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FM-2D/K
FREKVENÈNÍ PØEVODNÍK

SOUÈTOVÉ MÌØENÍ PRÙTOKU 2 VODOMÌRÙ

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI

www.sensusesaap.com

POUŽITÍ

Sèítání prùtokù

Ètení obou smìrù prùtokù

Zobrazení prùtokù

Kontrola a identifikace pøekroèení limitù

Dálkové odeèty

Dálkové pøenosy dat

Dávkování

Automatizace

Pro sdružené vodomìry

Dva nezávisle programovatelné impulsní výstupy s rozlišením
smìru proudìní.

Lze pøipojit rùzné typy impulsních vysílaèù.

Volnì programovatelný proudový výstup (0/4-20mA).

Symetrický výstup (-20 mA ... +20 mA).

Oddìlené reléové výstupy pro objemy v obou smìrech.

Galvanicky oddìlené impulsní výstupy.

2 výstupy s optooddìlovaèi (programovatelné pro impuls a 
smìr resp. pro limitní hodnoty).

Libovolné impulsní èíslo vstupních snímaèù.

Integrovaný LCD displej (zobrazení objemu prùtoku a 
programovacích údajù).

Integrované rozhraní M-Bus/MinBus.

Galvanicky oddìlené vstupy, výstupy a napájení.

Uživatelsky programovatelný na místì instalace.

Integrovaný testovací mód.

Montáž na lištu nebo na panel.

FM-2D/K je mikroprocesorem øízený frekvenèní 
pøevodník se dvìma impulsními vstupy. Umožòuje 
sèítání získaných informací a poskytuje odpovídající 
proudové a impulsní výstupy.

POPIS
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Symboly

SCHÉMA PØIPOJENÍ

nastavení pøevodníku

zobrazení nastavení

zobrazení okamžitých hodnot

zobrazení statistických hodnot

Symboly ve spodní èásti displeje

nastavení pøevodníku
zobrazení nastavení
zobrazení okamžitých hodnot
zobrazení statistických hodnot
nastavení uloženo
zmìna nastavení
seètení pulsních vstupù
odeèítání pulsních vstupù
výbìr impuisního vysílaèe
hodnota pulsního vstupu 1
hodnota pulsního vstupu 2
Q max (odpovídá výstupu 20 mA)
proudový výstup a tlumení
limitníí spojení a hystereze
hodnota impulsù výstupu Opto
poèáteèní stav poèitadla
hodnota pulsního výstupu a stav (relé)
pulsní výstup (opto)
testovací modul
celkový objem a okamžitý prùtok
celkový objem
okamžitý prùtok
celkový objem ve zpìtném smìru
maximální hodnota (nulovatelná)
minimální hodnota (nulovatelná)
maximální tøíhodinová hodnota
minimální tøíhodinová hodnota
horní limit pøekroèen
dolní limit pøekroèen
okamžitá hodnota je v mezích limitu
indikace aktivních tlaèítek

PØÍKLADY PØIPOJENÍ

Pøi délce kabelu delší než 3 m doporuèujeme použití 
stínìného kabelu pro všechny vstupy i výstupy.
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FM-2D/K

STRUKTURA MENU PØEVODNÍKU FM-2D/K

                              nastavení heslo               pulsní vstupy

          p ?evodníku

tovární nastavení                 E 1       E 2

                  Opto jednosm? rn?           Opto jednosm?rn?

          Opto obousm?rn?

indukt.vst.1 (0°)

Reed kontakt   Reed kontakt

   Namur        Namur

       vstup E1           vstup E2                Q max              proudový výstup

   hodnota pulsu       hodnota pulsu       (odpovídá 20 mA)                 tlumení

    0,001 ... 9999

          ltr              ltr

        imp. galon           imp. galon

US galon  US galon

m3                            h

   cft

imp. gal.

proud
+

h

+/-

0 - 20

0 - 40

tlumení

0

15

..
.

  limiter

hystereze

opto výstupy

limiter/impulsy

  limiter

    0 ... 110 %

 hysteréze

0 ... 110 %

limiter
A: pod limitem

B: nad limitem

impulsy
 A: impulsní výstup
 B: sm? r

   opto výstup

 hodnota impulsu

+

+/-

3m

ltr

cft

imp. galon

US galon

0,001 ... 9999

po? áte? ní stav
  po ?itadla

  XXXXXXXX m 3
relé výstup

zapnutý

vypnutý

+

+/-

3m

ltr

cft

imp. galon

US galon

zm? na hesla

XXXX

test mód

start

stop

 2

typ impulsního

  vysíla? e

 hodnota impulsu hodnota impulsu

E1 E2

opto výstupy

zobrazení

okamžité hodnoty

C

stav po? itadla

okamžitý pr? tok

stav po? itadla

(velké ?íslice)

zobrazení

statistické hodnoty

D

sériové ?íslo

verze
Q max

             (absolutní hodnota)            (absolutní hodnota)

XXXX m3/h

xx h : xx min

reset

ano/ne

XXXX m3/hXXXX m3/h XXXX m3/h

reset reset

ano/ne ano/ne

xx h : xx min

Q max

(odpovídá 20mA)

proudový výstup

 tlumení

limiter nad/pod

hysteréze

  hodnota impulsu Opto výstupu
vyrovnávací po? itadlo

a Opto výstup

po? áte? ní stav

po? itadla

relé výstup

zap./vyp. a hodnota pulsu

okamžitý pr? tok

(velké ?íslice)
objem ve zp?tném

sm? ru

okamžitý pr? tok

(% z Q max)

Q maxQ max Q min
Q min

(0 ...-3h) (0 ...-3h)

xx h : xx minxx h : xx min

xx h : xx minxx h : xx min

xx h : xx minxx h : xx min

Q max

Q max

Q min

Q min

(-3 ...-6h) (-3 ...-6h)

(-21...24h) (-21...24h)

XXXX m 3/hXXXX m3/h

XXXX m3/hXXXX m3/h

      indukt.vst.2 (vp/vz)

0,001 ...9999 0,001 ...9999 0,001 ...9999

    min

                      Opto obousm?rn?

cft cft lltr

0,001 ... 9999

zobrazení

C

zobrazení

nastavení1
B

“1234“

indukt.vst.1 (puls)

            indukt.vst.2 (90 °)

US gal.US gal.

s

programování



LS 5200 CZ  Strana 4

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

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení
230 V AC (209...253 V), 115 V AC (105...126 V),
24 V DC (20...27 V), 24 V AC (17...27 V)

Pøíkon
8 VA

Rozmìry
100 x 73 x 124 mm

Hmotnost
cca. 650 g

Stupeò krytí
Pouzdro IP 40; svorky IP 20

Povolené teploty
provoz: 0 ... +50 °C
skladování: -10 ... + 80 °C

Vstupy

Universální vstup pro vysílaè Opto (Namur EN 50227), REED - a 
otevøený kolektor

8,2 V, cca. 1kOhm

Pomocné napìtí pro tøívodièový vysílaè
12 V,10 mA

Rozsah vstupní frekvence
0 ... 300 Hz
(0 ... 150 Hz pøi rozeznání smìru proudìní)

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

Blokování dvojitých impulsù
automatické
(závislé na vstupní frekveci a druhu snímaèe)

Výstupy
Proudový výstup

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

Zátìž
max. 1000 Ohm (pøi jmenovitém napìtí)
(max. 700 Ohm pøi napojeném 3-vodièovém vysílaèi)

Tlumení
nastavitelné 16 - stupòové (1 = bez tlumení 15 = velké tlumení)

Maximální délka pøenosu
2cca.14 km pøi zátìži 500 Ohm, pøi prùøezu kabelu 1 mm

Reléový výstup
relé, spínaè, max.. 48V AC/DC, 1A bezpotencionálový, spínací
èas 400 ms, max. 1 Hz, hodnota impulsu volitelná.

Maximální délka pøenosu
cca. 500 m pøi pøipojení jednoho èítaèe impulsù
cca. 12 km s tranzistorovým relé.

Optoelektronické výstupy
max. 30 V, 30 mA, 150 ìs, pøenášen digitální impuls 500 ìs,
smìr prùtoku a limitní hodnota

M-Bus výstup:

ve shodì s IEC 870

Ukazatel

LCD displej:
- okamžitý prùtok
- okamžitý stav poèitadla
- 8 maximálních hodnot (3 za posledních 24 hodinách); znovu 
nastavitelné

- 8 minimálních hodnot (3 za posledních 24 hodinách; znovu 
nastavitelné.

Programovatelná data:
- rozsah prùtoku
- hodnota impulsu na vstupu
- hodnota impulsu na výstupu
- proudová hodnota 0/4 ... 20 mA
- tlumení (16 -stupòù)
- limitní hranice

Nastavení
5 tlaèítek pro komunikaci s LCD ukazatelem, nastavitelná 
ochrana programu.

Ochrana proti blesku
Pøi nasazení pøístrojù v nebezpeèných oblastech se 
doporuèuje dodateèné vybavení obvyklými elementy k 
ochranì pøed bleskem.

Ochrana proti explozi
Je-li vodomìr/impulsní vysílaè nasazen v oblasti s 
nebezpeèím výbuchu, je nutno oddìlit vstupy pøevodníku 
transistorovým relé.
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