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FM-1D/K
FREKVENÈNÍ PØEVODNÍK

PØEVODNÍKI IMPULSÙ NA VÝSTUPNÍ PROUD A ZOBRAZENÍ PRÙTOKÙ VODOMÌRÙ

www.sensusesaap.com

POUŽITÍ

Ukazovatel prùtoku

Dálkové snímání

Dálkové odeèty a pøenosy

Dávkování

Automatizace

Jednoduché nastavení pomocí tlaèítek

Jednoduchá montáž na stìnu nebo pomocí západek na 
kolejnièku podle EN 50022

Pøipojení na rùzné vysílaèe impulsù

Dìliè impulsù s reléovým výstupem

Proudový výstup nastavitelný pro rozsahy 0 nebo 4 ...20 mA

Sériové rozhraní pro dálkové naprogramování a odèítání

Identifikace zpìtného prùtoku

Kontrola vstupních impulsù

Testovací mód

Intergovaný ukazatel pro:

- prùtok

- stav poèitadla

- naprogramovaná data

Data zùstanou zachována i v pøípadì výpadku napájení.

FM-1D/K je mikroprocesorem øízený frekvenèní 
pøevodník s digitálním ukazatelem. Pøemìòuje impulsy 
na úmìrný proud sloužící k zobrazení prùtoku a má 
následujícími výstupy:

- standardní proudový výstup

- impulsní výstup

- svìtelný èíslicový displej (LED)

POPIS VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI



TECHNICKÉ ÚDAJE
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Provozní napájení
230 V AC (209...253 V), 115 V AC (105...126 V),
24 V DC (20...27 V) a 24 V AC (17...27 V)

Pøíkon
3,5 VA (3 W)

Rozmìry
100 x 73 x 114 mm (W x H x D)

Hmotnost
cca. 650 g

Stupeò krytí
IP 40

Povolené teploty:
provoz: 0 ... +70 °C
skladování: -10 ... + 80 °C

Vstup

Universální vstup pro kontaktní snímaèe a snímaèe 
Namur (dle DIN 19234)

2 vodièe, 8,2 V, cca. 1 kOhm

Pomocné napìtí pro 3 vodièový vysílaè 12 V, 10 mA

Rosah vstupní frekvence
0...0,1 až 0 ...1000 Hz (pro 0/4 ... 20 mA)

Maximální délka kabelu
cca. 6 km (závislá na kvalitì kabelu a typu
impulsního snímaèe)

Blokace dvojitých impulsù
automatické (závislé na vstupní frekvenci)

Výstupy

Proudový výstup
0 ... 20 mA nebo 4 ... 20 mA (volitelné)

Odpor vodièù
max. 1000 Ohm (pøi jmenovitém napìtí)
(max. 700 Ohm pøi pøipojení 3vodièového snímaèe)

Tlumení
nastavitelných 14 stupòù (1= bez tlumení, 14 = 
velké tlumení)

Maximální délka pøenosu
pøi zátìži 500 ohmù cca 14 km pøi prùøezu kabelu 

21mm

Impulsní výstup
Relé, kontakt, max. 48 V AC/DC, 1 A, 
bezpotenciálový, èas sepnutí 500 ms, max. 1 Hz

Maximální délka pøenosu
cca. 500 m pøi pøipojení jednoho impulsního 
vysílaèe, cca 12 km s tranzistorovým relé

Ukazatel (displej)

- ètyømístný sedmisegmentový LED, 10 mm vysoké 
èíslice

- okamžitý prùtok

- okamžitý stav poèitadla

programovatelná data:

- rozsah prùtoku

- hodnota impulsu na vstupu

- hodnota impulsu na výstupu

- hodnota proudu

- tlumení

Nastavení

3 tlaèítka pro komunikaci s LED - displejem se 
zabudovanou ochranou programování

Ochrana proti blesku

Pøi nasazení pøístrojù v nebezpeèných oblastech 
doporuèujeme dodateèné vybavení obvyklými elementy 
k ochranì pøed bleskem.

Ochrana pøed explozí

Je-li impulsní vysílaè nasazen v explozní oblasti, musí 
být vstup do FM-1D/K oddìlen pø ipojením 
transistorového relé.
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FM-1D/K

UKAZATEL (DISPLEJ)

Programování

Tlaèítko volby (select)
volba zobrazování velièin.

Tlaèítko zmìny (+) nebo (-)
zmìna programovacího módu (blikající 
kontrolní svìtlo, blikající èísla).

Tlaèítko zmìny (+) nebo (-)
zmìna zvolených (blikajících) èísel.
blikající svìtlo oznaèuje pøíslušnou velièinu.

Tlaèítko volby (select)
výmìna zvolené pozice.

Tlaèítko volby (select)
po nastavení posledního (pravého) místa: 
zmìnìná nastavení jsou permanentnì 
ukádána do pamìti a jsou znovu použitelná i 
po výpadku proudu.

-  
 

Svìtelnì èíslicový ukazatel plní u FM-1D/K dvojí funkci:

- v programovacím módu jsou nastavené hodnoty zmìnìny.

- v normálním provozu jsou zobrazovány okamžité 
namìøené hodnoty.

tlaèítko volbytlaèítka pro zmìnu

svìtelnì
èíslicový

ukazovatel

kontrolní svìtla

Blokace

Tlaèítko zmìny (+) a (-) a tlaèítko volby
pøechod do blokovacího módu.

Tlaèítko zmìny (+) nebo (-)
pøechod mezi „zablokováno“ (Loc8) a „zmìnìno“ (Loc6).

Tlaèítko volby (select)
potvrzení nastavení (Loc6) nebo (Loc8)

- Je-li na ukazateli znázornìno „Loc8“, nemohou být nastavení 
zmìnìna a místo toho je ukazateli znázornìno „Loc“.

Normální provoz

Tlaèítko volby (select)
volba zobrazovaných velièin

Èíselný

ukazovate l

Programovací mód Normální provoz

Rozsah prùtokù.

3Nastavení koneèné hodnoty pøímo v m /h 

3od 0,001 ... 9999 m /h.

Stav poèitadla

Zadání poèáteèního stavu,

pozice 1...4 and 5...8

se vkládají oddìlenì. *)

Hodnota impulsu na vstupu.

Vkládání v litrech pro impuls.

Hodnota impulsu na výstupu

3Od 0,001 do 9999m  /impuls

Rozsah proudového výstupu

Volba 0 ...20mA nebo 4 ... 20mA.

Tlumení proudového výstupu.

Nastavení od 1 (bez tlumení) až po 14 

(velké tlumení).

Testovací mód.

Kontrola pøipojených poèitadel

Kontrolní svìtla Normální provoz

 Prùtok.

3Okamžitý prùtok je zobrazen v m /h.

Indikace -0,00 ukazuje zp.prùtok.

Stav poèitadla.

Zobrazení aktuálního stavu.

pozice 1...4 a 5...8

jsou postupnì vyvolávány. *)

Hodnota impulsu na vstupu

Kontrolní zobrazení nastavené honoty.

Hodnota impulsu na výstupu.

Kontrolní zobrazení nastavené hodnoty.

Rozsah proudového výstupu.

Zobrazení volby.

Tlumení proudového výstupu.

Je zobrazeno pøedvolené nastavení

tlumení.

Testovací mód.

 V normálním provozu zobrazení firemní

verze FM-1D/K

* Pozice desetinné èárky závisí na hodnotì výstupního impulsu
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Systém øízení kvality OQS-certifikovaný 
podle ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Metering Systems, Støelnièná 48, 182 00 Praha 8 - Libeò
T: +420 (0)286 588 995-7  F: +420 (0)266 753 360, +420 (0) 286 587 161   
www.sensusesaap.com

001-2009 Práva na zmìnu vyhrazeno

MONTÁŽ PØIPOJENÍ

Západky do 35 mm kolejnièek dle EN 50022

Montáž na stìnu pomocí dvou šroubù

Upozornìní pro pøipojení

- Maximální prùøez kabelu je 2,5 mm2.

- Pøipojovací napìtí pøezkoušet pøed zapojením.

- Pøi stejnosmìrném napìtí 24 V se mùže volnì volit 
polarita.
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