7.3.4 Binārais arhīvs 
Arhīva ietilpība: 2000 ieraksti 
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Arhīvs saglabā bināro ieeju statusus, sistēmā aprēķinātos un saglabātos statusa bitus 
un atsevišķu ierīču kļūdas.  Vērtības tiek saglabātas šajā arhīvā tikai tad, ja mainās saglabāto 
bināro izmaiņu statuss. Laika dati, kas norādīti sekundēs, arī ir daļa no ieraksta.  

7.3.5 Ierobežotais arhīvs 
Arhīva ietilpība: viens ieraksts par katru uzraudzīto apjomu 

Sasniedzot maksimālās/minimālās galējās vērtības, tās tiek saglabātas kopā ar 
arhivētajām vērtībām. Tiek saglabāti vērtības un laika dati. Inicializējot šo arhīvu, faktiskās 
uzmērītās īpašo apjomu vērtības tiek noteiktas maksimālajos/minimālajos reģistros. 

7.3.6 Statusa arhīvs 
Arhīva ietilpība: 500 ieraksti 

Arhīvs saglabā notikuma datumu un laiku, statusa vārdu (64 biti), kas raksturo visu 
novēroto ierīces notikumu statusus, kā arī primārā tilpuma V skaitītāja un standarta tilpuma 
Vb skaitītāja statusu. Novēroto notikumu saraksts ir norādīts 11. tabulā un 12. tabulā. Arhīva 
saturu nav iespējams tieši attēlot displejā, to var attēlot datora servisa programmatūrā. 

7.3.7 Iestatījumu arhīvs 
Arhīva ietilpība: vidēji 500 ieraksti (atkarībā no ierakstu garuma/veida) 

Iestatījumu arhīvs saglabā informāciju par izmaiņām ierīces parametros, it īpaši, ja tas 
ietekmē ierīces metroloģiskās īpašības. Arhīvs arī saglabā tā darbinieka identifikāciju, kas 
veicis izmaiņas. Ieraksts satur laika datus, darbinieka identifikāciju, uzdevuma aprakstu, 
iespējamās jaunās un vecās iestatīto parametru vērtības. 

 Šis arhīvs atšķirībā no citiem arhīviem nepārraksta datus, t.i., pēc tam, kad arhīvs ir 
pilns, to nav iespējams saglabāt, un parametru turpmākas izmaiņas nav iespējotas. Šo arhīvu 
nav iespējams attēlot displejā, tā saturs ir apskatāms tikai datorā. 

7.3.8 Rēķinu arhīvs  
Arhīva ietilpība: 15 ieraksti 

Ierīce ietver rēķinu arhīvu. Šajā arhīvā dati tiek saglabāti ar rēķina sagatavošanas 
periodu, kas norādīts ierīces parametros. Saglabāšanu arhīvā iespējams izpildīt sekojošos 
veidos – vienreizēji saglabājot pēc iepriekš iestatītā laika vai regulāros saglabāšanas 
intervālos ik pēc 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 12 mēnešiem. Šajā laikā tiek saglabāti visi primārā tilpuma 
skaitītāju un pārveidotā tilpuma faktiskie statusi, tostarp kopējo skaitītāju un atsevišķu tarifu 
zonu skaitītāju statusi. 

Ierīce ļauj iestatīt rēķina izrakstīšanas perioda intervālu un laiku, kad sākas nākamais 
rēķinu izrakstīšanas periods. 

7.3.9 Gāzes sastāva arhīvs  
Arhīva ietilpība: 150 ieraksti 

Ja mainās gāzes sastāvs vai mainās gāzes saspiežamības standarts, šajā arhīvā tiek 
saglabāts ieraksts. Šajā arhīvā tiek saglabāti laika dati, informācija par metodi, kas tiek 
izmantota saspiežamības aprēķināšanai, un uzmērītās gāzes atsevišķo komponenšu izmērs. 
Ja arhīvs ir pilns, vecākie dati tiek pārrakstīti ar jaunākajiem datiem. 
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7.4 Ierīces parametrizācija 

7.4.1 Parametrizācija, izmantojot servisa programmatūru 
Ierīce nodrošina ļoti plašas iestatījumu iespējas. Ņemot vērā plašo darbības jomu, 

parametrizācija veicama pilnā apmērā, izmantojot komplektācijā iekļauto datora servisa 
programmatūru[26]. Papildus ierīces iestatījumu veikšanai šī programmatūra ļauj arī 
uzskaitīt, attēlot, saglabāt un izdrukāt gan ierīces faktiskās vērtības, gan arhīvu saturu.  

Ierīce neļauj veikt tiešu parametru iestatīšanu, izmantojot taustiņus, t.i., neizmantojot 
datoru. 

 

7.5 Citas ierīces īpašības 

7.5.1 Vasaras/ziemas laiks (DST) 
Ierīcē ir ieviesta funkcija, kas maina laika formātu (vasaras/ziemas laiks). Šo funkciju 

iespējams aktivizēt/deaktivizēt, izmantojot servisa programmatūru. Kad šī funkcija ir 
aktivizēta, ierīce automātiski veic laika maiņu, pamatojoties uz tā reģiona iestatījumiem, kurā 
ierīce tiek lietota (Eiropa vai ASV). Vienlaicīgi ir nepieciešams saglabāt pareizu darbību, 
nosakot GMT novirzi. Ierīcē esošie arhīvi parāda, vai ieraksts ticis saglabāts vasaras vai 
ziemas laikā. 

7.5.2 Tarifu skaitītāji 
Ierīcē ir pieejami līdz četri tarifu skaitītāji, kas ļauj veikt apjoma aprēķinus atbilstoši 

iepriekš noteiktajam grafikam. Tajā ir divi atsevišķi grafiki (Tarifu grafiks Nr. 1 un Tarifu 
grafiks Nr. 2), kurus iespējams konfigurēt neatkarīgi vienu no otra; vienlaicīgi aktīvs ir tikai 
viens no tiem. Šie grafiki ļauj individuāliem tarifiem piešķirt atsevišķus laika periodus 
atsevišķās dienās; ir arī iespējams noteikt, vai izvēlētā diena ir darba diena, sestdiena, 
svētdiena (brīvdiena). 

Katram grafikam ir savs identifikācijas numurs, un katram atsevišķam grafikam 
iespējams pielāgot aktivizēšanas laiku 

7.5.3 Attālinātā lejupielāde 
Attālināta programmatūras lejupielāde saskaņā ar WELMEC 7.2 ļauj atjaunināt jūsu 

ierīcē esošo programmatūru. Šajā gadījumā programmaparatūrai ir unikāls ciparparaksts, 
kuru var izmantot, lai apietu aparatūras bloķēšanu ierīcē. Programmatūras augšupielādi 
iespējams veikt vai nu lokāli ar optisko galvu vai attālināti no modema. 

7.6 Ierīces aizsardzība pret metroloģisko parametru maiņu 
Ierīce ir aprīkota ar metroloģisko un servisa slēdzi, kas pasargā ierīci no iejaukšanās tās 

darbībā, it īpaši attiecībā uz datiem, kas ietekmē ierīces metroloģiskās īpašības. Ierīce 
izmanto arī paroles drošības sistēmu. Izmaiņas ierīces iestatījumos un citās darbībās tiek 
saglabātas iestatījumu arhīvā. Tādējādi tiek atvieglota ierīces atbilstības nodrošināšana, 
pilnībā īstenojot EN 12405-1 standarta noteiktās prasības. 

7.6.1 Aizsardzības slēdzis 
Ierīce ir aprīkota ar diviem slēdžiem – metroloģisko slēdzi un servisa slēdzi. 
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7.6.1.1 Metroloģiskais slēdzis 

– aizsargā ierīces metroloģiskos iestatījumus. Tas atrodas virs displeja, zem vāka, uz 
ierīces iekšējās mātesplates (5. att. ), un tas ir aizsargāts ar ražotāja drošības marķējumu 
(oficiālo metroloģisko marķējumu skatīt 6. att. ). Tas ir dubults slēdzis, tāpēc jāpārslēdz abas 
tā daļas. 

7.6.1.2 Servisa slēdzis 

- atrodas labajā pusē, zem displeja (5. att. ). Arī šis slēdzis ir dubults, tāpēc jāpārslēdz 
abas tā daļas. Izmantojiet lietotāja marķējumu, lai novērstu ierīces atvēršanu un tādējādi arī 
piekļuvi šim slēdzim. Skatīt 6. att. .  

Servisa slēdža darbība ir atkarīga no iestatījumiem ierīces parametros, kuri nosaka tā 
funkciju. Iestatījumi veicami servisa programmatūrā (Parameters -> Service switch function 
(Parametri -> Servisa Slēdža funkcija). Lietotājs var izvēlēties, kā slēdža pārslēgšana ietekmēs 
atsevišķas ierīces parametru grupas. 

Šī pielāgošanas iespēja nodrošina dažādu pieeju iestatījumus darbam ar ierīci 
(piemēram, parametru tālvadība, izmantojot modemu ...). 

Servisa slēdzis – funkcija 

Lietotājs var izmantot servisa programmatūru, lai piešķirtu vienu vai vairākas funkcijas 
servisa slēdzim. 

slēdža 
funkcija 

atrašanās 
vieta 

apraksts 

Pilna 1) 
IZSL. Parametru ierakstīšana ierīcē ir atspējota. 

IESL. Parametrus iespējams ierakstīt ierīcē. 

Nav 
IZSL. 

Ierakstīšanu ierīcē iespējams veikt neatkarīgi no slēdža pozīcijas. 
Aizsardzība ar slēdzi ir atspējota. 

IESL. 

Daļēja 

IZSL. 

Ierakstīšana ierīcē ir bloķēta, izņemot nemetroloģisko parametru 
ierakstīšanu (piem., arhivēšanas intervāls, komunikāciju parametri, 
stacijas identifikācija, sistēmas laika iestatīšana utt.). 

Šāda veida iestatījums ir piemērots, ja dati tiek pārsūtīti no ierīces 
attālināti. Ieteicams aizsargāt slēdža lietošanu ar parolēm. 

IESL. Parametrus iespējams ierakstīt ierīcē (tāpat kā pilnajā funkcijā). 

6. tabula Servisa slēdža iestatīšana 

                                                      
1)
 Ražotāja iestatītie līdzekļi (noklusējuma iestatījumi)  
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7.6.2 Paroles 
Ierīce izmanto paroles drošības sistēmu. Paroļu lietošana var būt ierobežota atkarībā 

no izvēlētā komunikācijas protokola. Maksimālais paroļu skaits, kuru iespējams ievadīt ierīcē, 
ir 52. Ja ierīces paroles ir aktivizētas (skatīt tālāk), tās jāizmanto komunikācijas laikā, gan 
izmantojot optisko saskarni, gan izmantojot modemu. 

7.6.2.1 Paroļu grupas (derīgas protokoliem ELGAS vers.  2 un CTR) 

Paroles ir iedalītas piecās grupās. Visplašākās tiesības piešķirtas lietotājiem grupā 
“Administrators”, bet visierobežotākās – grupā “User 3”. Augstākas grupas lietotājiem ir 
visas apakšgrupas tiesības, kā arī vairākas papildu tiesības. Katrā grupā iespējams izmantot 
līdz pat 10 parolēm (t.i., kopā 50 paroles). Atsevišķas paroles identificē ar trīsciparu 
ciparzīmju rādījumu. Katras paroles garums nedrīkst pārsniegt sešas rakstzīmes. Jebkuras 
grupas lietotājs var mainīt savu paroli. Grupas administrators (lietotājs ar zemāko ID 
attiecīgajā grupā) var mainīt visu pārējo šīs grupas dalībnieku paroles. Grupas 
“Administrators” (ID = 801) administrators var mainīt visu citu grupu administratoru paroles. 
Atkarībā no izmantotā komunikācijas protokola parolē atļauts izmantot šādas rakstzīmes: 

komunikācijas 
protokols 

pieejamās rakstzīmes Piebilde 

ELGAS vers. 2 burti a-z, A-Z, cipari 0-9  
 

paroles garums 1-6 rakstzīmes 
atšķirība starp mazajiem un lielajiem 
burtiem (parole ir reģistrjutīga) 

CTR cipari 0 līdz 9 
(ierīce ļauj rakstīt burtus, bet pretējā stacijā 
tie netiek pieņemti) 

parolei jābūt sešas rakstzīmes garai 
(ierīce ļauj rakstīt īsāku paroli, bet 
pretējā stacijā netiek pieņemta īsāka 
parole) 

 

Paroles grupa Paroles ID 
identifikatori 

Apraksts 

Administratori 
Administrators 

801 līdz 810 Kad metroloģiskais slēdzis atrodas pozīcijā “ON” 
(ieslēgts), iespējams mainīt ierīces metroloģiskās īpašības: 

- augšupielādēt jaunu programmaparatūru, 
izmantojot “Loader” metodi; 

- augšupielādēt jaunu MSP procesora 
programmaparatūru; 

- atiestatīt metroloģiskos arhīvus (iestatījumu 
arhīvs, statusa arhīvs, gāzes sastāva arhīvs); 

- nomainīt vai kalibrēt pārveidotāju; 
- izveidot vai izdzēst metroloģiskos apjomus; 
- mainīt metroloģisko apjomu nosaukumus vai 

prefiksus; 
- iestatīt Tb un Pb; 
- mainīt ierīces statusu; 
- mainīt ierobežojumus; 
- iestatīt Vb, Vbs vērtības; 
- iestatīt aktīva tarifa grafiku. 

 
Ja metroloģiskais slēdzis atrodas pozīcijā “OFF” (izslēgts), 
iespējams:  
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- augšupielādēt jaunu programmaparatūru, 
izmantojot “Loader” metodi; 

- iestatīt ierīces sistēmas laiku, ja tas tiek izmantots 
ar CTR protokolu (citos gadījumos iespējams 
noteikt pakārtoto lietotāju iestatījumus). 

Remonts 
Apkope 

811 līdz 820 - pāreja no “Maintenance” uz “Normal” un otrādi; 

Lietotājs Nr. 1 
Lietotājs1 

821 līdz 830 Atkarībā no servisa slēdža funkcijas, parametri tiek 
iedalīti grupās. Servisa slēdža funkcijas apraksts pieejams 
7.6.1.2 
Parametri, kas ietekmē metroloģiskās īpašības: 

- iestatīšanas kļūdas vērtības kompresijas pakāpes 
aprēķināšanai; 

- iestatīšanas mērvienības sistēmas apjomiem (Tb, 
Pb, sadegšanas siltums), sadegšanas siltuma 
aprēķina bāzes apstākļi; 

- DST režīma izvēle (vasaras/ziemas laiks); 
- iestatījumu parametri uzglabāšanai rēķinu arhīvā; 
- apjomu mērvienība un konstante, metroloģisko 

apjomu impulsa ieejas konfigurācija; 
- tilpuma skaitītāju vērtības, kas nav Vb vai Vbs; 
- servisa slēdža funkcijas piešķiršana, kas ietekmē 

parametru rakstīšanu; 
- saspiežamības aprēķina metodes maiņa. 

 
Citi parametri: 

- nemetroloģisko apjomu pievienošana vai 
atcelšana; 

- nemetroloģisko apjomu parametru iestatīšana – 
nosaukums, identifikācija, mērvienība, konstante; 

- saglabāšana saistītajā datu arhīvā; 
- ievades apjoma pieslēgumu iestatīšana izvadei 

pēc lietotāja vienādojuma; 
- komunikācijas parametru iestatīšana; 
- aprakstošo datu iestatīšana – stacijas nosaukums; 
- mērīšanas intervālu un arhivēšanas intervālu 

iestatīšana. 
 

Lietotājs Nr. 2 
Lietotājs2 

831 līdz 840 nodrošina: 
- sistēmas laika iestatīšanu (ja tiek izmantots CTR 

protokols, šis iestatījums ir pieejams tikai grupai 
“Administratori”) 

Lietotājs Nr. 3 
Lietotājs3 

841 līdz 850 ļauj nolasīt datus ierīcē 
(neļauj ierakstīt ierīcē) 
Paroles iestatīšana (skatīt iepriekš) 

7. tabula. Paroļu grupas un to nozīme 

Piebildes: 
Administrators ar paroli ID 801 ir tiesīgs: 

- iestatīt citu administratoru paroles (ID no 801 līdz 810); 
- iestatīt paroles ar identifikatoriem 811, 821, 831 un 841. 



picoELCOR G10/16/25     

44 
 

Pirmais lietotājs katrā grupā (ID 801, 811, 821, 831 un 841) ir tiesīgs piešķirt paroles 
citiem attiecīgās grupas lietotājiem. 

Paroļu iespējošana 

- rakstot paroli ar ID 801 

Paroļu atspējošana 

- dzēšot paroli ar ID 801 

Dzēšot paroli ar ID 801, citas grupas paroles tiek atspējotas, taču to iestatījumi netiek 

zaudēti. Pēc paroļu atkārtotas iespējošanas iestatījumi atkal ir spēkā. 

7.6.2.2 Parole ierakstīšanai un nolasīšanai (ELGAS 2. versijai, CTR un MODBUS-RTU 
protokoliem) 

Papildus paroļu grupām (no 801 līdz 850) iespējams izmantot divas šādas paroles: 

Paroles veids Paroles ID 
identifikators 

apraksts Piebilde 

Parole nolasīšanai 999 ļauj nolasīt datus 
ierīcē 

netiek izmantota MODBUS protokolā, 
nolasīšana vienmēr iespējota 

Parole pilnai 
piekļuvei 

1000 ļauj nolasīt un 
ierakstīt datus ierīcē 

MODBUS protokols: 
- jāizmanto cipari no 0 līdz 9 
- šī ir vienīgā parole, kuru 

iespējams izmantot MODBUS 
protokolā 

 

Ja vēlaties dzēst pilnīgas piekļuves paroli (ID 1000), vispirms ir jāatspējo paroles grupas 
(dzēšot ID 801 paroli) un jāizdzēš paroli nolasīšanai (ID 999). 

 

7.6.3 Piekļuves līmeņi 
Attiecībā uz parametru modifikācijas iespējām un citām darbībām ar ierīci ierīces 

lietotājus var iedalīt dažādos piekļuves līmeņos. 

Lietotāja līmenis 

- regulārs ierīces lietotājs. Ir atļauts nolasīt visus ierīces datus un iestatīt lielu skaitu 
parametru šajā līmenī. Nav iespējams mainīt parametrus, kas tieši ietekmē ierīces 
metroloģiskās īpašības. Detalizēts apraksts 8. tabula. . Lai novērstu neatļautas 
darbības, iespējams izmantot servisa slēdža aizsardzību kopā ar lietotāja marķējumu 
un paroles drošības sistēmu. 

Pilnvarotais servisa centrs (PSC) 

- paredzēts ražotāja pilnvarotā servisa centra personālam. Centram ir tiesības veikt 
darbības ar ierīci, kas saistītas ar tās metroloģiskajām īpašībām. Šīm darbībām 
piemērojami oficiālā marķējuma un metroloģiskā slēdža lietošanas noteikumi. 
Apraksts 9. tabula.  
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Lietotāja līmenis 

aktivitāte 
servisa 
slēdža 

pozīcija 

pilnvarojums lietot paroles aktivitātēs 

d
at

u
 n

o
la

sī
ša

n
a  

- apjomu faktisko vērtību nolasīšana 
- arhīvu nolasīšana 
- parametru nolasīšana 

IZSLĒGTS/IES
LĒGTS 

 

 aktivizēta ar atspējotām parolēm 

      

 aktivizēta ar iespējotām parolēm, 
ievadot “paroli nolasīšanai”2 

n
e

m
e

tr
o

lo
ģi

sk
ās

 iz
m

ai
ņ

as
 p

ar
am

e
tr

o
s 

 
- atsevišķu apjomu arhivēšanas 

iespējošana/atspējošana 
atsevišķos arhīvos;  

- mērīšanas intervāla iestatīšana; 
- datu arhīva arhivēšanas intervāla 

iestatīšana; 
- paroļu maiņa; 
- arhīvu atiestate; 
- ierīces iekšējā laika iestatīšana; 
- komunikācijas parametru 

iestatīšana; 
- stacijas identifikācijas iestatīšana; 
- stundas noteikšana, kurā sākas 

gazifikācijas diena; 
- nemetroloģisko vērtību faktisko 

vērtību attēlošanas 
iespējošana/atspējošana displejā;  

- digitālās ievades konfigurācija; 
- digitālās izvades konfigurācija; 
- lietotāja noteikto daudzumu 

norādīšana. 

IESL. 

 aktivizēta ar atspējotām parolēm 

     

 aktivizēta ar iespējotām parolēm, 
ievadot “pilnu piekļuvi”2)  

M
et

ro
lo

ģi
sk

ai
s 

sl
ēd

zi
s 

 
- servisa slēdža funkcijas 

piešķiršana, kas ietekmē 
parametru rakstīšanu; 

- skaitītāju V un Vs iestatīšana; 
- saspiežamības koeficienta aprēķina 

metodes maiņa; 
- gāzes sastāva iestatīšana; 
- mērvienību un konstanšu 

iestatīšana; 
- temperatūras un spiediena kļūdu 

vērtību iestatīšana konversijai. 

IESL. 

8. tabula.  Lietotāja līmeņa piekļuve – “pilnai” servisa slēdža funkcijai 

                                                      
2), iespējoto kodu ietekme var tikt atcelta ar datoraparatūras atslēgu WGQOI (“Service” versija) 
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Pilnvarotā servisa centra (PSC) līmenis 

aktivitāte 
metroloģiskā 

slēdža pozīcija 
atļautā darbība, ja 

 

 

- visas lietotāja līmenī 
aprakstītās darbības 

- statusa bitu maskas iestatīšana 
(apjoma diagnostika) 

IZSLĒGTS/IESLĒGTS 

Piebilde: 

Izmantojot aparatūras slēdzi, 
paroļu funkcija tiek aizturēta (ja 
tādas ierīcē tiek izmantotas).  

M
e

tr
o

lo
ģi

sk
ai

s 
sl

ē
d

zi
s 

 
- aparatūras atjaunošana; 
- metroloģiskā apstiprinājuma 

veida maiņa (NMi, ČMI, 
MID,...); 

- bāzes temperatūras 
iestatīšana; 

- bāzes spiediena iestatīšana; 
- Vb un Vs skaitītāju iestatīšana; 
- metroloģisko apjomu 

konfigurācija (C, K, Vm, Vb, Vs, 
Vbs); 

- pārveidotāja aizvietošana; 
- viena vai divu punktu 

pārveidotāja pielāgošana; 
- iestatījumu arhīva un statusa 

arhīva atiestate; 
- lietotāja noteikto daudzumu 

norādīšana. 
 

IESL.  

 

9. tabula. PSC līmeņa piekļuve 
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8 Ierīces lietošana 
Ierīce ir aprīkota ar divu rindu lietotāja LCD displeju, kurš attēlo dažādus datus.  

Ierīce nav aprīkota ar strāvas slēdzi; ja ierīcē ir ievietots akumulators (B-02), tā tiek 
automātiski ieslēgta, un arī ierīces displejs ir pastāvīgi ieslēgts. Ja B-02 akumulators tiek 
atvienots vai ir izlādējies, ierīce izslēdzas.  

Ierīce ir aprīkota arī ar diviem taustiņiem, kas ir pieejami, atverot ierīces vāku. Šo 
taustiņu izmantošana ievērojami paplašina papildu informācijas attēlošanas iespējas par 
ierīces iestatījumiem, statusu un diagnostiku.  

 

Standarta attēlojums 

Standarta darbības ietvaros, ierīces vākam esot aizvērtam un taustiņiem esot dīkstāvē 
(neviens no tiem nav ticis nospiests), displejs automātiski attēlo faktiskās uzmērītās un 
aprēķinātās mainīgo lielumu vērtības.  Šīs vērtības tiek attēlotas secīgi un regulāri. Tās tiek 
attēlotas displeja otrajā rindā, bet vēlamo mainīgo lielumu vērtības var iestatīt lietotājs.    

Standarta attēlojuma īpašības 

 Standarta attēlojums – lietotāja izvēlēto uzmērīto vai aprēķināto faktisko mainīgo 
vērtību attēlošana. 

 Katra mainīgā lieluma attēlošanas ilgums ir 5 sekundes, standarta tilpuma Vb 
gadījumā garums ir 15 sekundes. 

 Attēlošana bez diakritiskajām zīmēm. 

 

Attēlojums izmantojot taustiņus 

Izmantojot taustiņus (vākam esot atvērtam), papildus faktiskajām vērtībām un 
aprēķinātajiem datiem iespējams attēlot dažādus ierīces parametrus, sistēmas datus un 
diagnostiku, ieskaitot informāciju par iebūvēto GSM/GPRS modema statusu. Attēloto datu 
izvēle tiek veikta ierīces izvēlnē (skatīt 8.4. punktu).8.4 Izvēlnes vienību attēlošana ir atkarīga 
no parametru iestatījumiem. Dažus izvēlnes elementus var konfigurēt lietotājs.  

Attēlošanas īpašības 

 Atbilstoši EN 12405-1+A2 standarta 6.3.1.5 sadaļai displejs ir maināms uz pamata 
attēlošanu. Parametri ļauj mainīt intervālu, atbilstoši kuram ierīcei vajadzētu atjaunot 
pamata attēlošanu. 

 Darbs ar ierīci ir atvieglots neapmācītiem lietotājiem, pateicoties iespējai pakāpeniski 
attēlot faktiskās vērtības, nospiežot LABO taustiņu (taustiņu apraksts atrodams 8.2. 
sadaļā).8.2 Pirms tam nepieciešams atgriezties augstākā izvēlnes līmenī (Vb), 
nospiežot ESC taustiņu vairākas reizes. 

 

Izmantojot tastatūru nav iespējams attēlot arhīvos saglabātos datus un ierīces iestatījumu 
izmaiņu veikšanu; šīs darbības var veikt tikai, izmantojot servisa programmatūru [26], kas 
atvērta ar ierīci savienotajā datorā.[26] 
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8.1 Displejs 

 

 

 

darbības statusa indikators “Not Configured” (Nav konfigurēts) 

 

darbības statusa indikators “Maintenance” (Apkope) 

 

metroloģiskā un servisa slēdža statusa indikators  

ieslēgts:        - metroloģiskais slēdzis ir IESLĒGTS 

 

Ierīces kumulatīvā statusa indikators. 

netiek attēlots:     - OK statuss 

ieslēgts:      - brīdinājums vai kļūda 

 

Ierīces komunikācijas kanāls pārslēdzas uz optisko saskarni. 

ieslēgts:      - ir pievienota infrasarkanā galva 

 

 

Ierīces komunikācijas kanāls kontrolē GSM/GPRS modemu. 

Komunikāciju atvieglo GSM tīkla izveidotais savienojums. 

mirgo:     - savienojuma izveidošana 

ieslēgts:              - savienots 
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Ierīces komunikācijas kanāls kontrolē GSM/GPRS modemu. 

Komunikācija tiek veikta GPRS režīmā. 

mirgo zemākais:     - savienojuma izveidošana 

zemākais nemirgo:       - reģistrēts GPRS 

 

GSM/GPRS modema akumulatora statuss. 

Akumulatora enerģijas līmenis atbilst melno klucīšu skaitam: 

klucīšu skaits:      3               2               1                0 

līmenis:               ≥75%      50÷74%     25÷49%     <25% 

 

GSM signāla stipruma indikators uzstādīšanas vietā. 

Signāla stiprums atbilst melno klucīšu skaitam: 

klucīšu skaits:       3              2               1                0 

signāla stiprums:    ≥75%      50÷74%     25÷49%     <25% 

 

Ierīces akumulatora statuss.  

Akumulatora enerģijas līmenis atbilst melno klucīšu skaitam: 

klucīšu skaits:       3              2               1                0 

līmenis:               ≥75%      50÷74%     25÷49%     <25% 

 

10. tabula.  Displeja ikonu nozīme 
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8.2 Tastatūra 
Ierīces vadībai tās priekšpusē zem ierīces vāka izvietoti taustiņi. Ierīcei ir divi taustiņi. 
Atkarībā no taustiņu nospiešanas ilguma, tiem ir divas funkcijas.   

Kreisais 
taustiņš 

Nospiediet un atlaidiet: 
Lai pašreizējā displeja kustības līmenī pavirzītos pa kreisi, t.i., pārietu uz 
iepriekšējo ierakstu. Turpmāk tekstā saukts par KREISO taustiņu. 

Nospiediet un pieturiet (2 sek.): 
Lai pārvietotos no esoša izvēlnes līmeņa uz augstāku līmeni. Turpmāk 
tekstā saukts par ESC taustiņu.  

Labais 
taustiņš 

Nospiediet un atlaidiet: 
Lai pašreizējā displeja kustības līmenī pavirzītos pa labi, t.i., pārietu uz 
nākamo ierakstu. Turpmāk tekstā saukts par LABO taustiņu. 

Nospiediet un pieturiet (2 sek.): 
Lai pārvietotos no esoša izvēlnes līmeņa uz zemāku līmeni (apakšizvēlni). 
Turpmāk tekstā saukts par ENTER taustiņu. 

ENTER taustiņš tiek izmantots, lai pārvietotos uz zemāku līmeni un 
izvēlētos funkciju vai varianta skatu (piem., lai attēlotu tilpuma 
decimāldaļu). Lietotājs tiek informēts ar bultiņas palīdzību uz apakšējās 
displeja līnijas, vai ir iespējams nospiest ENTER taustiņu.  

13. att.  Funkciju taustiņi 

8.3 Sistēmas izvēlne 
Displejā attēlojamie dati tiek strukturēti, izmantojot izvēlni. Galvenās izvēlnes vienības 

ir augstākās. Atverot šīs izvēlnes, iespējams piekļūt zemākiem izvēlnes līmeņiem 
(apakšizvēlnēm).  

8.4 Galvenā izvēlne 
Izvēlne ir atkarīga no ierīcē uzstādītajiem parametriem, šādu elementu kopums var 

mainīties atkarībā no ierīces iestatījumiem. 

Galvenā izvēlne sastāv no septiņiem elementiem. Galveno izvēlni iespējams attēlot 
sākuma ekrānā (Vb), nospiežot un pieturot apakšējo taustiņu (ENTER). Vienības iespējams 
pārlūkot, nospiežot un atlaižot taustiņus (KREISO, LABO). Ja kāda no galvenās izvēlnes 
vienībām satur apakšizvēlni (piemēram, PARAM vai SYSTEM vienību), nospiežot ENTER tiek 
atvērta izvēlnes apakšizvēlne. 

sēri

jas 

nu

mu

rs 

galvenā 

izvēlne 

1. 

apakšizvēlne 

2. 

apakšizvēl

ne 

3. 

apakšizvēl

ne 

Piebilde 

1 VB    tilpuma skaitītāja Vb faktiskā vērtība 

2 ACTUAL    faktisko vērtību attēlošana 
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  VB   konvertētā tilpuma Vb statuss 

Nospiediet ENTER, lai attēlotu Vb vērtības 

decimāldaļu. 

  VM   darbības tilpuma skaitītāja Vm statuss 

Nospiediet ENTER, lai attēlotu Vm vērtības 

decimāldaļu. 

  P   faktiskā gāzes spiediena vērtība 

  T   faktiskā gāzes temperatūras vērtība 

  Q   faktiskā darbības plūsmas Q vērtība 

  QB   faktiskā standarta plūsmas Qb vērtība 

  C   saspiežamības faktors 

  Z/ZB    

  VBS   konvertētā tilpuma kļūdas skaitītāja statuss 

Nospiediet ENTER, lai attēlotu Vbs vērtības 

decimāldaļu. 

  VMS   darbības tilpuma kļūdas skaitītāja statuss 

Nospiediet ENTER vienreiz, lai attēlotu Vbs 

vērtības decimāldaļu. 

  ... utt.    turpmākas vienības atkarīgas no ierīces 

konfigurācijas 

3. USER1    lietotāja noteikts skatījums 

4. USER2    lietotāja noteikts skatījums 

5. PARAM    attēlo ierīces parametrus 

  COMMUN   komunikācijas parametri  

   SPEED  komunikācijas ātrums (optiskais interfeiss) 

   ADDR  ierīces adrese (Adrese Nr. 1, Adrese Nr. 2) 

   PROT  iestatiet ierīces komunikācijas protokolu 

  SERV   servisa parametri 

   S.N.  ierīces seriālais numurs 

   FW VER  aparatūras versija 

   STNAME  stacijas identifikācija 

  CONV   gāzes konversijas parametrs 

   STAND  saspiežamības aprēķina metode 

   PB  bāzes spiediena vērtība 

   TB  bāzes temperatūras vērtība 

   ZB  gāzes saspiežamības faktors bāzes apstākļos 

   GAS  gāzes sastāva parametri 

    CO2 CO2 tilpums 

    H2 H2 tilpums 

    N2 N2 tilpums 
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    DENS relatīvais blīvums 

    CALOR Sadegšanas siltums (siltumietilpība) 

   PSPARE  kļūdas spiediena vērtība 

   TSPARE  kļūdas temperatūras vērtība 

   ZSPARE  kļūdas gāzes saspiežamības faktora vērtība 

mērījumu apstākļos 

   PRANGE  spiediena diapazons 

   TRANGE  temperatūras diapazons 

  INPUTS    

   PRANGE PS.N. spiediena diapazons 

Nospiediet ENTER atkārtoti, lai attēlotu 

konversijas ierīces seriālo numuru (PS.N). 

   TRANGE TS.N. temperatūras diapazons 

Nospiediet ENTER atkārtoti, lai attēlotu 

konversijas ierīces seriālo numuru (TS.N). 

   GASKP GASSN gāzes skaitītāja konstante [impulss/m3] 

Nospiediet ENTER atkārtoti, lai attēlotu 

konversijas ierīces seriālo numuru. 

6. SYSTEM    sistēmas parametri 

  TIME   sistēmas laiks 

Nospiediet ENTER, lai attēlotu sistēmas 

datumu. 

  TEST   - ierīces iekšējā testa aktivizēšana (nospiežot 

ENTER) 

- displeja testa aktivizēšana (nospiežot ENTER 

atkārtoti) 

  RESET   ierīces atiestate 

(nospiežot ENTER) 

  MODEM   modema parametri 

   GPRSIP  GPRS modema esošā IP adrese 

   MODERR  pēdējās modema kļūdas kods un notikuma laiks 

(formāts Err.xx hh:mm DD.MM.YY) 

“xx” - modema kļūdas ziņojuma kods (skatīt 6.3 

sadaļu, 3. tabulu)6.33. tabula  

   SIGNAL  GSM signāla stipruma mērījums tiek aktivizēts 

ar taustiņu palīdzību. Attēlo mērījuma statusu: 

BTS:testēt 

BTS:abonēt 

BTS:savienot 

BTS:meklēt 

BTS:nē 

BTS:noraidīts  
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Pēc veiksmīga signāla stipruma mērījuma, 

vērtība tiek attēlota % (SIG:xx [%], konversija 

uz dBm – skatīt 4. tabulu).44 

Automātiska pārtraukšana pēc divām minūtēm 

vai lietotāja aktivizēta pārtraukšana. 

   MOD ON  aktivizējot GSM/GPRS ar taustiņu palīdzību 

- atkarībā no režīma, kurā tas ieslēgsies, vai 

ieslēgsies un izveidos savienojumu ar 

GPRS 

- parāda laiku sekundēs, līdz tiek veikta 

modema automātiskā pārtraukšana un 

izslēgšana 

- automātiska pārtraukšana pēc piecām 

minūtēm vai lietotāja aktivizēta 

pārtraukšana 

   CALL  manuāla GSM/GPRS zvana inicializācija no 

ierīces uz augstāka līmeņa sistēmu  

- jāiespējo parametru iestatījumos 

- pēc komandas aktivizēšanas tiek parādīts 

ziņojums “working” 

- aizveriet režīmu, lai ierīce varētu izpildīt 

darbību 

   PACKET  Attēlo nosūtīto iepakojumu skaitu, aktīvās vai 

pēdējās komunikācijas laikā. 

  BAT   atlikušais akumulatora enerģijas līmenis [%] 

  BATMOD   atlikušais akumulatora enerģijas līmenis [%] 

  LATCH   Attēlo un fiksē faktiskās vērtības displejā. Šo 

funkciju izmanto ierīces funkcionalitātes testos 

darbībā (tā sauktie īsie testi). 

7. DIAG    Ierīces diagnostika 

  ACT   tiek attēlots ierīces pašreizējais statuss 

(meklēt, izmantojot ENTER taustiņu) 

  SUM   tiek attēlots ierīces aprēķinu pašreizējais statuss 

(meklēt, izmantojot ENTER taustiņu) 

  RESSUM   aprēķina statusa atiestate 

 

Piebilde: 

Displejā attēloto rakstzīmju (ciparu) skaits ir ierobežots līdz 10. Ja vēlaties attēlot informāciju ar vairāk 
rakstzīmēm (piemēram, STNAME vienība – stacijas identifikācija), attēloto informāciju iespējams ritināt. 

 

8.4.1 ACTUAL izvēlnes vienība – attēlo faktiskās vērtības  
(2. sērijas numurs galvenajā izvēlnē)  

Faktiskās metroloģisko apjomu vērtības un iestatītie nemetroloģiskie apjomi 
(iespējams iestatīt nemetroloģisko apjomu aplūkošanu ierīces parametros, izmantojot 
servisa programmatūru [26]).[26] 
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14. att.  Vb (197.759 m3) faktiskās vērtības attēlošanas piemērs 

 

Limita pārsniegšanas indikators  

Ja ierīce uzmēra noteikta apjoma vērtību ārpus ierīces mērīšanas diapazona, pirms 
skaitļa parādās simbols “E”.  

 

8.4.2 SYSTEM izvēlnes vienība – sistēmas dati  
(6. sērijas numurs galvenajā izvēlnē)  

TEST – ierīces tests 

Izvēloties šo izvēlnes vienību, ierīce veic tās iekšējā statusa (apzīmēts attēlojot 
“WORKING”) testu, un uzskaita visas konstatētās kļūdas un brīdinājumus displejā. Tests 
aizņem apmēram dažas sekundes, un tam nav nekādas ietekmes uz ierīces mērīšanu un 
arhivēšanu. Komanda tiek izpildīta neatkarīgi no servisa slēdža pozīcijas. 

Testa laikā brīdinājumi tiek attēloti displejā. Norādītās kļūdas tiek apzīmētas ar prefiksu “E” 
un identifikācijas numuru, bet pēc tādas pašas uzbūves brīdinājumu ziņojumiem tiek lietots 
prefikss “W”3. Pilns kļūdu un brīdinājuma ziņojumu saraksts – skatīt 11. tabulu un 12. tabulu.  

Displeja tests 

Pēc testa pabeigšanas iespējams aktivizēt displeja testu nospiežot ENTER. Tiek iekrāsoti 
visi displeja attēlojamie segmenti. (15. att. . att.) 

 

15. att. Ierīces tests 

3 Lai ierobežotu rakstzīmju attēlošanu klienta displejā, “W” simbols tiek attēlots kā “U”. 
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RESET – ierīces atiestate 

Pēc atiestatīšanas opcijas izvēles programma pāriet uz sākuma adresi un atkārtoti 
uzsāk pilnīgu mērīšanas sistēmu reinicializāciju. Visu gāzes tilpuma pārveidotāju (Vm, Vs, Vb, 
Vbs) arhīvu un statusu informācija šīs operācijas laikā netiek mainīta. Netiek mainīti arī citi 
norādītie parametri. Komanda tiek izpildīta neatkarīgi no servisa slēdža pozīcijas. 

LATCH – faktisko vērtību fiksēšana 

Uzmērītās vērtības tiek fiksētas ierīces displejā nospiežot pogu. Atsevišķu apjomu 
fiksētās vērtības (VB, VM, P, T utt.) iespējams attēlot standarta veidā tā, it kā būtu redzamas 
faktiskās vērtības. Ja vēlaties pārtraukt fiksēto apjomu attēlošanu, nospiediet ESC taustiņu. 

LATCH funkciju ieteicams izmantot, piemēram, pārbaudot ierīces precizitāti, kad tiek 
fiksētas faktiskās uzmērīto apjomu vērtības.   

 

8.4.3 DIAG vienības izvēlne – ierīces diagnostika 
(7. sērijas numurs galvenajā izvēlnē)  

DIAG izvēlne sastāv no gāzes skaitītāja statusa informācijas. 

ACT.ST – faktiskais statuss 

Šajā izvēlnē tiek attēlots ierīces faktiskais statuss. Nospiežot LABO taustiņu, tiek 
attēlotas visas faktiskās kļūdas un brīdinājuma ziņojumi.  

SUM.ST – kopsavilkuma statuss 

Kopsavilkuma statusu izmanto, lai uzraudzītu aktīvo kļūdu statusu (atsevišķu ierīces 
statusa bitu) parādīšanos kopš kopsavilkuma statusa pēdējās inicializācijas. Tas nozīmē, ka ar 
šīs funkcijas palīdzību tiek saglabāti statusi, kuri vairs nepastāv. 

 Pamatinformācija par kopsavilkuma statusu tiek attēlota displejā ar “zvana” ikonu.  

RESSUM – inicializācijas kopsavilkuma statuss 

Ja veicat šo darbību, izmantojot taustiņus vai izvēloties “Clear summ. status” (dzēst 
summas statusu) servisa programmatūras datora izvēlnē Setup-> Status (Iestatīšana -
>Statuss) (diagnostika), kopsavilkuma statuss tiek inicializēts, t.i., pašreizējais statuss tiek 
iestatīts atbilstoši faktiskajam statusam. Lai varētu notikt inicializācija, servisa slēdzim 
jāatrodas pozīcijā “ON” (ieslēgts). Ja tas ir izslēgts, parādīsies paziņojums “Not possible” (nav 
iespējams), kas ziņo par inicializācijas veikšanas neiespējamību.  

 

8.5 Ierīces kļūdu attēlošana 
Kļūdu ziņojumi tiek attēloti “ACT” un “SUM” izvēlnēs. Automātiska diagnostika tiek 

veikta regulāri; ierīces pilnīgs tests tiek veikts reizi dienā; sensoru darbības pārbaude tiek 
veikta reizi stundā vai neregulāri ieslēdzot ierīci.  

Kopsavilkuma diagnostikas statuss tiek attēlots displejā kā “zvana” ikona. Displeja 
diagnostikas informāciju iespējams aplūkot, izmantojot servisa programmatūru [26].  
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8.5.1 Ierīces statusa vārds 
Faktiskais ierīces statuss tiek saglabāts kā ierīces statusa vārds. Statusa vārda izmērs ir 

64 biti. Ja novērotie biti mainās, viss vārds tiek saglabāts Statusa arhīvā. 

8.5.2 Ierīces statusa vārds tiek saglabāts datu arhīvos. 
Ierīcē ir definēts kompakts statusa vārds saglabāšanai datu, ikdienas vai ikmēneša 

arhīvā. Informācija par to, vai konkrētais bits ticis iestatīts aktīvajā statusā arhivēšanas 
intervālā, tiek glabāta arhīvos. Atsevišķie biti tiek aprēķināti kā Ierīces statusa vārdu 
atbilstošo bitu summa. Atsevišķu bitu nozīme ir aprakstīta tabulā 13. 

 

Displejs Apraksts 

E0 CRC program Kļūda programmaparatūras kontrolsummā. 

E1 CRC loader Kļūda ielādes kontrolsummā. 

E2 CRC parameter Kļūda ierīces parametru kontrolsummā. 

E3 memory error Ierīces atmiņas kļūda. 

E4 - netiek izmantota - 

E5 setup full Iestatījumu arhīvs pilns. 

E6 sensor change Sensors nomainīts pret nepareizu, vai mainīti tā parametri. 

E7 sensor commun. Kļūda komunikācijā ar sensoru. 

E8 sensor failure Sensora kļūda. 

E9 bat. volt. low Akumulators ir tukšs (atlikušais enerģijas līmenis apm. 10%). 

E10 compres.tab. Ievades parametru dēļ radusies kļūda saspiešanas tabulas aprēķinā. 

E11 compres.fail. 
 

Saspiežamības aprēķinu nevar veikt, jo ir pārsniegts diapazons, kuru 
nosaka piemērojamais standarts saspiešanas aprēķināšanai. 

E12 - netiek izmantota - 

E13 - netiek izmantota - 

E14 P1 min limit 

Pārsniegts mērīšanas diapazons.  
 

E15 P1 max limit 

E16 P1 failure 

E17 T1 min limit 

E18 T1 max limit 

E19 T1 failure 

E26 time synchronization 
(RTC) 

RTC sinhronizācijas kļūda, tikusi pieprasīta >2 stundu maiņa. 

E27 modem battery capacity Modema akumulatora kļūda – zems enerģijas līmenis. 

E28 encoder error Kodētāja (optiskā ātruma sensora) kļūda 

E29 CRC metrology Kļūda metroloģiskās programmaparatūras daļas kontrolsummā. 

E30 CRC tab. Tabulas kontrolsummas kļūda (gāzes skaitītājs, bāru spiediens utt.) 

E31 FRAM error FRAM atmiņas kļūda 

E32 FASH error FLASH atmiņas kļūda 

 

11. tabula – Kļūdu ziņojumi (Err indikatori) 
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Displejs4 Apraksts 

W0 sensor warn. Vienam no pievienotajiem pārveidotājiem ir aktīvs brīdinājuma 
ziņojums. Detalizētu informāciju iespējams atrast, uzskaitot 
pārveidotāja parametrus. 

W1 - netiek izmantota - 

W2 EPROM kļūda ierīces akumulatorā. 

W3 overcur.term. Pastāv pašreizēja pārslodze. 

W4 - netiek izmantota - 

W5  - netiek izmantota - 

W6 setup archive crowded Iestatījumu arhīvs ir 80% aizpildīts.  

W7 tamper1 fault Konstatēts kontakta Nr. 1 pārtraukums. 

W8 tamper2 fault Konstatēts kontakta Nr. 2 pārtraukums. 

W9 P1 min threshold 

pārsniegti lietotāja diapazoni  
 

W10 P1 max threshold 

W11 T1 min threshold 

W12 T1 max threshold 

W13 Q1 min threshold 

W14 Q1 max threshold 

W15 Qb1 min threshold 

W16 Qb1 max threshold 

W17 C1 min threshold 

W18 C1 max threshold 

W29 EEPROM modem battery  Modema akumulatora EPROM kļūda. 

W30 modem battery voltage Modema baterijas sprieguma kļūda. 

W31 communication error Komunikācijas kļūda. 

W32  Atvērts vāks. 

M0 bez konfigurācijas (apkopes režīms) 

M1 maintenance apkopes režīms (apkope) 
4Lai ierobežotu rakstzīmju attēlošanu klienta displejā, “W” simbols tiek attēlots kā “U”. 

12. tabula Notikumu uzskatījums – Brīdinājuma ziņojumi (Wrn indikatori) 

 

bits Displejs Apraksts 
0 General error Vispārīga ierīces kļūda. 

1 General warning Vispārīgs ierīces brīdinājums. 

2  ----- - netiek izmantota - 

3 TAMPER active Konstatēts kontakta pārtraukums. 

4 Calculation error Radusies konversijas kļūda, konversija veikta ar 
kļūdainiem skaitītājiem. 

5 Transducer error Radusies pārveidotāja kļūda. 

6 Value out of range Temperatūras vai spiediena vērtība atrodas ārpus 
pārveidotāja diapazona. 

7 Value out of limits Temperatūras vai spiediena vērtība atrodas ārpus lietotāja 
noteiktā diapazona. 

8  Temperatūra t atrodas ārpus pieļaujamā diapazona. 

9  Spiediens p atrodas ārpus pieļaujamā diapazona. 

10  Pārsniegta maksimālā plūsma. 
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11  Zems akumulatora enerģijas līmenis. 

12  Iestatījumu arhīvs ir 90% aizpildīts. 

13   Iestatījumu arhīvs ir pilns. 

14  Laika sinhronizācijas kļūda 

15  APKOPES darba kļūda 

 

13. tabula Kompaktais ierīces statusa vārds 

8.6 Īsais tests 
Pēc ierīces uzstādīšanas ierīce pārbauda konversijas funkcionalitāti un precizitāti, 

veicot tā saukto īso testu. Šis tests tiek veikts gan periodiski, gan darbības laikā. Šīs 
pārbaudes laikā ir jāatņem faktiskās vērtības, kas uzmērītas vienlaicīgi. Šāda pieprasījuma 
veikšanai ierīcē ir iebūvēts atbalsts. SYSTEM izvēlne satur LATCH komandu, kas nodrošina 
faktisko vērtību atņemšanu, un tā “fiksē” atņemtās vērtības, lai tās nepārtraukti attēlotu 
displejā ierīces precizitātes pārbaudei. 
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9 Ierīces uzstādīšana 

9.1 Uzstādīšana 
Gāzes skaitītājs ietilpst elektrisko un gāzes iekārtu grupā. Gāzes skaitītāja uzstādīšanu 

atļauts veikt tikai darbiniekiem ar ITI pilnvarojumu. Elektroiekārtu uzstādīšanu drīkst veikt 
tikai tādi darbinieki, kuri atbilst Regulas Nr. 50/78 Coll., 6. sadaļas (vai augstākas) B klases 
elektroiekārtu noteikumiem. 

Lai novērstu ievainojumu gūšanas risku un gāzes skaitītāja bojājumus uzstādīšanas un 
darbības laikā, ievērojiet šādus norādījumus: 

 Ievērojiet maksimālo pieļaujamo primāro spiedienu pmax un mērīšanas diapazonu 
Qmax, skatīt 13. sadaļu.13 

 Ievērojiet maksimālo pieļaujami apkārtējās vides temperatūru tm un gāzes 
temperatūru tg, skatīt [Marķējuma plāksni] vai 13. sadaļu.13 

 Gāzes skaitītājs ir piemērots M1 klasei norādītajiem mehāniskajiem apstākļiem 
atbilstoši Direktīvai 2004/22/EK.  

 Spiediena mērīšanas izeja ir piestiprināta ar dzeltena blīvslēga uzmavu. Uzmavu 
atļauts atvērt tikai, lai pieslēgtu spiediena mērīšanas ierīci. 

 Izmantojiet no apstiprināta materiāla izgatavotu blīvslēgu. Ieteicams izmantot no 
elastomēra izgatavotu blīvslēgu vai plakano, azbestu nesaturošo blīvslēgu, kura 
ražotājs ir Elster. 

 Augstas karstumizturības gāzes skaitītājiem atļauts izmantot tikai tādus blīvslēgus, 
kuriem pārbaudīta izturība pret augstām temperatūrām. 

 Neizmantojiet blīvslēgus atkārtoti. 

 Uzstādīšanas un lietošanas laikā ievērojiet vietējās likumdošanas noteikumus un 
gāzes uzņēmumu direktīvas. Vācijā derīga DVGW G600 (DVGW-TRGI) darblapa. 

 Gāzes skaitītājus, kas apzīmēti ar Ex, drīkst uzstādīt potenciāli sprādzienbīstamā vidē 
tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju. 

 Jāņem vērā gāzes skaitītāju potenciālā piesaiste Ex indikācijai; piemēram, savienojot 
tos ar iezemētu cauruļvadu. Uzstādīšana jāveic atbilstoši EN 60079-14. 

 Ex marķējuma gāzes skaitītāji jāaizsargā pret krītošiem objektiem. 

Ja gāzes skaitītājs tiek uzglabāts vai uzstādīts ārpus telpām, uzstādīšanas vieta 
jāpasargā no lietus. 

Gāzes skaitītājs (vai tā magnētiskais savienojums), kas aprīkots ar elektronisko indeksu, 
ir aizsargāts pret mitruma iekļūšanu, un tādējādi tas ir piemērots uzstādīšanai ārā.  

A. Aizsargvāku noņemšana 

 Vertikāla uzstādīšanas pozīcija: porti jāpievieno virzienā uz augšu. 

 Ievērojiet gāzes plūsmas virzienu (bultiņa). 

 Gāzes skaitītājs nedrīkst pieskarties sienai vai citiem objektiem. 

 Pārliecinieties, ka uzstādīšanai ir pietiekami daudz vietas. 

 Nodrošiniet labu skaitītāja redzamību. 

 Skrūvēto savienojumu blīvējošajām virsmām jābūt tīrām, un tās nevar būt bojātas. 
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 Ievērojiet blīvslēga ražotāja norādes par blīvslēga kompresiju un ar to saistītajiem 
griezes momentiem. 
Ieteicamajiem plakanajiem blīvslēgiem un to skrūvēšanai piemērojami DIN 3376-1 un 
3376-2 norādītie griezes momenti, skatīt www.docuthek.com — Elster-Instromet — 
Produkte — Gasmessgeräte — Balgengaszähler — Ergänzung für Betriebsanleitung 
BK, Verschraubungen und Anzugsmomente für BK-G1,6 bis BK-G25 (Papildus 
informācija BK gāzes skaitītāju lietošanas instrukcijai, Skrūvētie savienojumi un griezes 
momenti BK-G1,6 līdz BK-G25) (D). 

 

B. Gāzes skaitītāja uzstādīšana bez nospriegojuma 

 

 
16.  att. Pm un Tm gāzes skaitītāja izejas mērījuma pārbaudei 

 

9.2 Izeja temperatūras mērījuma pārbaudei (tm izeja) 
Ja pārbaudes nolūkos vēlaties izmērīt gāzes temperatūru gāzes skaitītāja korpusā 

(veicot tā saukto īso testu), ievietojiet temperatūras sensoru gāzes skaitītāja augšpusē 
esošajā temperatūras atverē. 



 

picoELCOR G10/16/25     

61 
 

 

C. Temperatūras sensors jāpiestiprina ar padziļināto krustenisko skrūvi. 

9.3 Izejas pievienošana spiediena pārbaudei (Pm izeja) 
 

 

 

 

 

  

 Droša lietošana garantējama tikai tad, ja skrūvētā savienojuma materiāli atbilst 
spiediena mērījuma izejai. 

 Izmantojiet tikai ierīces komplektā esošo veidgredzenu un vāka uzgriezni. 
Veidgredzens jāpiestiprina blīvslēga uzmavai. 

 Rezerves daļām izmantojiet oriģinālo skrūvēto Parker EO savienojumu.  

 

 

 Izmantojiet nerūsējošu, bezšuvju stieptu tērauda cauruli saskaņā ar DIN EN 10305-4 
standartu (ārējais diametrs 6mm, materiāls E235 = 1.0308). Izmantojot citus 
materiālus nepieciešams piemērots adapteris un ieteicams izmantot Parker/EO. 

 Pievienojiet pārvadu to nepievelkot. 

 

IEVĒROJIET PIESARDZĪBU! 

Lai nodrošinātu gāzes skaitītāja noturību: 

 Spiediena mērītāja izeju nedrīkst griezt, locīt vai jebkādā veidā deformēt. 

 Uzstādīšanas laikā izeja vienmēr jānofiksē vietā, izmantojot atbilstošu skrūves 
uzgriezni. 
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8. Pievelciet vāka uzgriezni ar roku, līdz tas apstājas. 

   To darot spēcīgi saspiediet caurules galu tā beigu virzienā. 

 

9. Atzīmējiet vāka uzgriežņa pozīciju un pievelciet to, pagriežot vienu ar pusi 
reizes. 

 

 

Atkārtojot uzstādīšanu vāka uzgrieznis atgriezīsies tā oriģinālajā pozīcijā, un tad tas 
jāpievelk par apmēram 30 grādiem. 

10. Kad uzstādīšana un blīvēšanas tests [stingrības tests] ir pabeigti, nostipriniet spiediena 
mērījuma izeju ar blīvslēga uzmavu un ar blīvslēga aizsardzību pret ārēju iejaukšanos. 

 

9.4 Stingrības tests 
Ja cauruļvadi tiek pārbaudīti ar lielāku izmēģinājuma spiedienu, nekā maksimālais 

pieļaujamais gāzes skaitītāja primārais spiediens pmax, vispirms jāpārbauda cauruļvadu 
stingrība. Pretējā gadījumā gāzes skaitītājs var tikt bojāts. 

Klienta gāzes savienojums ir jānoslēdz. 

1. Lēnām palieliniet gāzes skaitītāja spiedienu līdz nepieciešamajai testa vērtībai. 

 

Ja gāzes skaitītājs ir papildus aprīkots ar spiediena mērījuma savienojumu, jāpārbauda 
šī savienojuma stingrība. 
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4. Pēc testa pabeigšanas pakāpeniski samaziniet gāzes skaitītāja spiedienu. 

5. Ja diafragmas gāzes skaitītājs ir aprīkots ar spiediena mērījuma savienojumu, spiediena 
mērījuma izeja jānoblīvē ar blīvslēga uzmavu un ar blīvslēga aizsardzību pret ārēju 
iejaukšanos. 
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10 Nodošana ekspluatācijā 
Pēc veiksmīgas stingrības testa pabeigšanas, gāzes skaitītājs ir gatavs lietošanai. Tomēr 

pirms gāzes skaitītāja lietošanas uzsākšanas jāveic noteiktu parametru iestatīšana. Lēnām 
atveriet lodveida vārstu. 

10.1 Ierīces konfigurācija 
Ierīcē ir iepriekš iestatīti konfigurācijas parametriem. Tomēr pēc mehāniskas ierīces 

uzstādīšanas jāveic noteiktu ierīces parametru iestatīšana, lai nodrošinātu pareizu gāzes 
skaitītāja darbību. Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā, jāveic šādas darbības: 

 Akumulatoru pievienošana. 

 Ierīces sistēmas laika pārbaude (vai iestatīšana). 

 Patēriņa vietas identifikācijas iestatīšana. 

 Temperatūras un spiediena kļūdu vērtību iestatīšana. 

 Gāzes saspiežamības aprēķina metodes iestatīšana. 

 Gāzes sastāva iestatīšana. 

 Diagnostikas pārbaude, potenciālo kļūdu novēršana, kopsavilkuma statusa 
inicializācija. 

 Ierīces arhīva atiestate. 

Šīs darbības iespējams veikt, izmantojot datoru un servisa programmatūru [26].[26] 
Izmantojot datoru gāzes skaitītājs jāsavieno ar datoru ar infrasarkanās galvas palīdzību (HIE-
04 vai HIE-03). Ja nepieciešams, iespējams iestatīt arī citus gāzes skaitītāja parametrus 
(impulsa izvada iestatījumus utt.). 

 

 

10.1.1 Akumulatoru pievienošana 
Ierīce tiek piegādāta ar atvienotiem akumulatoriem.  Vispirms jāpievieno akumulators, 

kurš darbina skaitītāja elektroniku (B-02), un tad akumulators, kurš darbina komunikācijas 
modemu (HB-02). Abi akumulatori ir pievienojami/atvienojami potenciāli sprādzienbīstamā 
vidē. 

10.1.2 Sistēmas laiks un gazifikācijas iestatījumi. 
Pēc B-02 akumulatora ievietošanas tiek aktivizēts displejs. Sākotnēji displejā tiek 

attēlota datu rotācija atbilstoši ierīces iestatījumiem. Ierīces statusu apzīmē ikonas augšējā 
labajā displeja stūrī (skatīt sadaļu 8.1.).8.1 

Piebilde 

Ierīci iespējams iestatīt automātiskai pārejai uz vasaras laiku. Tādējādi atbilstoši šiem 
iestatījumiem jānorāda esošais vasaras laiks. Pretējā gadījumā ierīces laiks tiek iestatīts kā 
CET. 

 

Ievērojiet piesardzību 

Komunikācijas laikā ar ierīci, izmantojot infrasarkano galvu, ierīces vākam jābūt 
aizvērtam. 
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Pārbaudiet arī tā sauktos gazifikācijas datus. Šī vērtība nosaka gazifikācijas dienas 
sākuma stundu. Gāzes patēriņa norēķinu vajadzībām gāzes patēriņa novērtējums nav balstīts 
uz dienas standarta sākuma stundu (0 h), bet gazifikācijas dienas sākumu (piemēram, 6 h). 
Gazifikācijas stundas iestatīšana ietekmē gāzes patēriņa datus, kas tiek saglabāti dienas un 
mēneša arhīvos.  

10.1.3 Patēriņa vietas identifikācijas iestatīšana. 
Patēriņa vietas identifikācijai (stacijas nosaukumam) iespējams izmantot līdz 16 

rakstzīmēm garu nosaukumu.  

10.1.4 Temperatūras un spiediena kļūdu vērtību iestatīšana. 
Kļūdas spiediena vai temperatūras vērtība tiek izmantota, ja uzmērīto temperatūras vai 

spiediena vērtību nevar izmantot, lai aprēķinātu konversijas skaitli C un saspiežamību, 
piemēram, ja pārsniegts mērījumu diapazons vai sensora kļūda (skatīt 4.4.1. sadaļu).4.4.1   

10.1.5 Gāzes saspiežamības aprēķina metodes iestatīšana. 
Iespējams izvēlēties kādu no šādām metodēm: 

AGA NX-19 mod, AGA 8-92DC, SGERG-88, AGA 8-G1, AGA 8-G2. 

10.1.6 Gāzes sastāva iestatīšana. 
Iespējams iestatīt vērtības [%] atsevišķām gāzes komponentēm; vai arī iespējams 

iestatīt relatīvo gāzes blīvumu ar spiedienu 101,35 kPa un 0°C temperatūru un sadegšanas 
siltumu (25/0)°C. Atsevišķās gāzes komponentes iespējams aplūkot displejā. Komponenšu 
skaits atkarīgs no iestatītās saspiežamības aprēķina metodes.    

10.1.7 Diagnostikas pārbaude, potenciālo kļūdu novēršana, kopsavilkuma 
statusa inicializācija. 

Pārbaudiet ierīci, lai konstatētu jebkādas iespējamās kļūdas, un izlabojiet tās (ja tādas 
pastāv) pirms ierīces iestatīšanas un arhīva atiestates. Tiek pārbaudīts faktiskais statuss un 
kopsavilkuma statuss. (Plašāku informāciju  skatīt 8.4.3. sadaļā.)  

Diagnostikas un kopsavilkuma statusa inicializāciju iespējams aplūkot, izmantojot 
taustiņus vai datora servisa programmatūru.   

Nospiežot DIAG->ACT.ST, tiek attēlots ierīces faktiskais statuss. Ja ierīcē konstatēta 
kļūda, tiek attēlots tās ciparu kods un prefikss E (iespējams W); (skatīt 11. tabulu un 12. 
tabulu). Šīs kļūdas ir jānovērš. 

 Tāpat iespējams aplūkot ierīces kopsavilkuma statusu, nospiežot DIAG->SUM.ST. Ja 
novērstas esošās kļūdas, bet kopsavilkuma statuss uzrāda kļūdas, jāveic statusa atiestatīšana. 

Ja kopsavilkuma statuss tiek atiestatīts (t.i., OK), displejā ikona netiek attēlota.  

10.1.8 Ierīces arhīva atiestate. 
Ierīces uzstādīšanas beigās jāveic arhīvu atiestate. Katru arhīvu iespējams atiestatīt 

atsevišķi. 
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10.2 Modema komunikācijas pārbaude 
Ja vēlaties pārbaudīt komunikāciju, izmantojot iebūvēto GSM/GPRS modemu, jums 

jāievada konkrēti iestatījumi, izmantojot datoru ar servisa programmatūru [26], kas ir 
savienots caur infrasarkano staru galvu.[26] 

SIM kartes ievietošana 

Ja jums ir jāpārbauda GSM/GPRS modema komunikācija, gāzes skaitītāja modemā 
jābūt ievietotai SIM kartei.  Atveriet gāzes skaitītāja vāku. Atveriet SIM kartes turētāju 
(pabīdiet turētāja kustīgo daļu pa kreisi un atveriet turētāju). Ievietojiet SIM karti, iebīdiet to 
turētājā un nofiksējiet vietā pabīdot turētāju.  
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17. att.  SIM kartes ievietošana turētājā  

 

Ierīces iestatījumiem jāatļauj modema komunikācija, t.i., izmantojot servisa 
programmu [26], dodieties uz Pamata parametriem “Komunikāciju” kartē. Modema lodziņā 
[26] izvēlieties citu iespēju, kas nav “None”. 

10.2.1 BTS savienojuma pārbaude, signāla stipruma mērīšana 
Modema inicializācijas virknei jābūt pareizi iestatītai, lai nodrošinātu šī pakalpojuma 

pareizu darbību. Virkni INICIALIZĀCIJAS lodziņā ieteicams iestatīt kā “AT” (bez pēdiņām).  

Tagad iespējams pārbaudīt savienojumu ar mobilo tīklu, izmantojot ierīces izvēlni 
SYSTEM-> MODEM-> SIGNAL. 

Pēc tam modems tiek ieslēgts un notiek inicializācija. Pēc veiksmīga savienojuma izveides ar 
BRS, displejā tiek attēlots uzstādīšanās vietā esošais signāla stiprums un vispārīga informācija 
par BRS savienojumu. Kļūdas gadījumā iespējams attēlot kļūdas kodu, izvēloties SYSTEM-
>MODEM->MODERR (plašāku informāciju skatīt 6.3. sadaļā).  

10.2.2 Komunikācijas pārbaude izsaucot ierīci 
Atstājiet “AT” iestatījumus INICIALIZĀCIJAS lodziņā. 

Ja izmantojat GPRS komunikāciju, ierīcē jāveic divu papildus komunikācijas parametru 
iestatīšana. Tie ir “Dial number” (Zvanīšanas numurs) un “Special inicialization” (Īpašā 
inicializācija). To specifiskie iestatījumi atkarīgi no mobilā operatora un konkrētā tīkla.  

Publiskā tīkla (T-mobile) iestatījumu piemērs. 

ZVANĪŠANAS NUMURS:                  ATD99***1# 

ĪPAŠĀ INICIALIZĀCIJA:   AT+CGDCONT=1,“1P“,internet.t-mobile.cz“ 
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Ja vēlaties pārbaudīt, zvanot no dispečera uz ierīci, modems ir jāizslēdz. Iebūvēto 
GSM/GPRS modemu iespējams pārslēgt, izvēloties SYSTEM-> MODEM-> MOD ON. Modems 
tiks ieslēgts piecas minūtes (pēc noklusējuma). Atlikušais laiks līdz modema izslēgšanai [s] 
tiek atskaitīts displeja otrajā rindā. Iespējams uzsākt savienojumu ar ierīci šajā intervālā, 
zvanot no dispečera. 

10.2.3 Komunikācijas pārbaude izsaucot ierīci no dispečera 
Savienojuma inicializācijas parametri ar dispečera staciju jāiestata ierīces parametru 

iestatījumos. Forma mainās atkarībā no savienojuma veida (GSM vai GPRS). 

GSM savienojums:  Ievadiet ATDxxxxxxxxx “Zvanīšanas numura” lodziņā (x apzīmē 
dispečera tālruņa numuru).  

GPRS savienojums: Atstājiet lodziņu “Zvanīšanas numurs” un “Īpašā inicializācija” 
informāciju atbilstoši iestatījumiem 10.2.2. Pievienojiet IP adreses iestatījumus un tālvadības 
nosūtīšanas porta numuru ierīcē. 

Pārbaudiet, vai komunikācijas parametros ir iespējota opcija “Enable call to dispatch” 
(Iespējot zvanu dispečeram).  

Iespējams  izveidot savienojumu ar dispečeru, izmantojot ierīces izvēlni SYSTEM-> 
MODEM-> CALL. Par savienojuma kvalitāti jautājiet dispečeram. 
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11 Ierīces apkope un noņemšana 
Gāzes skaitītājiem picoELCOR G10/16/25 nav nepieciešama apkope. 

 Ja tas tiek izvietots kalibrētā objektā, kalibrēšana jāveic saskaņā ar valsts noteikumiem. 

 Ja apkopes vai pārbaudes laikā skrūvētie savienojumi kļūst vaļīgi, blīvslēgs jānomaina 
pret jaunu. 

 Pēc gāzes skaitītāja noņemšanas nekavējieties uzlieciet uz cauruļvadiem aizsargvāciņus, 
lai novērstu netīrumu iekļūšanu. 

Ievērojiet piesardzību 

Gāzes skaitītājā var būt gāzes paliekas. Jāveic eksplozijas riska novēršanas drošības 
pasākumi:  

 Pēc gāzes skaitītāja atvienošanas, gāzes skaitītājs rūpīgi jāiztīra ar inerto gāzi. 

 Ja gāzes skaitītājs jāpārvieto, kamēr tajā atrodas gāzes paliekas, izmantojiet 
automobili ar atvērtu vai ventilējamu nodalījumu. 

 Elektroniskā skaitītāja vāku atļauts atvērt, piemēram, nomainot akumulatoru. 
 
 
 

12 Piederumi 

12.1 Piederumi nav iekļauti ierīces cenā. 
 HF kabeļa sašaurinājums savienošanai ar modemu (skatīt 10. att.)10. att.  

- garums 9 cm, SMA (m) konektoru leņķa kabelis – SMA (f) paneļa leņķis 

 GSM 90° antenas kāts, divu joslu, 2 dB 

 GSM magnētiskā antena, divu joslu, 3 dB, kabeļa garums 3 m 

 GSM magnētiskā antena, divu joslu, 5 dB, kabeļa garums 3 m  
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13 Tehniskie parametri 

13.1 Viedais diafragmas gāzes skaitītājs picoELCOR G10/16/25  
 

 

Plūsmas ātrums, izmēri, svars 
Tips Qmax Qmin Qt V Savienojums 

 [m3/h] [m3/h] [m3/h] [dm3] DN Vītne* 

picoELCOR G10 16 0.1 1.6. 6 

25 1 1/4“ 

32 1 3/4“ 

40 2“ 

picoELCOR G16 25 0,16 2.5. 6 40 2“ 

picoELCOR G25 40 0,25 4.0 12 50 2 1/2 “ 

 

Tips Izmēri [mm] Svars 

 A B C D E [kg] 

 
picoELCOR G10 
 

250 
280 
280 

320 
330 
330 

85 
108 
108 

243 
259 
259 

334 
405 
405 

5.3. 
6.9 
6.9 

picoELCOR G16 280 330 108 405 259 6.9 

picoELCOR G25 335 398 138 465 313 11.2 

* ISO 228-1 

 

 

 

Vide.   

- aizsardzība … IP65 (atbilstoši CSN EN 60529) 

- vides klase … M1 / E2 

- darbības temperatūras diapazons  … -25°C līdz +55°C 

- glabāšanas temperatūra … no +25°C līdz +60°C 

- darbības pozīcija … vertikāli, pieskrūvēts virzienā uz augšu 

   

Metroloģiskie parametri   

 - veida apliecinājuma marķējums  … TCM 143/13 – 5018  (atbilstoši MID) 

   

Darbības apstākļi   

Vidējs … dabasgāze 

Maksimālais primārais spiediens … 0,5 bāri 

Noturība pret piesārņojumu … RPF = 0.8 

Sprādziendroša izpilde   

- veida identifikācija  …  II -/2 G IIA T3  

 - vides klase … 1. zona, 2. zona 

   

Elektroniskais skaitītājs:   
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Barošana   B-02 akumulators 

 - akumulatora tips  … litija 3.6V/17Ah  

 - akumulatora kalpošanas laiks … 15 gadi 

 - akumulatora spriegums … 2.8 ÷ 3.6 V 

 - baterijas kalpošanas laika mērījums … 
ir, brīdinājums par enerģijas līmeni, kad tas 
samazinās līdz 10% 

   

Komunikācijas daļas barošana (GSM/GPRS)  HB-02 akumulators 

 - akumulatora tips  … litija 3.0V/12Ah  

 - akumulatora kalpošanas laiks … 5-15 gadi 5 

 - akumulatora spriegums … 2.0 ÷ 3.0 V 

 - baterijas kalpošanas laika mērījums … 
ir, brīdinājums par enerģijas līmeni, kad tas 
samazinās līdz 10% 

   

   

Konversijas parametri   

 - princips  … PTZ  

 - maksimālā kopējās konversijas kļūda … < 0,5 no uzmērītās vērtības 

 - tipiska kopējās konversijas kļūda … 0,15% no uzmērītās vērtības  

 - saspiežamības faktora aprēķina kļūda … < 0,05 % 

 - saspiežamības faktora aprēķins … AGA-8 92DC, AGA NX-19 mod, AGA 8-G1, 
AGA 8-G2, SGERG-88, konstante6 

   

Spiediena mērīšana   

 - sensors … silīcija pjezorezistīvais sensors 

 - mērīšanas diapazoni … 80 ÷ 160 kPa abs 

 - precizitāte …  ± 0,25% no uzmērītās vērtības 

 - ilgtermiņa stabilitāte …  ± 0,1% no uzmērītās vērtības gadā  

 - maksimālā pārslodzes jauda … 200 kPa abs  
nemainot metroloģiskos parametrus 

   

   

Temperatūras mērīšana   

 - sensors … pusvadītāja sensors 

 - mērīšanas diapazons … -25 ÷ +55 °C 

 - mērīšanas kļūda … ±0.25°C 

 - ilgtermiņa stabilitāte … ±0.02 % gadā (relatīvā kļūda K) 

   

Iekšējās temperatūras mērījums   

 - mērīšanas kļūda … ±2°C 

   

Reālā laika ķēde   

 - ilgtermiņa stabilitāte … ±5 min./gadā 25°C temperatūrā 

   

Digitālās izejas   

  - skaits … 1 

  - savienojums … termināļi 

  - maksimālais kabeļa garums  … 30 m 

  - izvades opcijas (programmatūras konfigurācija) … impulss  
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 - galvaniska izolācija   

  - izvades veids … atvērts kolektors 

  - spriegums  … 3.6 V – 30 V (28 V Zonās Nr. 0, 1, 2) 

  - strāva … 1uA - 100 mA  

  - maksimālā pretestība “ON” (ieslēgts) režīmā … 10 Ω 

  - drošības parametri (iekšējā drošība) … Ui = 28 V, Ii = 120 mA, Pi = 0.67 W 

 … Li = 0, Ci = 0 

   

  Impulsu izeja … DO1 

  - iedarbināšanas laiks … 4-50 ms 

  - atvienošanas laiks … min. 1 sek.  

   

   

Komunikācija ar augstāka līmeņa sistēmu   

   

Optiskā saskarne (IEC- 62056-21)   

  - ātrums bodos … 9600 Bd līdz 38400 Bd 

   

GSM/GPRS modems    

 - frekvences josla … 850/900/1800/1900 MHz (Dual, Quad) 

 
5
Akumulatora kalpošanas laiks atkarīgs no izvēlētā aktīvā režīma. 

6Izvēlētā kompresijas aprēķināšanas metode var būt par iemeslu uzmērītās gāzes 
temperatūras diapazona samazinājumam. 
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14 Iekšējie drošības parametri 
 

Digitālā izeja:  DO1: 

Ui = 28 V, Ii = 120mA, ∑Pi = 0.67 W, Ci = 0, Li = 0 
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