MiniPad

Gniazdo do odczytu indukcyjnego
Instrukcja montażu

Opis
Gniazdo MiniPad pozwala użytkownikowi na indukcyjny odczyt liczydeł elektronicznych przy wykorzystaniu przenośnych
terminali odczytu (MDE). MiniPad montowany jest w prosty sposób przy pomocy 2 śrub w docelowym miejscu pomiarowym.
Po wewnętrznej stronie gniazda znajdują się otworyr do wprowadzenia przewodu i podłączenia do listwy zaciskowej.
W celu wykluczenia możliwości zawilgocenia wewnrza obudowy gniazda nie jest dopuszczalne plombowanie obudowy
do płaszczyzny montażowej. Zapewnienie wentylacji jest konieczne aby zapobiec kondensacji.
Odczyt liczydeł:
Odczyt ciepłomierzy:
Interfejs:
Podłączenie:
Urządzenia do odczytu:

Dynamic Encoder, Dynamic Hybrid, Dynamic Electronic
PolluTherm, PolluComE (MiniBus), PolluStatE
dwużyłowy przewód, min. 0.25mm2, długość max. 30m
Napięcie zarówno 5V lub 8V
(zgodnie z protokołem M-Bus IEC 870)
max. 2 liczydła (jeden wodomierz sprzężony lub 2 wodomierze pojedyncze)
MiniReader (adres podstawowy 0,1 lub 2)
MDE (Psion Workabout) z wykorzystaniem przewodu łączącego (MDK-TTL)

Programowanie i odczyt może być realizowane przy pomocy komputera PC z programem MiniCom za pośrednictwem
złącza indukcyjnego MDK-PC oraz gniazda MiniPad.
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Podłączenie elektryczne

Encoder +5V (czerwony) / 0V (czarny)

HRI-Mei +5V (zielony) / 0V (brązowy)

Electronic +8V (brązowy) / 0V (biały)

Residia-M +5V (zielony) / 0V (brązowy)

Hybrid +8V (brązowy) / 0V (biały)

Ciepłomierz PolluStatE oraz PolluTherm
+8V (51) / 0V (52)

HRI +5V (zielony) / 0V (brązowy)

Ciepłomierz PolluComE MiniBus
+8V (brązowy) / 0V (biały)

Accupuls +8V (brązowy) / 0V (biały)
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