Instrukcja instalacji i obs³ugi
przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC.
1. Opis
2. Monta¿
3. Pod³¹czenia elektryczne
4. Programowanie i wyœwietlacz
5. Zalecane zabezpieczenie przepiêciowe
6. Utrzymanie i eksploatacja
7. Wymiana bezpieczników

1. Opis.
FM-2D/K jest kontrolowanym przez mikroprocesor przetwornikiem czêstotliwoœci z zintegrowanym
wyœwietlaczem dla programowania i odczytu wartoœci przep³ywu. Przekszta³ca on impulsy z wejœciowe
z jednego lub dwóch wodomierzy w pr¹d proporcjonalny do wskazania przep³ywu.
Impulsy przekszta³cane s¹ w:
- Standardowy sygna³ pr¹dowy (0/4...20mA)
- Stan licznika (impulsy zliczania)
- Sygna³ z protoko³em M-Bus
- Wskazania wyœwietlacza LCD
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2. Monta¿
- Na szynie
- Na œcianie
- Panelowy

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

Uwagi instalacyjne:
2

- Maksymalny przekrój kabla 2,5 mm
- Przed pod³¹czeniem przetwornika nale¿y sprawdziæ napiêcie zasilania (110 / 230V)
- Przy zasilaniu 24 V AC lub DC polaryzacja jest nieistotna
- Dane techniczne znajduj¹ siê w karcie katalogowej przetwornika FM-2 D/K
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Wejœcia impulsowe czujników

Wyjœcia
danych

Ekran *

Pod³¹czenie
M-Bus / MiniBus

Wy³. graniczny B

Ekran *

Zasilanie dla zewnêtrznych
liczników 24V 120mA

Wyjœcie impulsowe w ty³

WskaŸnik
przep³ywu

Impulsy w ty³

Wyjœcie impulsowe wprzód

Zasilanie
24V AC lub DC

Uziemienie

G³ówne zasilanie
230V AC lub 115V AC

2. wprzód i w ty³
odseparowane

Wy³. graniczny A

Impulsy w przód

Uziemienie

Sygna³

Zasilanie
12V 10mA

Ekran *

Zasilanie
12V 10mA

Uziemienie

Sygna³

Zasilanie
Licznik zdalny

1. wprzód i w ty³
ze wskazaniem +/-

Przyk³adowe pod³¹czenia zasilania i urz¹dzeñ zewnêtrznych.
Pod³¹czenie wodomierza sprzê¿onego, wskaŸnika przep³ywu oraz pasywnego sumatora impulsów (24V).
Zasilanie
230V AC
lub 115V AC

Alternatywne
WskaŸnik
zasilanie
przep³ywu
24V AC/DC

Licznik
elektroniczny

Meitwin
wodomierz glowny z Opto OD 01
wodomierz szeregowy z REED

Pod³¹czenie 2 wodomierzy, 2 wskaŸników przep³ywu, balansowego licznika elektronicznego oraz gniazda
MiniPad (M-Bus).

Kierunek

Uziemienie

Impuls

Zasilanie Do przodu Do ty³u
24V AC/DC
WskaŸnik
przep³ywu
Uziemienie

Licznik elektroniczny
(balansowy)
WP-Dynamic
z Opto OD 01

WP-Dynamic
z Opto OD 01
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MiniPad

4. Programowanie i wyœwietlacz.
Struktura menu
Symbole
Pêtla programowania
Pêtla odczytu wartoœci programowanych
Pêtla odczytu wartoœci mierzonych
Pêtla odczytu wartoœci statystycznych

Symbole linii statusu (dolna linia)
Pêtla programowania
Pêtla odczytu programowanych danych
Pêtla odczytu mierzonych wartoœci
Pêtla wartoœci statystycznych
Blokada danych zaprogramowanych
Mo¿liwoœæ zmiany danych zaprogramowanych
Sumowanie impulsów wejœciowych
Odejmowanie impulsów wejœciowych
Wybór typu czujnika
Wartoœciowoœæ impulsowania czujnika 1
Wartoœciowoœæ impulsowania czujnika 2
qmax (odpowiednio do 20mA)
Wyjœcie pr¹dowe i t³umienie
Prze³¹czniki wartoœci granicznych i histerezy
Wartoœciowoœæ impulsu wyjœcia Opto
Indeks startu
Wartoœæ impulsowania i status wyjœcia przekaŸnikowego
Wyjœcie Opto
Tryb testowy
Odczyt bilansu objêtoœci i aktualnego przep³ywu
Odczyt bilansu objêtoœci
Odczyt aktualnego przep³ywu
Odczyt objêtoœci “przep³ywu wstecznego”
Wartoœæ ekstremalna Maksimum (kasowalna)
Wartoœæ ekstremalna Minimum (kasowalna)
Wartoœæ ekstremalna Maksimum z 3 godzin
Wartoœæ ekstremalna Minimum z 3 godzin
Przekroczenie górnej wartoœci granicznej
Przekroczenie dolnej wartoœci granicznej
Aktualna wartoœæ w tej granicy
Podœwietlenie aktywnych przycisków

Struktura menu FM-2 D/K zbudowana jest na zasadnie 4 pêtli, które s¹ opisane przez symbole. Poprzez
naciskanie 5 przycisków u¿ytkownik mo¿e poruszaæ siê w strukturze menu. Funkcja menu jest
wyœwietlana jako symbol w linii statusu (dolna linia) wyœwietlacza LCD.
Po prawej stronie linii statusu wyœwietlane jest do 5 kropek, sygnalizuj¹cych, które przyciski s¹ aktywne
i mog¹ byæ wciœniête, aby poruszaæ siê po menu. Przyciski maja nastêpuj¹ce funkcje:
Góra- ruch o jedna pêtlê wy¿ej / zmiana cyfry lub parametru
Dó³ - ruch o jedna pêtlê ni¿ej / zmiana cyfry lub parametru
Lewo- w pêtli ruch o funkcjê do przodu / w menu funkcji ruch o jedn¹ cyfrê/parametr do przodu
Prawo - w pêtli ruch o funkcjê do ty³u / w menu funkcji ruch o jedn¹ cyfrê/parametr do ty³u
Œrodek otwarcie menu funkcji dla zmian lup zapamiêtania parametrów
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Struktura menu
Uwaga: Czas wyœwietlany pêtli statystyki odpowiada czasowi odczytu np. czas odczytu 8:00 ; wyœwietlacz
FM-2 D/K 2h:45min oznacza czas wyst¹pienia zdarzenia 5:15

Pêtla
programowania

Has³o

“1234”
nie wprowadzona
nastawa

Prze³¹cznik
graniczny
Histereza
Prze³¹cznik
graniczny
0 ... 110%
Histereza
0 ... 110%

Wejœcie impulsowe

E1

E2

Opto uni

Opto uni

Opto bi

Opto bi

Indukcyjny w 1 (0)

Indukcyjny w 2 (90 )

Indukcyjny w 1 (imp)

Indukcyjny w 2 (V/R)

o

Reed o.c.

Reed o.c.

Namur

Namur

Wyjœcie
z³¹cze opto

Wyjœcie impulsu
z³¹cze opto

Wejœcie E2
wartoœæ
impulsowania

0,001 ... 9999

0,001 ... 9999

litr

litr

m

h

cft

cft

litr

min
s

Qmax
(odpowiednio
do 20mA)

Wyjœcie pr¹dowe
T³umienie

0,001 ... 9999
3

Imp Gal

Imp Gal

cft

US Gal

US Gal

Imp Gal

Wartoœæ startowa
XXXXXXXX m3

Wyjœcie impulsu
przekaŸnik

Zmiana has³a
XXXX

+

W³¹czone
Wy³¹czone

0,001 ... 9999

+

3

m

+/-

litr

0,001 ... 9999

cft

m

Imp Gal

litr

3

cft

US Gal

Wartoœæ
impulsowania E1

Wyjœcie
z³¹cze opto

Pêtla odczytu
wartoœci
pomiarowe

Pêtla odczytu
wartoœci
statystycznych

Wartoœæ (bilansowa)
i przeplyw

Numer seryjny
i wersja

Wartoœæ (bilansowa)
(du¿e cyfry)

qmax
(bezwzglêdna)

Wartoœæ
impulsowania E2

Qmax
(odpowiednio
do 20mA)

Wartoœæ impulsu wyjœciowego
licznik balansowy i zlacze opto

Aktualny przep³yw
(du¿e cyfry)

qmin
(bezwzglêdna)

Wyjœcie pr¹dowe
i t³umienie

qmin
(0 ... -3h)
3

XXXX m /h

XXXX m /h

XXXX m /h

xx h : xx min

xx h : xx min

xx h : xx min

Kasowanie
tak / nie

Kasowanie
tak / nie

qmax
(-3 ... -6h)

qmin
(-3 ... -6h)
XXXX m /h
xx h : xx min

3
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XXXX m /h
xx h : xx min

qmax
(-21 ... -24h)
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XXXX m3/h

3
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Aktualny przep³yw
(% z qmax)

Objêtoœæ “wsteczna”

qmax
(0 ... -3h)

Prze³¹cznik grani.
wysoko / nisko
i histereza

Wyjœcie przekaŸnikowe
w³/wy³ i wartoœæ impulsu

Wartoœæ startowa

xx h : xx min

3

4 - 20

Tryb testowy
start
stop

Imp Gal

Typ nadajnika
impulsów

+/0 - 20

T³umienie
0
.
.
15

US Gal

Pêtla odczytu
wartoœci
programowania

Pr¹d
+

US Gal

+/-

Prze³¹czniki grani.
A: GW poni¿ej
B: GW powy¿ej
Impulsy
A: zmienny impuls
B: kierunek

Wejœcie E1
wartoœæ
impulsowania

qmin
(-21 ... -24h)

XXXX m /h

XXXX m /h

xx h : xx min

xx h : xx min

3

Programowanie
Wszystkie parametry FM-2 D/K s¹ swobodnie programowalne. Programowanie dokonywane jest w pêtli A.
Po wprowadzeniu has³a (ustawienie fabryczne 1234) mo¿na dokonywaæ programowania. Poprzez
naciœniêcie œrodkowego przycisku klucz programowania pierwszego menu funkcji jest otwarty. Wszystkie
mo¿liwe nastawy proponowane s¹ w menu. Poprzez ponowne naciœniêcie œrodkowego przycisku
zmienione parametry s¹ zachowane. Naciœniêcie prawego przycisku powoduje przejœcie do kolejnego
parametru.
Nastêpuj¹ce parametry musz¹ byæ nastawione:
- Typ nadajnika impulsów, zale¿noœæ czujników i wartoœciowoœæ impulsów wejœciowych
- qmax (wartoœæ która pozostaje w zale¿noœci do 20mA, pe³na skala)
Kiedy te nastawy s¹ dokonane FM-2 D/K jest przygotowany do pracy. Wszystkie dalsze nastawy musz¹
byæ dokonane, jeœli ich funkcje maja byæ wykorzystane.

5. Zalecane zabezpieczenie przepiêciowe.
W obszarach nara¿onych na niebezpieczeñstwo lub przy u¿yciu d³ugich kabli zalecane jest nastêpuj¹ce
zabezpieczenie:

6. Eksploatacja..
FM-2 D/K pracuje bez ¿adnych specjalnych wymogów eksploatacyjnych. Jeœli nast¹pi b³¹d sygna³u
wejœciowego lub wyjœciowego, wewnêtrzne bezpieczniki FM-2 D/K musz¹ zostaæ wymienione.
Prosimy zapoznaæ siê ze stron¹ 8 niniejszej instrukcji.
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7. Wymiana bezpieczników.
Wejœcia i wyjœcia FM-2 D/K s¹ zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez bezpieczniki.
Procedura wymiany bezpieczników jest nastêpuj¹ca:
- Od³¹czyæ FM-2 D/K od g³ównego zasilania
- Odkrêciæ 4 œruby z przodu obudowy
- Roz³¹czyæ po³¹czenia terminala elektrycznego powy¿ej i poni¿ej (przewody mog¹ byæ pod³¹czone)
- Zdj¹æ obudowê z listwy zaciskowej
- Zdj¹æ wyœwietlacz i opisan¹ szybkê z obudowy
- Otworzyæ mocowanie bezpiecznika, sprawdziæ i w razie koniecznoœci wymieniæ bezpiecznik
- Z³o¿yæ urz¹dzenie zachowuj¹c odwrotn¹ kolejnoœæ prac.

32mA œredni
315mA œredni
630mA œredni
630mA œredni
630mA wolny

wyjœcie pr¹dowe
zasilanie obwodu wyjœciowego
drugie zasilanie (wewnêtrzne)
zasilanie 24V (zewnêtrzne)
g³ówne zasilanie (zasadnicze)

P³yta procesora
F111 bezpiecznik
F18 bezpiecznik
F121 bezpiecznik

32mA œredni
32mA œredni
32mA œredni

obwód wejœciowy czujnik 1
zasilanie 12V dla czujników
obwód wejœciowy czujnik 2

Certified according to ISO 9001
Quality Management System OQS
Reg.no. 3496/0
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P³yta zasilania
F38 bezpiecznik
F99 bezpiecznik
F921 bezpiecznik
F922 bezpiecznik
F922 bezpiecznik

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Wielkoœæ bezpieczników

