Ciep³omierz

LEC 5

Zasilanie bateryjne 5 lat + 1 rok.
Precyzyjny pomiar wg normy EN1434
4 dodatkowe wejœcia sygna³ów impulsowych
Pomiar energii taryfowej
Rejestracja wyników pomiaru w nieulotnej pamiêci
EEPROM w rejestrach miesiêcznych oraz rejestrach
wartoœci œrednich dobowych, godzinowych
• Modu³y komunikacyjne: ASI, M-Bus, LON,
RS232,RS485, radiowy (z separacj¹ galwaniczn¹)
• Z³¹cze opto (opcja)
• Z³¹cze „jack” (opcja)
• procedury samotestuj¹ce i autokalibracja
• Zatwierdzanie typu GUM
•
•
•
•
•

ZASTOSOWANIE
LEC5 jest ciep³omierzem przeznaczonym do pomiaru i rozliczeñ energii cieplnej w wodnych sieciach grzewczych,
zarówno w obiektach przemys³owych jak i do rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami ciep³a.

LEC 5 opracowany zosta³ z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technicznych.
W sk³ad uk³adu pomiarowego ciep³omierza wchodz¹:
- mikroprocesorowy przelicznik wskazuj¹cy LEC-5
- przetwornik przep³ywu:
wirnikowy GWF: UNICO, MTWH, MTH, WSH, WPD;
POWOGAZ: JS, WS WP, MW; METRON: JS, WS;
Hydrometer
ultradŸwiêkowy Sono 2500CT (typ 087); Sharky;
Ultra.ow
- para czujników temperatury Pt 100, Pt 500:
kablowe TOPE41, TOPE42, TOP1068
g³owicowe TOP146.1, TOPGN12
Licznik LEC5 umo¿liwia dok³adny pomiar temperatury zasilania
i powrotu, oraz strumienia objêtoœci czynnika grzewczego,
precyzyjnie wyznaczaj¹c energiê ciepln¹. Licznik umo¿liwia
pomiar energii taryfowej. Mo¿liwe jest ustawienie jednego z
progów energii taryfowej: przep³ywu, mocy, temperatury
zasilania, temperatury powrotu, ró¿nicy temperatur lub
zliczania w rejestrze energii nadprogowej energii ch³odzenia
(niezale¿nie od zliczania energii ogrzewania). Integrator
wspó³pracuje z mechanicznymi lub ultradŸwiêkowymi
przetwornikami przep³ywu oraz z parowanymi czujnikami
temperatury. Parowane czujniki temperatury proponujemy w
wykonaniu kablowym lub g³owicowym z zastosowaniem
rezystorów Pt100 lub Pt500. Ciep³omierz naszej produkcji
mo¿e byæ wyposa¿ony w modu³y komunikacyjne bez
koniecznoœci powtórnej legalizacji. Licznik LEC5 posiada
mo¿liwoœæ, niezale¿nie od uk³adu pomiarowego ciep³omierza,
pod³¹czenia i zliczania objêtoœci z czterech dodatkowych
wodomierzy (np. ciep³a i zimna woda u¿ytkowa).
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Ciep³omierz LEC5 wyposa¿ony jest w nieulotn¹ pamiêæ
EEPROM, w której przechowuje dane z ostatnich 12-stu
miesiêcy, takie jak: wskazania energii, energii taryfowej,
objêtoœci, maksymalnej mocy, maksymalnego przep³ywu i
stanów awaryjnych. Du¿a pojemnoœæ pamiêci œrednich
dobowych i godzinowych (temperatur, mocy, przep³ywu)
umo¿liwia dok³adn¹ analizê i nadzór nad parametrami pracy
wêz³ów cieplnych. W systemach rozliczania i akwizycji danych z
licznikiem energii cieplnej wspó³pracuje czytnik inkasencki,
umo¿liwiaj¹c odczyt i gromadzenie danych a nastêpnie
przenoszenie ich do bazy komputerowej. Dane odczytowe z
licznika energii cieplnej mog¹ byæ bezpoœrednio przesy³ane do
bazy komputerowej, przy zastosowaniu komputerów przenoœnych typu LAPTOP. Ciep³omierze wspó³pracuj¹ w systemie
odczytu i monitoringu INKAL, który s³u¿y do rozliczania energii
cieplnej, ciep³ej i zimnej wody u¿ytkowej oraz pozosta³ych
mediów w budynkach i osiedlach budynków jedno i
wielorodzinnych. System umo¿liwia miêdzy innymi: prowadzenie ewidencji ciep³omierzy, wodomierzy, rozliczanie, generowanie raportów, zestawieñ i wystawiania faktur za zu¿yt¹ energiê
ciepln¹, konfigurowanie licznika (w trybie serwisowym m.in.
ustawienie progu energii taryfowej, ustawienie adresu
sieciowego, numeru u¿ytkownika, ustawienie dodatkowych
wejœæ impulsowych).
WSKAZANIA PRZELICZNIKA
Podstawowe:
• Energia cieplna [GJ]
• Energia cieplna taryfowa [GJ]
• Objêtoœæ [m3]
• Temperatura zasilania-powrotu [°C]
• Przep³yw [m3/h]
• Moc [MW]
• Objêtoœæ dodatkowych czterech wodomierzy W1-W4
• Sygnalizacja b³êdu

LEC 5

Ciep³omierz
Serwisowe:
• Test wyœwietlacza
• Kolejne cyfry wskazania energii
• Temperatura zasilania [°C]
• Temperatura powrotu [°C]
• Ró¿nica temperatur [°C]
• Wspó³czynnik cieplny k [MJ/(m3K)]
• Czas pracy [h]
• Czas trwania b³êdów [h]
• Próg energii taryfowej
• Konfiguracja licznika
• Ustawienia
• Wartoœci œrednie [wg. sta³ej uœredniania 15 lub 30 lub 60 min]
• Wartoœci œrednie dobowe
• Wagi impulsów dodatkowych wodomierzy
• Wskazania testowe
• Numer fabryczny przelicznika /indywidualny klienta

Pamiêci miesiêczne:
• Aktualna data i czas
• Kod stanu awaryjnego z dat¹ i czasem trwania
• Maksymalny przep³yw z dat¹ wyst¹pienia
• Maksymalna moc z dat¹ wyst¹pienia
• Energia cieplna ca³kowita na pierwszy dzieñ miesi¹ca
• Energia cieplna taryfowa na pierwszy dzieñ miesi¹ca*
• Objêtoœæ na pierwszy dzieñ miesi¹ca
• Objêtoœæ dodatkowych wodomierzy na pierwszy dzieñ
miesi¹ca*
*wskazania pojawiaj¹ siê przy zaprogramowaniu
dodatkowych wodomierzy oraz progu taryfowego

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE LICZNIKA LEC-5:
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Modu³y
komunikacyjne

LEC 5

•Mo¿liwoœæ instalowania w pracuj¹cych ciep³omierzach
•Mo¿liwoœæ wykorzystania w systemach zdalnego
odczytu, monitoringu i systemach sterowania budynków
•Du¿a iloœæ udostêpnionych wartoœci wskazañ ciep³omierza
OPIS
Przelicznik wyposa¿ony jest w z³¹cza: J1, J2 umo¿liwiaj¹ce
do³¹czenie wymiennych modu³ów komunikacyjnych: ASI,
M-Bus, LonWorks, RS232, RS485 lub modu³u radiowego.
Monta¿ lub wymiana modu³ów komunikacyjnych mo¿liwa
jest w czasie pracy przelicznika. Przelicznik obs³uguje dwa
rodzaje protoko³ów: ASI i M-Bus. Rodzaj wybranego
protoko³u widoczny jest we wskazaniu S9. Standardowo jest
to ASI + M-Bus 2400 baud (jednoczesna obs³uga protoko³ów
ASI i M-Bus). Stosowanie modu³ów komunikacyjnych MBus, ASI, LON, RS232 nie powoduje skrócenia
deklarowanego czasu pracy baterii.

MODU£ ASI
Standard ASI zosta³ opracowany w KFAP S.A. przy
wprowadzanych na rynek pierwszych polskich ciep³omierzach i jest stosowany w ciep³omierzach LEC. Umo¿liwia
odczytywanie z przelicznika LEC5 wszystkich przechowywanych w nim danych, w tym wskazañ miesiêcznych,
rejestrów godzinowych i dobowych. Firma posiada w ofercie
konwertery ASI/RS232 przeznaczone do odczytu
pojedynczego przelicznika (typ SM-1) lub ca³ych sieci
ciep³omierzy (SM-84). Mo¿liwe jest te¿ udostêpnienie
protoko³u dla w³asnych potrzeb u¿ytkowników ciep³omierzy.
Modu³ ASI zapewnia separacje galwaniczn¹ pomiêdzy
sieci¹ odczytow¹ a uk³adami przelicznika.

Przesy³ane dane:
1. Numer u¿ytkownika (identyfikation number)
2. Status (informacja o b³êdzie)
3. Numer fabryczny
4. Energia
5. Objêtoœæ
6. Moc
7. Przep³yw
8. Temperatura wy¿sza (na zasilaniu)
9. Temperatura ni¿sza (na powrocie)
10. Czas pracy
11. Czas pracy w b³êdzie
12. Energia taryfowa
13. Czas i data zegara przelicznika
14. Ró¿nica temperatur
15. Maksymalne wskazanie mocy w bie¿¹cym miesi¹cu
16. Maksymalne wskazanie przep³ywu w bie¿¹cym
miesi¹cu
17. Dodatkowy wodomierz W1 (volume, Unit 1)
18. Dodatkowy wodomierz W2 (volume, Unit 2)
19. Dodatkowy wodomierz W3 (volume, Unit 3)
20. Dodatkowy wodomierz W4 (volume, Unit 4)

MODU£ M-BUS
Modu³ M-Bus do przelicznika LEC5 zosta³ opracowany
zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 1434-3.
Przeznaczony jest do instalowania w przelicznikach LEC5 z
programem w wersji 1.1 lub wy¿szej (wskazanie S8 w trybie
serwisowym). Modu³ ma postaæ p³ytki ze z³¹czem œrubowym
Z1 przeznaczonym do pod³¹czenia linii M-Bus. Operacje
instalowania modu³u mo¿na wykonywaæ w trakcie pracy
ciep³omierza. Protokó³ wymiany danych zale¿y od ustawieñ
przelicznika - wskazanie S9 w trybie serwisowym, 4 pozycja
od prawej. Symbol "A" oznacza protokó³ ASI, "B" - M-Bus
300 baud, "C" - M-Bus 2400 baud, "E" - ASI+M-Bus 2400
baud. Adres przelicznika wspólny dla protoko³u ASI i
M.-Bus, wyœwietlany jest na ostatnich cyfrach wskazania
S9. Programowalny numer u¿ytkownika wykorzystywany w
protokole M-Bus wyœwietlany jest w pozycji "SÐr" na zmianê
z numerem fabrycznym (oznaczenie "Snr"). Parametry
przelicznika: protokó³, nr u¿ytkownika, adres mo¿na
zmieniaæ za pomoc¹ programu serwisowego. Modu³
separuje galwanicznie uk³ad integratora od sieci
odczytowej.
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Obci¹¿alnoœæ
Dostêpna prêdkoœæ transmisji
Tryb adresacji
Obs³ugiwane komunikaty

1 unit (UL)
2400, 300 band
Pierwotna
SND-NKE/$E5,
REQ-UD2/RSP_UD

MODU£ LONWORKS
Modu³ LON jest opcjonalnym interfejsem komunikacyjnym
do przelicznika LEC5. Jest wyposa¿ony w Neuron Chip
3150 oraz transceiver typu FTT10A. Umo¿liwia instalacjê
ciep³omierza LEC5 jako wêz³a w sieci LON. Modu³ jest
przeznaczony do przeliczników LEC5 o wersji programu 1.2
lub wy¿szej. Modu³ mo¿e byæ instalowany w trakcie pracy
przelicznika. P³ytka modu³u posiada dwie pary zacisków:
Z1 - do pod³¹czenia skrêtki linii sieci LON,
Z2 do pod³¹czenia napiêcia zasilania

Modu³y
komunikacyjne
Przycisk "service pin" oznaczony jest S1. Modu³ jest
separowany galwanicznie od uk³adu elektronicznego
przelicznika, a jego praca nie powoduje dodatkowego
zu¿ycia baterii zasilaj¹cej przelicznik.
Przy fabrycznych wartoœciach zmiennych konfiguracyjnych
(nciMinSendT=0, nciMaxSendT= 0), zmienne sieciowe s¹
uaktualniane co 6s, jednoczeœnie ze zmianami na
wyœwietlaczu przelicznika.
Przesy³ane dane:
1. Energia cieplna
2. Energia nadprogowa (taryfowa)
3. Objêtoœæ
4. Wskazanie dodatkowego wodomierza W1
5. Wskazanie dodatkowego wodomierza W2
6. Temperatura wy¿sza (na zasilaniu)
7. Temperatura ni¿sza (na powrocie)
8. Moc (nie uœredniona)
9. Przep³yw (nie uœredniony)
10. String ASCII- opis konfiguracji przelicznika
11. Data i czas zegara przelicznika
12. Kod b³êdu
13. Czas pracy
14. Czas pracy z b³êdem
Napiêcie zasilania
Typ tranceiver'a

10...25 VDC/9...24 VAC
FTT - 10A

MODU£ RADIOWY AKFAP 1111; 1011 (wersja do
LEC5-Opto)
AKFAP jest elementem Systemu Telemetrycznego
zapewniaj¹cym transmisjê parametrów pomiarów z
ciep³omierza LEC5. Przetwornik AKFAP instalowany jest w
ciep³omierzu LEC5 w celu odczytu dostêpnych parametrów
pomiarowych dotycz¹cych sieci ciep³owniczej. Pomiary
dokonywane s¹ okresowo i wysy³ane w oparciu o lokaln¹
komunikacjê radiow¹. Do transmisji danych pomiarowych
AKFAP wykorzystuje lokaln¹ komunikacjê radiow¹, która
ma charakter jednokierunkowy. Wszystkie aktualne
wartoœci pomiarowe odczytane z ciep³omierza s¹ wysy³ane
co ok. 60 s. Parametry radiowej transmisji danych pozwalaj¹
zastosowaæ przetwornik AKFAP do objazdowe-go systemu
akwizycji danych, wykorzystuj¹c urz¹dzenie ARANGE 3051
lub do stacjonarnego systemu monitoringu za pomoc¹
urz¹dzeñ telemetrycznych serii OKO. Ka¿dy przetwornik
posiada swój unikalny numer identyfikacyjny pozwalaj¹cy
na jednoznaczne jego przyporz¹dkowanie do instalacji i
ciep³omierza. Ponadto funkcja ta umo¿liwia równoczesny
monta¿ wielu przetworników AKFAP w granicach ich
wzajemnego zasiêgu. Konstrukcja przetwornika AKFAP
umo¿liwia instalacjê wewn¹trz ciep³omierza LEC5 jako
wk³adki opcjonalnej na przewidzianych do tego z³¹czach.
Instalacja ogranicza siê do zdjêcia pokrywy obudowy i
osadzenia przetwornika AKFAP na z³¹czach szpilkowych
modu³ów opcjonalnych. Instalacja AKFAP nie narusza
parametrów pracy ciep³omierza a w szczególnoœci
parametrów szczelnoœci i odpornoœci na warunki
zewnêtrzne, które zapewnia producent. Po prawid³owej
instalacji przetwornika AKFAP w ciep³omierzu jest on
gotowy do natychmiastowej pracy.
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LEC 5
MODU£ RADIOWY ARANGE 3051
Wymiary
60 x 80 x 16 mm
Temperatura pracy -25°C...+60°C
Zasilanie ...
3,6 VDC (6 lat)
....radiowy
Lokalna komunikacja radiowa IS 433,
92 MHz
Moc ...
Poni¿ej 10 mW
Zasiêg
150 m
Dane pomiarowe zu¿ycie energii cieplnej, przep³yw
chwilowy, objêtoœæ wody sieciowej,
chwilowa wartoœæ temperatury zasilania,
chwilowa wartoœæ temperatury powrotu,
chwilowa wartoœæ ró¿nicy temperatur,
chwilowa wartoœæ mocy cieplnej,
kod b³êdu, numer klienta,
objêtoœæ dodatkowych wodomierzy
Format danych
cyfrowy
Czêstotliwoœæ
odczytu
co ok. 5 minuty
Czêstotliwoœæ
transmisji danych co ok. 60 sekund

ARANGE 301 jest elementem Systemu Telemetrycznego
zapewniaj¹cym odbiór danych pomiarowych z przetworników w ramach lokalnej komunikacji radiowej i ich
retransmisjê do urz¹dzenia WORKABOUT firmy PSION.
ARANGE 3051 wykorzystuje lokaln¹ komunikacjê radiow¹,
do odbioru danych pomiarowych ze wszystkich typów
zdalnych przetworników. Urz¹dzenie obs³uguje odbiór
danych z przetworników znajduj¹cych siê aktualnie w
zasiêgu. ARANGE 3051 jest dedykowany do obs³ugi
objazdowego odczytu przetworników oraz do wykonania
specjalizowanych funkcji serwisowania monitorowanych
obiektów. Ponadto jego wykorzystanie staje siê celowe
podczas instalacji elementów Systemu Telemetrycznego na
obiekcie. ARANGE 3051 instalowany jest jako nak³adka na
urz¹dzenie WORKABOUT w celu retransmisji odebranych
danych pomiarowych do dzia³aj¹cej aplikacji programowej.
Transmisja odbywa siê bezzw³ocznie po odebraniu danych
z przetworników. Pe³n¹ funkcjonalnoœæ ARRANGE 3051
uzyskuje w zale¿noœci od aktualnie dzia³aj¹cego w
WORKABOUT programu. Cechy takiej aplikacji stanowi¹ o
u¿ytkowaniu ARANGE 301 jako modu³u do zdalnego
odczytu przetworników i akwizycji tych danych w ramach
objazdowego systemu monitoringu lub w celach instalacyjno-serwisowych. Konstrukcja przetwornika ARANGE
3051 umo¿liwia jego instalacjê jako nak³adki na urz¹dzenie
WORKABOUT firmy PSION. Instalacja ogranicza siê do
osadzania ARANGE 3051 na z³¹czach rozszerzaj¹cych
umieszczonych w górnej czêœci WORKABOUT oraz przykrêceniu urz¹dzenia dwoma œrubami. Po prawid³owej
instalacji ARANGE 3051 jest natychmiast gotowy do wspó³pracy z uruchomion¹ aplikacj¹ programu WORKABOUT
Wymiary
Stopnie ochrony
Mocowania
Temperatura pracy
.... radiowy
Moc
Zasiêg

265 (90) x 68 x 19 mm
IP 50
do z³¹cz rozszerzaj¹cych WORKABOUT
-25°C...+60°C
ISM 433,92 MHz
Poni¿ej 10 mW
150 m

