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Pomiary skompensowanego przep³ywu pary oraz wody 
w przemys³owych uk³adach produkcji lub odbioru pary, 
pomiary innych mediów ciek³ych (glikol, woda lodowa) 
w uk³adzie oddawania lub pobierania ciep³a
Rozliczanie energii pary oraz wody z mo¿liwoœci¹ 
bilansowania (suma, ró¿nica, sprawnoœæ)
Opomiarowanie rozproszonych punktów odbioru pary 
z mo¿liwoœci¹ pracy w systemie komputerowym
Pomiary z rejestracj¹ wyników (rejestrator elektroniczny) 
wraz z bie¿¹c¹ sygnalizacj¹ alarmow¹ przekroczeñ  
i prostym sterowaniem oraz odczytem lokalnym wyników 
lub odczytem zarejestrowanych danych okresowo  przy 
pomocy portu USB.
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RODZAJE UK£ADÓW POMIARU PARY I CIECZY 
W czasie konfiguracji przelicznika nale¿y wybieraæ dla ka¿dego 
z uk³adów A lub B jeden z dostêpnych rodzajów uk³adów 
pomiarowych: 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i energii cieplnej cieczy, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i ró¿nicy energii cieplnej cieczy 

w uk³adzie zamkniêtym, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i ró¿nicy energii cieplnej cieczy 

z czêœciowym zwrotem medium, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i energii cieplnej pary, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i energii cieplnej pary do warunków 

skondensowania pary, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i ró¿nicy energii cieplnej para  

kondensat w uk³adzie zamkniêtym, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu i ró¿nicy energii cieplnej para  

kondensat z czêœciowym zwrotem kondensatu, 
· pomiar przep³ywu i ró¿nicy energii cieplnej w uk³adzie produkcji 

pary z pomiarem przep³ywu wody, 
· uk³ad pomiaru przep³ywu gazów technicznych. 

POMIAR PRZEP£YWU 
Przelicznik wspó³pracuje z przep³ywomierzami: 
· masowymi, 
· objêtoœciowymi, 
· zwê¿kowymi z przybli¿eniem charakterystyk¹ pierwiastkow¹ 

lub wg algorytmu zgodnego z norm¹ PN-EN ISO 5167 (tylko 
dla wody i pary). 

WEJŒCIA 
W przyrz¹dzie dostêpnych jest piêæ wejœæ pomiarowych: 
· 2 x RTD/I, trzy wejœcia przystosowane do wspó³pracy 

z rezystancyjnymi czujnikami temperatury (Pt100, Pt200, 
Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetwornikinami 
z wyjœciem pr¹dowym 0/4-20 mA, 

· 1 x I, cztery wejœcia do wspó³pracy wy³¹cznie 
z przetwornikami 0/4-20mA, 

· 2 x I/PULS, trzy wejœcia do wspó³pracy z przetwornikami 
z wyjœciem pr¹dowym 0/4-20mA lub z wyjœciem 
impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz).

POMIARY DODATKOWE I OBLICZENIA 
· 8 dodatkowych kana³ów: pomiar wielkoœci dodatkowych lub 

obliczenia. 
· Wielkoœci dodatkowe nie bior¹ udzia³u w wyliczeniach 

zwi¹zanych z uk³adem pomiarowym przep³ywu. 
· Wielkoœci obliczeniowe mog¹ byæ wielkoœci¹ pomocnicz¹ 

lub  u¿yt¹  bezpoœrednio w uk³adach pomiarowych. 

ZAKRES KOMPENSACJI PARAMETRÓW PARY I WODY 
Przelicznik umo¿liwia pomiar przep³ywu i energii pary 
przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami 
IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 
800 ºC i ciœnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa. 
W przypadku uk³adów pomiaru przep³ywu i energii innych 
p³ynów obliczenia prowadzone s¹ w zakresie wartoœci 
tabelarycznych wprowadzonych przez u¿ytkownika, przy 
czym zarówno gêstoœæ jak i entalpia w³aœciwa jest funkcj¹ 
temperatury. 

• do 2 ów
•

• ³ywów - suma, ró¿nica stosunek
• funkcje alarmowo-steruj¹ce; 4 przekaŸniki wyjœciowe
• opcjonalnie wyjœcie analogowe 4-20mA
• zaawansowana rejestracja wyników pomiarów
• graficzny kolorowy wyœwietlacz LDC TFT
• port RS-485 (protoko³y ASCII, Modbus RTU)
• port Ethernet (protokó³ Modbus TCP, serwer www)
• port USB
• oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów

 niezale¿nych uk³ad  rozliczeniowych A, B
 5 wejœæ pomiarowych
 bilansowanie przep

Przelicznik przep³ywu i energii cieplnej pary, gazów,
wody, czynników ch³odniczych (glikol, woda lodowa)



FP-3011

METRONIC SYSTEMS
Tel/fax (12)632 32 82,632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

Przelicznik przep³ywu i energii cieplnej pary, gazów,
wody, czynników ch³odniczych (glikol, woda lodowa)

WYJŒCIA PRZEKA�NIKOWE, PROGI ALARMOWO-
STERUJ¥CE 
· 4 progi alarmowo-steruj¹ce dla ka¿dego wyniku. 
· 4  pó ³przewodn ikowe  przekaŸn ik i  wy jœc iowe  

o obci¹¿alnoœci 0,1 A / 60 V: wspó³praca z progami alarmowo-
steruj¹cymi, sygnalizacja awarii czujników pod³¹czonych do 
wejœæ analogowych. 

ARCHIWIZACJA WYNIKÓW 
FP-3031 ma rozbudowane funkcje archiwizowania mierzonych 
i obliczanych wartoœci. Dane zapisywane s¹ w wewnêtrznej 
pamiêci danych o pojemnoœci 2GB w postaci pliku tekstowego 
zabezpieczonego szyfrowan¹ sum¹ kontroln¹. 

KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZÊDNYM 
· Port RS-485, protoko³y znakowy ASCII i Modbus RTU. 
· Port Ethernet, protokó³ Modbus TCP, serwer WWW. 

OBUDOWA I ZASILANIE 
· FP-3011: niepalna obudowa z tworzywa sztucznego typu 

NORYL, przystosowana do zabudowy panelowej w szafach 
sterowniczych, zasilanie napiêciem przemiennym lub sta³ym 
24 V. 

· FP-301 N: obudowa do monta¿u naœciennego, zasilanie 
napiêciem przemiennym 230 V.  

1

DANE TECHNICZNE 

Interfejs u¿ytkownika, p³yta czo³owa 

Graficzny kolorowy LCD TFT 240x300 punktów, pole odczytu 
Wyœwietlacz 

42 mm x 70 mm 

Diody LED sygnalizacyjne 3 dwukolorowe, zielono-czerwone 

FP-3011: 7 przycisków membranowych
Klawiatura 

FP-3031, FP-3031N, FP-3011N: 19 przycisków membranowych 

Organizacja wejœæ 

3 x RTD / I: WE1, WE2, WE3 

FP-3031, FP-3031N 4 x I: WE4, WE5, WE6, WE7 

3 x I / PULS: WE8, WE9, WE10 

 2 x RTD / I: WE1, WE2 

FP-3011, FP-3011N 1 x I: WE3 

2 x I / PULS: WE4, WE5 

Wejœcia analogowe RTD 

 Pt-100 x K, Ni-100 x K (K = 1..11) 
Typ czujnika

K  mno¿nik, np.: dla Pt-200 K = 2 

 -200 .. +850 °C dla Pt100 x K 
Zakres pomiaru

-60 .. +150 °C dla Ni100 x K 

Sposób pod³¹czenia czujnika 2- lub 4-przewodowo 

Kompensacja rezystancji przewodów Sta³a w przedziale -99.99 - +99.99 

Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzaj¹cych 50 

Rozdzielczoœæ przetwornika A/C 18 bit 

B³¹d podstawowy (dla Ta = +20 °C) ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C) 

Dryf temperaturowy Max ± 0,02 °C / °C 

Separacja galwaniczna miêdzy kana³ami Brak, wspólny potencja³ GND dla wszystkich wejœæ 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 400 VAC 

Wejœcia analogowe I (0/4-20mA) 

Sygna³ pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA 

Przetwornik pasywny (zasilany z pêtli pomiarowej) lub przetwornik 
Sposób pod³¹czenia przetwornika 

aktywny 
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Rezystancja wejœciowa 100 ±10% 

Zasilanie przetworników 24 V DC / max 22 mA 

Rozdzielczoœæ przetwornika A/C 18 bit 

B³¹d podstawowy (Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo 0,05% zakresu) 

Dryf temperaturowy Max 50 ppm / C 

Separacja galwaniczna miêdzy kana³ami Brak, wspólny potencja³ GND dla wszystkich wejœæ 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 400 VAC 

Wejœcia PULS (dwustanowe/impulsowe/czêstotliwoœciowe) 

Maksymalne napiêcie wejœciowe ±28 VDC 

Separacja galwaniczna miêdzy kana³ami Brak, wspólny potencja³ GND dla wszystkich wejœæ 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 400 VAC 

Detekcja stanu 

Funkcje Zliczanie impulsów 

Pomiar czêstotliwoœci 

 0,001 Hz do 10 kHz 
Zakres pomiaru

(0,001 Hz do 1 kHz przy pod³¹czonym kondensatorze filtruj¹cym) 

 20 s 
Minimalna szerokoœæ impulsu

(0,5 ms przy pod³¹czonym kondensatorze filtruj¹cym) 

B³¹d podstawowy (Ta = 20 °C) 0,02% 

Konfiguracja: OC / styk (ustawienie domyœlne) 

Napiêcie w stanie rozwarcia 12V 

Pr¹d w stanie zwarcia 12 mA 

Próg za³¹czenia / wy³¹czenia 2,7 V / 2,4 V 

Konfiguracja: wejœcie napiêciowe 

Rezystancja wejœciowa >10 k 

Próg za³¹czania / wy³¹czania 2,7 V / 2,4 V 

Napiêcie w stanie rozwarcia 12 V 

Konfiguracja: Namur 

Stan wysokiej impedancji 0,4 mA  1 mA 

Stan niskiej impedancji 2,2 mA  6,5 mA 

Pomiar skompensowanego przep³ywu i energii cieplnej 

Niepewnoœæ pomiaru przep³ywu skompensowanego pary, wody, innej 
< 2% (typowo < 0,5%) 

cieczy lub gazu technicznego 

Czêstoœæ pomiaru i wyliczania wyników 1 s 

Wyjœcie analogowe 4-20mA (opcjonalnie) 

 FP-3031, FP-3031N: 1 lub 2 
Iloœæ

FP-3011, FP-3011N: 1 

Sygna³ wyjœciowy 4-20mA 

Maksymalne napiêcie pomiêdzy I+ i I- 28 VDC 

Rezystancja pêtli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ù 

Rozdzielczoœæ przetwornika C/A 16 bit 

Dok³adnoœæ 0,5% 

Zasilanie obwodu pêtli pr¹dowej Z zewn¹trz lub z zasilacza wewnêtrznego 24 V DC / 22 mA 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 400 VAC 

Wyjœcia dwustanowe (przekaŸnikowe) 

Iloœæ 4, separowane wzajemnie 

Typ wyjœæ PrzekaŸniki pó³przewodnikowe 

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia 100 mA DC/AC 

Maksymalne napiêcie 60 V DC/AC 

Separacja galwaniczna 400 VAC 

Port szeregowy RS-485 

Maksymalne obci¹¿enie 32 odbiorniki / nadajniki 

Maksymalna d³ugoœæ linii 1200 m 

Maksymalne napiêcie ró¿nicowe A(+)  B(-) ±14 V 

Maksymalne napiêcie sumaryczne A(+)  „masa” lub B(-)  „masa” -7 .. +12 V 

Minimalny sygna³ wyjœciowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 27 ) 
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Minimalna czu³oœæ odbiornika 200 mV / RWE = 12 k 

Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 

Wewnêtrzny uk³ad rezystorów terminuj¹cych Tak, aktywowany zworami 

Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne Tak 

ASCII 
Protokó³ transmisji 

Modbus RTU 

Prêdkoœæ transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps 

Kontrola parzystoœci Even, Odd, None 

Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu 

Separacja galwaniczna 400 VAC 

Port Ethernet 

Protokó³ transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server 

Interfejs: 10BaseT Ethernet 

Bufor danych: 300 B 

Iloœæ jednoczesnych otwartych po³¹czeñ: 4 

Z³¹cze RJ-45 

Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45 

Port USB 

Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB 

Wersja USB 1.1 

Stopieñ ochrony IP54 

System zapisu: FAT16 (w ograniczonym zakresie) 

Sygnalizacja zapisu: Zielono-czerwona dioda LED na p³ycie czo³owej 

Rejestracja wyników, wewnêtrzna pamiêæ danych 

Pojemnoœæ pamiêci 2 GB 

System zapisu Zbiór tekstowy, FAT16 

Sygnalizacja zapisu Zielono-czerwona dioda LED na p³ycie czo³owej 

Zasilanie FP-3031, FP-3011 

Napiêcie zasilania 24 VAC (15 .. 26,5 VAC) lub 24 VDC (15 .. 35 VDC) 

Moc pobierana Max 9 VA / 9 W 

Zasilanie FP-3031N, FP-3011N 

Napiêcie zasilania 230 VAC (+5% / -10%) 

Moc pobierana Max 10 VA 

Wymiary  obudowa FP-3031, FP-3011 

Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl” 

FP-3031: 96 mm x 192 mm x 63,5 mm 
Wymiary (wys. x szer. x g³.) 

FP-3011: 72 mm x 144 mm x 130 mm 

FP-3031: ok. 72 mm 
G³êbokoœæ obudowy wraz z ³¹czówkami 

FP-3011: ok. 140 mm 

FP-3031: 186 +1,1 mm X 92 +0,6 mm 
Wymiary wyciêcia w panelu 

FP-3011: 138 +1 mm X 68 +0,7 mm 

Maksymalna gruboœæ p³yty panelu 5 mm 

 FP-3031: ok. 0,7 kg 
Masa

FP-3011: ok. 0,5 kg 

Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej IP-54 

Stopieñ ochrony od strony p³yty tylnej IP-30 

Wymiary  obudowa FP-3031N, FP-3011N 

Typ obudowy: Z mo¿liwoœci¹ zawieszenia, tworzywo ABS 

216 mm X 260 mm X 125 mm (bez d³awików kablowych) 
Wymiary (wys. X szer. X g³.): 

246 mm X 260 mm X 125 mm (z d³awikami kablowymi) 

Masa: ok. 2,1 kg 

Stopieñ ochrony: IP54 

Warunki klimatyczne 

Temperatura pracy 0 .. +50 C 

Wilgotnoœæ wzglêdna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej) 

Temperatura przechowywania -20 .. +80 C 
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