Instrukcja instalacji i obs³ugi
przetwornika czêstotliwoœci FM-1D/K

Impulsowo- pr¹dowy przetwornik czêstotliwoœci do wodomierzy.
1. Opis
2. Monta¿
3. Pod³¹czenia elektryczne
4. Programowanie
5. Programowanie zdalne poprzez szeregowy port PC
6. Zabezpieczenie przed przeprogramowaniem
7. Tryb testowy
8. Tryb standardowy
9. Zalecane zabezpieczenie przepiêciowe
10. Rozwi¹zywanie problemów
11. Wymiana bezpieczników

1. Opis.
FM 1 D/K jest kontrolowanym przez mikroprocesor przetwornikiem wielkoœci mierzonej ze wskazaniem
cyfrowym. Przekszta³ca on impulsy wejœciowe w pr¹d proporcjonalny do chwilowej wartoœci przep³ywu.
Impulsy wejœciowe przekszta³cane s¹ w :
- standardowy sygna³ pr¹dowy (0/4...20mA)
- stan licznika (impulsy zliczania)
- dane cyfrowe
- wskazania LED
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2. Monta¿.
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Demonta¿ z szyny

Mocowanie zatrzaskowe na szynie 35mm
zgodnie z EN 50022
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Monta¿ na œcianie
przy pomocy 2 œrub

Monta¿ panelowy opcjonalnie
z zestawem do monta¿u

3. Pod³¹czenia elektryczne.
Pod³¹czenia elektryczne powinny byæ wykonane przez specjalistê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami
bezpieczeñstwa. Nie wolno dokonywaæ instalacji przetwornika gdy jest w³¹czone zasilanie.

napiêcie zasilania
230 V AC
lub
115 V AC

alternatywnie
24 V DC
lub
24 V AC

Uwagi instalacyjne:
wskaŸnik przep³ywu

- Maksymalny przekrój kabla 2,5 mm2
- Przed pod³¹czeniem przetwornika nale¿y
sprawdziæ napiêcie zasilania (110 / 230V)
- Przy zasilaniu 24 V AC lub DC polaryzacja
jest nieistotna
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PC

Pod³¹czenie czujnika 3 przewodowego
+ Sensor -

U+

12 VDC,max. 10 mA

4. Programowanie.
Elementy kontrolne
wskaŸniki statusu
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przyciski zmian

przycisk wyboru

Po pod³¹czeniu i zasileniu przetwornik FM-1 D/K mo¿e byæ zaprogramowany:
1. Przycisk wyboru “SELECT”
Przy pomocy przycisku “SELECT” dokonuje siê wyboru parametru programowania.
Aktualny parametr wskazywany jest poprzez œwiec¹c¹ diodê LED.
2. Przyciski zmiany (+) lub (-)
Po naciœniêciu jednego z przycisków (+) lub (-) miga cyfra na pierwszej pozycji.
Wprowadzanie zmian nastêpujê poprzez (+) lub (-). Przejêcie do drugiej pozycji
mo¿liwe jest po naciœniêciu przycisku “SELECT”.
Zaprogramowane ustawienia s¹ bezpieczne w przypadku zaniku napiêcia zasilania.
3. Zabezpieczenia nastawy
Dla zachowania wybranych ustawieñ po zakoñczeniu wprowadzania zmian na
ostatniej pozycji po prawej stronie nale¿y nastêpnie nacisn¹æ przycisk “SELECT”.
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Przyk³ad programowania:
Wodomierz
Nadajnik
Wyjœcie pr¹dowe

WP-Dynamic DN 80
OPTO OD 01 1 imp/Litr
0...20 mA
0...100m3/h
1 imp. = 1m3

Impulsy wyjœciowe
1. Zakres przep³ywu.

m³/h

2. Stan licznika

12345678 m³

Po w³¹czeniu wyœwietlacz pokazuje wartoœæ “0000”. Naciœniecie
przycisku (+) lub (-) zmienia tryb programowania. Miga lewa cyfra.
Nastawienie cyfry “0” nastêpuje poprzez przycisk (+) lub (-). Poprzez
przycisk “SELECT” przechodzi siê do kolejnej cyfry. W taki sposób
ustawia siê cyfry 2, 3, 4 oraz przecinek (.).
Wyœwietlacz powinien wskazywaæ “0100.”.
W tym przypadku mo¿liwy zakres przep³ywu to 0.001 ... 9999. m3/h.
Licznik FM-D/K mo¿e byæ ustawiony na równi ze stanem liczyd³a
wodomierza. Jeœli œwieci górna dioda LED pierwsze 4 cyfry mog¹
byæ nastawione, jeœli œwieci dolna dioda LED mo¿na ustawiaæ
wartoœæ ostatnich 4 cyfry . Tryb programowania jest taki jak w pkt. 1.
Pozycja przecinka jest uzale¿niona od wartoœciowoœci impulsu
wyjœciowego.

3. Wartoœciowoœæ impulsu wejœciowego
Nastawienie wartoœciowoœci nadajnika impulsów jest w litrach na
impuls. Dla tego przyk³adu ustawiona powinna byæ wartoœæ “0001.”.
W tym przypadku mo¿liwy zakres wartoœciowoœci impulsu
wejœciowego to 0.001 ... 9999. Litrów na impuls.

Sensor l/

4. Wartoœciowoœæ impulsu wyjœciowego

12345678 m³/

Aby uzyskaæ na przyk³ad wartoœciowoœæ 1 impuls na m3 wyœwietlacz
musi pokazywaæ “0001.”. Tryb programowania jest taki jak w pkt. 1.
W tym przypadku mo¿liwy zakres wartoœciowoœci impulsu
3
wyjœciowego to 0.001 ... 9999m .

Uwaga! Wartoœciowoœæ impulsu na wyjœciu musi byæ wiêksza / równa wartoœciowoœci impulsu na wejœciu.
“Przep³yw” (proporcjonalne do niego impulsy) nie mo¿e byæ szybszy jak z czêstotliwoœci¹ 1Hz.

5. Zakres pr¹dowy - wyjœcie

0\4 ... 20 mA

Aktualnie wybrany zakres wyjœcia pr¹dowego widoczny jest na
wyœwietlaczu. Poprzez naciœniecie przycisku (+) lub (-) nastêpuje
prze³¹czanie pomiêdzy 0...20mA oraz 4...20mA. Naciœniecie przycisku
“SELECT” powoduje zapamiêtanie i zabezpieczenie wybranej nastawy.

6. Czas odpowiedzi wyjœcia pr¹dowego (t³umienie)

1

...

14
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Wartoœæ t³umienia okreœla czas odpowiedzi wyjœcia pr¹dowego i reakcji
wskazania przep³ywu (wyœwietlacza). Jeœli nie ma specjalnych
wymagañ odnoœnie czasu odpowiedzi zalecan¹ nastaw¹ jest wartoœæ
“0004”.
Nastawienie wartoœci 1 - brak t³umienia, nastawienie wartoœci
14 - maksymalne t³umienie.

5. Programowanie zdalne poprzez szeregowy port PC.
Wprowadzanie nastaw w FM-1 D/K mo¿e byæ dokonywane opcjonalnie przy wykorzystaniu komputera
i szeregowego portu PC. Tryb ten wymaga specjalnego oprogramowania i opisany jest w instrukcji
obs³ugi oprogramowania.

6. Zabezpieczenie przed przeprogramowaniem.
FM-1 D/K mo¿e byæ zabezpieczony przed wprowadzaniem zmian w nastawach przez osoby
nieuprawnione. W trybie ochrony wszystkie nastawy i parametry pomiarowe s¹ wyœwietlane.
Zmiana wartoœciowoœci jest niemo¿liwa. Poprzez jednoczesne naciœniecie przycisku (+) oraz
(-) jak i “SELECT” wyœwietlony zostanie aktualny tryb zabezpieczenia.
- dla wskazania na wyœwietlaczu “LOC 6” - mo¿na programowaæ przetwornik
- dla wskazania na wyœwietlaczu “LOC 8” - przetwornik jest zabezpieczony
Poprzez przyciski (+) lub (-) nastêpuje prze³¹czanie pomiêdzy opcj¹ “LOC 6” oraz “LOC 8”.
Naciœniêcie przycisku “SELECT” powoduje zabezpieczenie wybranej opcji.

7. Tryb testowy
W trybie testowym sprawdzane jest wyjœcie pr¹dowe i impulsowe FM-1 D/K wraz z wewnêtrznym
licznikiem i wskaŸnikiem przep³ywu. Sprawdzenie nastêpuje nawet bez pod³¹czonego do wejœcia
nadajnika impulsów.
Jako pierwszy wyœwietlany jest numer wersji producenta.
Poprzez naciœniecie przycisku (+) lub (-) rozpoczyna siê tryb testowy.
Zmienia siê wyjœcie pr¹dowe, co widoczne jest na wyœwietlaczu, z
interwa³em 15 sekundowym pomiêdzy 0(4) oraz 20mA. WskaŸnik
przep³ywu zaczyna oscylowaæ pomiêdzy “0” a pe³n¹ skal¹.

Test

Na wyjœciu co 30 sekund generowane s¹ impulsy. Widoczne s¹ one na pod³¹czonym liczniku impulsów.
Naciœniêcie przycisku “SELECT” powoduje wyjœcie z trybu testowego i przejœcie do trybu standardowego.

8. Tryb standardowy
Krótkie migniecie diod LED sygnalizuje przychodz¹ce impulsy.
Ci¹g³e œwiecenie diody LED wskazuje na aktualny parametr na wyœwietlaczu.
Wyœwietlacz mo¿e byæ prze³¹czany pomiêdzy:
Wskazaniem przep³ywu
Wartoœci¹ licznika (pierwsze 4 cyfry)
Wartoœci¹ licznika (ostatnie 4 cyfry)
Wartoœciowoœci¹ impulsowania nadajnika impulsów
Wartoœciowoœci¹ impulsowania na wyjœciu
Wyjœciem pr¹dowym
T³umieniem
Numerem wersji producenta (Test)
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9. Zalecane zabezpieczenie przeciwpr¹dowe.
Dla zabezpieczenia przetwornika FM-1 D/K przed przepiêciem spowodowanym na przyk³ad uderzeniem
pioruna zalecane jest, w zale¿noœci od sytuacji, stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ.
Przyk³ad zabezpieczenia:

max. 10 km
Zabezpieczenie
odgromowe
48VDC/AC

Zabezpieczenie
odgromowe
48VDC/AC

230 VAC

wskaŸnik przep³ywu

licznik impulsów
12345678

Zabezpieczenie przepiêciowe
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czêstotliwoœci
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Zabezpieczenie
odgromowe 15VDC
max. 6 km

np. WPD
z Opto OD 01
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10. Rozwi¹zywanie problemów
Objawy

Potencjalny powód

Zalecenia

Lampki statusu
i wyœwietlacz
nie dzia³aj¹

Brak zasilania

1. Sprawdziæ napiêcie zasilania
2. Dla 230V sprawdziæ wybór zasilania
(poz. 230V)
oraz bezpiecznik F91 (200mA)
3. Dla 24V sprawdziæ bezpiecznik F92

Brak pr¹du na wyjœciu
wewnêtrzny wyœwietlacz
wskazuje przep³yw

B³¹d w obwodzie
wyjœcia pr¹dowego

Sprawdziæ wyjœcie pr¹dowe u¿ywaj¹c
trybu testowego.
Sprawdziæ pod³¹czenie wskaŸnika.
Sprawdziæ bezpiecznik F38 oraz F39
(32mA)

Brak impulsów
wyjœciowych ale
wewnêtrzny
wyœwietlacz zlicza
objêtoœæ

B³¹d w obwodzie
wyjœcia impulsowego

Sprawdziæ wyjœcie impulsowe u¿ywaj¹c
trybu testowego.
Sprawdziæ zewnêtrzny licznik
impulsów i jego zasilanie.

Wyœwietlacz pokazuje
“0” i brak jest impulsów
wyjœciowych.
Wodomierz
dzia³a i nadajnik
jest pod³¹czony.

B³¹d w obwodzie
wejœciowym
nadajnika impulsów

Jeœli diody statusu œwiec¹ siê zgodnie z
przychodz¹cymi impulsami sprawdziæ
nale¿y nastawy FM-1 D/K.
Jeœli diody statusu nie œwiec¹ siê zgodnie
z przychodz¹cymi impulsami sprawdziæ
nale¿y:
obwód wejœciowy - od³¹czyæ nadajnik,
zewrzeæ wejœcie (+) i (-) przewodem.
Jeœli diody statusu œwiec¹: wymieniæ nadajnik.
Jeœli nie: sprawdziæ bezpieczniki F111
i F 112 (32mA)

FM-1 D/K odrzuca
programowanie

B³êdne parametry

Sprawdziæ parametry (w szczególnoœci
wartoœciowoœæ wejœcia i wyjœcia)
Odblokowaæ programowanie
((+) oraz (-) oraz (SELECT))

Wskazanie

Aktualny przep³yw
jest zbyt du¿y

----
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Urz¹dzenie jest
zabezpieczone przed
programowaniem

Sprawdziæ wartoœciowoœæ impulsu
wejœciowego ewentualnie zwiêkszyæ
max. wartoœci przep³ywu

11. Wymiana bezpieczników
Wejœcia i wyjœcia FM-1 D/K s¹ zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez bezpieczniki.
Procedura wymiany bezpieczników jest nastêpuj¹ca:
- od³¹czyæ FM-1 D/K od g³ównego zasilania
- odkrêciæ 4 œruby z przodu obudowy
- wyj¹æ panel czo³owy z p³yt¹ z obudowy
- wyj¹æ p³ytê z bezpiecznikami z panelu czo³owego
- otworzyæ mocowanie bezpiecznika, sprawdziæ i w razie koniecznoœci wymieniæ bezpiecznik
- z³o¿yæ FM-1 D/K zachowuj¹c odwrotn¹ kolejnoœæ prac.
Wielkoœæ bezpieczników
F38
F39
F91
F92
F111
F112

bezpiecznik
bezpiecznik
bezpiecznik
bezpiecznik
bezpiecznik
bezpiecznik

32mA
32mA
200mA
200mA
32mA
32mA

œredni
œredni
œredni
œredni
œredni
œredni

FM-1 D/K
DTR

FM-1 D/K

Strona 8 z 8

Edycja 3, 03.2004

Certified according to ISO 9001
Quality Management System OQS
Reg.no. 3496/0

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Trafo

