Przemys³owy licznik
ciep³a i przep³ywu

RMC 621

• Obliczenia termodynamiczne wszelkich mediów p³ynnych: gazów
cieczy, pary wodnej i wody

• Wejœcia iskrobezpieczne (opcjonalnie)
• Obs³uga do trzech ró¿nych punktów pomiarowych (aplikacji), nawet w przypadku ró¿nych mediów

• Wysoka dok³adnoœæ obliczeñ parametrów procesowych (gêstoœæ,
entalpia, œciœliwoœæ) w oparciu o odpowiednie równania i/lub
wbudowane tabele z danymi dla ró¿nych mediów
• Obliczenia zgodne z: IAPWS-IF 97, SGERG88, AGA8, równania
stanu gazu rzeczywistego (SRK, RK), ISO 5167, tabele
• Mo¿liwoœæ stosowania w po³¹czeniu ze wszystkimi powszechnie
stosowanymi typami przep³ywomierzy (wirowe, elektromangetyczne, turbinowe, zwê¿ki pomiarowe, rurki spiêtrzaj¹ce itd.)
• Interfejs Profibus (opcjonalnie)
• Wejœcie pomiarowe dla kompensacji od sygna³u gêstoœci
• Funkcja dziennika zdarzeñ do rejestracji komunikatów b³êdów
oraz zmian parametrów wraz z dat¹ i czasem
• Konfiguracja i obs³uga poprzez interfejs szeregowy i program
ReadWin® 2000
• Modularna konstrukcja:mo¿liwoœæ ³atwej rozbudowy wejœæ i wyjœæ
• Du¿y podœwietlany wyœwietlacz LCD, sygnalizuj¹cy stany awaryjne poprzez zmianê koloru t³a na czerwony

opcja:

ZASTOSOWANIE
energetyka, przemys³ chemiczny, technika grzewcza i klimatyzacja, przemys³ farmaceutyczny, przemys³ spo¿ywczy,
urz¹dzenia i instalacje technologiczne, przemys³ petrochemiczny i gazownictwo

DZIA£ANIE I KONSTRUKCJA SYSTEMU POMIAROWEGO
RMC 621 jest wielofunkcyjnym licznikiem ciep³a i przep³ywu.
Przyrz¹d mo¿e odbieraæ sygna³y od czujników przep³ywu,
ró¿nicy ciœnieñ, ciœnienia, temperatury oraz gêstoœci i na ich
podstawie wylicza strumieñ objêtoœci, objêtoœci normalnej,
masy i ciep³a. Licznik obs³uguje aplikacje pomiarowe dla gazów
(np. gaz ziemny, powietrze, para wodna, itd.) oraz cieczy (np.
noœniki ciep³a, woda, itd.).
Wyliczane wartoœci
strumieñ objêtoœci; strumieñ objêtoœci normalnej; strumieñ
masy; strumieñ ciep³a; ró¿nica ciep³a (bilans energii)
Sumy (liczniki)
suma objêtoœci; suma objêtoœci normalnej; suma masy; suma
ciep³a; suma objêtoœci/masy/ciep³a w trybie pracy dwukierunkowej
Wejœcia
pr¹dowe (0/4 ... 20 mA); PFM; impulsowe; temperaturowe:
Pt100, Pt500 i Pt1000 w uk³adzie 3- lub 4-przewodowym lub w
po³¹czeniu z przetwornikiem temperatury (np. TMT 181) z
wyjœciem pr¹dowym 4 ... 20 mA
Wyjœcia
pr¹dowe (0/4 ... 20 mA); impulsowe; binarne (pasywne);
przekaŸnikowe; zasilanie przetworników (pod³¹czonych do
wejœcia analogowego i impulsowego)
Wskazówka! Liczba wejœæ, wyjœæ sygna³owych, przekaŸnikowych i zasilaj¹cych przetworniki, dostêpnych w module podstawowych mo¿e byæ zwiêkszona poprzez zainstalowanie maksymalnie trzech kart rozszerzeñ.
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METODY OBLICZEÑ
Licznik ciep³a i przep³ywu RMC 621 oferuje wbudowane
algorytmy dok³adnych obliczeñ parametrów cieplnych oraz
przep³ywu gazów, cieczy, pary wodnej i wody, oparte o
nastêpuj¹ce metody:
Gazy
- Równanie stanu gazu doskona³ego z korekcj¹ wartoœci
przep³ywu poprzez uwzglêdnienie temperatury, ciœnienia i
œredniej œciœliwoœci.
- Równania stanu gazu rzeczywistego (SRK, RK) oraz
programowanych tabel do obliczeñ œciœliwoœci i gêstoœci gazów
technicznych lub wykorzystanie wejœcia pomiarowego
gêstoœci.
- Obliczenia dla gazu ziemnego w oparciu o miêdzynarodowe
normy NX19, SGERG88 i AGA8 (opcjonalnie).
Ciecze
- Wyznaczanie gêstoœci za pomoc¹ wbudowanych algorytmów i
tabel.
- Pojemnoœæ cieplna okreœlana jako sta³a lub za pomoc¹ tabeli
(wartoœæ opa³owa okreœlona jako sta³a).
- Obliczenia dla olejów mineralnych wg norm ASTM 1250, API
2540, OIML R63 (opcjonalnie).
Para wodna/woda
- Obliczenia zgodnie z IAPWS IF-97 (tablice parowe ASME).
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TYPOWE ZASTOSOWANIA
Gazy
Objêtoœæ normalna / masa / wartoœæ opa³owa
Obliczanie strumienia objêtoœci normalnej i masy gazu na
podstawie parametrów gazu zapisanych w przyrz¹dzie.
Objêtoœæ normalna gazu wyznaczana jest z uwzglêdnieniem
wp³ywu ciœnienia i temperatury oraz tzw. wspó³czynnika
œciœliwoœci gazu wskazuj¹cego w jakim stopniu dany gaz
zachowuje siê inaczej od gazu doskona³ego. Stopieñ
œciœliwoœci (wspó³czynnik z) oraz gêstoœæ gazu okreœlane s¹ za
pomoc¹ normatywnych procedur obliczeniowych lub zapamiêtanych w przyrz¹dzie tabel, w zale¿noœci od rodzaju gazu.
Opcjonalnie dostêpne jest wejœcie dla sygna³u od bezpoœredniego pomiaru gêstoœci. W przypadku paliw gazowych, na
podstawie œredniej wartoœci opa³owej wyliczana jest
potencjalna energia spalania gazu.

RMC 621
Para
Masa pary / ciep³o zawarte w parze / ciep³o oddane /
pobrane przez parê
Wyliczanie strumienia masy oraz ciep³a (energii) w ruroci¹gu
parowym na podstawie zmiennych procesowych: przep³ywu,
ciœnienia i temperatury. Dla obszaru pary nasyconej, przep³yw
masowy wyliczany jest na podstawie dwóch zmiennych
wejœciowych (z kompensacj¹ ciœnienia albo temperatury).
Istnieje mo¿liwoœæ wyznaczania bilansów energii cieplnej w
procesie wytwarzania pary (przejœcie fazowe: woda -› para
wodna) lub w procesie ogrzewania par¹ (przejœcie fazowe: para
wodna -› woda).

Wyliczanie ciep³a oddanego/pobranego przez parê na podstawie zmiennych
wejœciowych: przep³ywu (Q), ciœnienia (p) i ró¿nicy temperatur (T1 - T2)
Wyliczanie objêtoœci normalnej / masy gazu na podstawie wielkoœci wejœciowych:
przep³ywu(Q), ciœnienia(p), temperatury(T) i/lub gêstoœci( ñ)

Ciecze
Ciep³o zawarte w cieczy / ciep³o oddane / pobrane przez
ciecz / wartoœæ opa³owa
Wyliczanie ciep³a oddawanego lub pobieranego przez strumieñ
cieczy w uk³adach grzewczych lub ch³odniczych. Ciep³o
zawarte w strumieniu cieczy obliczane jest na podstawie
zmiennych procesowych: przep³ywu i temperatury a ró¿nica
ciep³a na podstawie: przep³ywu i ró¿nicy temperatur na
zasilaniu i powrocie. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyliczania
ciep³a dla procesów, gdzie przekazywanie energii zachodzi w
obu kierunkach, np bilansowanie systemów o zmiennym
kierunku przep³ywu (³adowanie/roz³adowywanie akumulatora
ciep³a). Opcjonalnie dostêpne jest wejœcie dla sygna³u od
bezpoœredniego pomiaru gêstoœci cieczy. W przypadku
ciek³ych paliw, na podstawie œredniej wartoœci opa³owej
wyliczana jest potencjalna energia spalania.

Wyliczanie ciep³a zawartego w wodzie oraz ciep³a oddanego/pobranego przez
wodê na podstawie zmiennych wejœciowych: przep³ywu (Q), ró¿nicy temperatur
(T1 - T2) i/lub gêstoœci ( ñ)
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Uk³ad pomiarowy
Analogowe sygna³y wejœciowe przetwarzane s¹ na postaæ
cyfrow¹, sygna³y impulsowe i PFM rejestrowane poprzez
pomiar d³ugoœci okresu / czêstotliwoœci. Nastêpnie sygna³y te
przetwarzane s¹ w mikroprocesorowej jednostce obliczeniowej. W zale¿noœci od rodzaju medium oraz konfiguracji,
parametry energetyczne wyliczane s¹ w oparciu o równania
zgodne z miêdzynarodowymi normami metrologicznymi
(IAPWS-IF97, SGERG88), równania stanu (SRK) lub specjalne
tabele. Metody te zapewniaj¹ najwy¿sz¹ dok³adnoœæ obliczeñ
we wszystkich zakresach temperatur. Wbudowany zegar czasu
rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym umo¿liwia
ca³kowanie wartoœci przep³ywu. Zarówno wartoœci wielkoœci
mierzone jak i wyliczanych mog¹ byæ przesy³ane na wyjœcia
sygna³owe. Przy pomiarze przep³ywu metod¹ ró¿nicy ciœnieñ,
dane czujników przep³ywu s¹ wewnêtrznie korygowane w
ca³ym zakresie ich pracy.
Konfiguracja wejœæ, wyjœæ, wartoœci granicznych i wskazania,
uruchomienie i diagnostyka przyrz¹du dokonywane s¹ za
pomoc¹ 8 definiowanych przycisków z podœwietlanym
wyœwietlaczem (matryca punktowa) lub za pomoc¹ komputera
PC poprzez ³¹cze szeregowe RS232/RS485 i program
ReadWin® 2000 lub te¿ za pomoc¹ zdalnego panelu
operatorsko-odczytowego. Dodatkowym u³atwieniem obs³ugi
lokalnej jest wbudowana pomoc kontekstowa. Przekroczenie
wartoœci granicznych oraz b³êdy sygnalizowane s¹ poprzez
zmianê koloru podœwietlenia t³a pola wskazañ. Przyrz¹d
posiada konstrukcjê umo¿liwiaj¹c¹ rozszerzenie jego funkcji
poprzez instalacjê dodatkowych kart wejœæ / wyjœæ, która mo¿e
byæ dokonana w dowolnym czasie.
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WIELKOŒCI NA WYJŒCIU PR¥DOWYM / IMPULSOWYM
Pr¹d
- 0/4 ... 20 mA +10%, równie¿ charakterystyka odwrócona
- Maks. pr¹d pêtli: 22 mA (pr¹d zwarciowy)
- Maks. obci¹¿enie: 750 Ù przy 20 mA
- Dok³adnoœæ: 0.1% zakresu
- Dryft temperaturowy: 0.1% / 10 K temperatury otoczenia
- Têtnienia wyjœciowe < 10 mV dla 500Ù przy czêstotliwoœci
< 50kHz
- Rozdzielczoœæ: 13 bitów
- Sygnalizacja usterki: sygna³ alarmowy 3.6 mA lub 21 mA
zgodnie z NAMUR Ne43
Impulsy
Modu³ podstawowy:
- Zakres czêstotliwoœci: do 12.5 kHz (18 kHz - wersja
iskrobezpieczna)
- Poziom napiêcia: niski: 0 ... 1 V, wysoki: 24 V ±15%
- Min. obci¹¿enie: 1 kÙ
- Szerokoœæ impulsu: 0.04 ... 1000 ms
Karty rozszerzeñ (binarne, pasywne, typu otwarty kolektor):
- Zakres czêstotliwoœci: do 12.5 kHz (18 kHz - wersja
iskrobezpieczna)
- I max. = 200 mA
- U max. = 24 V ± 15%
- U low/max. = 1.3 V at 200 mA
- Szerokoœæ impulsu: 0.04 ... 1000 ms
Iloœæ wyjœæ:
- 2 x 0/4 ... 20 mA/impulsowe (w module podstawowym)
Maksymalna iloœæ wyjœæ:
- 8 x 0/4 ... 20 mA/impulsowe (zale¿y od iloœci kart
rozszerzeñ)
- 6 x binarne pasywne (zale¿y od iloœci kart rozszerzeñ)
ród³a sygna³u Wszystkie dostêpne wejœcia wielofunkcyjne
(wejœcia pr¹dowe, PFM lub impulsowe), przy czym wyniki
pomiarów mog¹ byæ przyporz¹dkowywane do wyjœæ dowolnie.
WYJŒCIA SYGNALIZACYJNE
Funkcja: przekaŸniki wartoœci granicznych mog¹ dzia³aæ w
nastêpuj¹cych trybach: sygnalizacja minimum lub maksimum,
gradient, alarm, alarm od pary mokrej para mokra, czêstotliwoœæ/impulsy, b³¹d przyrz¹du
Mechanizm prze³¹czania: dwustanowe, prze³¹czenie w chwili
osi¹gniêcia wartoœci granicznej (styk NO bezpotencja³owy)
Parametry prze³¹czania przekaŸników:
Maks. 250 V AC, 5 A / 30 V DC, 5 A
Wskazówka!
Wykorzystuj¹c przekaŸniki z kart rozszerzaj¹cych, nie wolno
stosowaæ na kombinacji napiêcia niskiego i bardzo niskiego
bezpiecznego.
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: Maks. 5 Hz
Próg prze³¹czania: programowany (alarm pary mokrej jest
ustawiany fabrycznie na margines temperatury 2 °C)
Histereza: 0 ... 99%
ród³o sygna³u: wszystkie dostêpne wejœcia oraz wyliczane
zmienne mog¹ byæ dowolnie przyporz¹dkowane do wyjœæ
sygnalizacyjnych.
Iloœæ wyjœæ: 1 (w module podstawowym)
Maks. iloœæ: 7 (w zale¿noœci od iloœci i typu kart rozszerzeñ)
Iloœæ za³¹czeñ: 100,000
Cykl sprawdzania stanu: 500 ms
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RMC 621
WEWNÊTRZNY ZASILACZ PRZETWORNIKÓW ORAZ
ZASILANIE ZEWNÊTRZNE
- Zasilanie przetwornika (TPS), zaciski 81/82 lub 81/83 (na
opcjonalnej uniwersalnej karcie rozszerzeñ 181/182 lub
181/183):
Zasilanie 24 V DC ±15%
Maks. pr¹d: 30 mA (dla zasilania jednego przetwornika),
odporny na zwarcie
Sygna³ HART® jest przenoszony bez zak³óceñ.
Iloœæ: 2 (w module podstawowym)
Maksymalna iloœæ: 8 (w zale¿noœci od iloœci i typu kart
rozszerzeñ)
- Zasilanie dodatkowe (np. zewnêtrzny wskaŸnik), zaciski
91/92:
Zasilanie 24 V DC ± 5%
Maks. pr¹d: 80 mA, odporny na zwarcie
Dostêpny 1 zasilacz
Rezystancja Ÿród³a < 10 Ù
Z£¥CZE CYFROWE
RS232
- Pod³¹czenie: gniazdo wtykowe 3.5 mm na panelu czo³owym
- Protokó³ komunikacyjny: ReadWin® 2000
- Szybkoœæ transmisji: maks. 57,600 bitów/s
RS-485
- Pod³¹czenie: zaciski 101/102 (w module podstawowym)
- Protokó³ komunikacyjny: (szeregowy: ReadWin® 2000;
równoleg³y: standard otwarty)
- Szybkoœæ transmisji: maks. 57,600 bitów/s
Opcjonalnie: dodatkowy interfejs RS-485
- Pod³¹czenie: zaciski 103/104
- Protokó³ komunikacyjny i szybkoœæ transmisji identyczne jak
dla standardowego interfejsu RS-485
WARUNKI ŒRODOWISKOWE (OTOCZENIE)
Temperatura otoczenia: -20 ... 60 °C
Temperatura sk³adowania: -30 ... 70 °C
Klasa klimatyczna: zgodnie z IEC 60 654-1 Class B2 / EN
1434 Class 'C'
Stopieñ ochrony: Modu³ g³ówny: IP 20,
Zdalny panel operatorski: IP 65
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
Emisja zak³óceñ spe³nia wymagania EN 61326 Class A
Odpornoœæ na zak³ócenia
- Zanik zasilania: 20 ms, brak wp³ywu
- Ograniczenie dla chwilowego przejœciowego pr¹du
³¹czeniowego:
Imax/In £ 50% (T50% £ 50 ms)
- Pola elektromagnetyczne:
10 V/m zg. z IEC 61000-4-3
- Przenoszone pasmo HF:
0.15 ... 80 MHz, 10 V zg. z EN 61000-4-3
- Wy³adowania elektrostatyczne:
styk - 6 kV, poœrednie zg. z EN 61000-4-2
- Serie szybkich zak³óceñ impulsowych (zasilanie):
2 kV zg. z IEC 61000-4-4
- Serie szybkich zak³óceñ impulsowych (sygna³):
1 kV/2 kV zg. z IEC 61000-4-4
- Napiêcia udarowe (zasilanie AC):
1 kV/2 kV zg. z IEC 61000-4-5
- Napiêcia udarowe (zasilanie DC):
1 kV/2 kV zg. z IEC 61000-4-5
- Napiêcia udarowe (sygna³):
500 V/1 kV zg. z IEC 61000-4-5
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RMC 621

PARAMETRY WEJŒCIOWE
Sygna³ wejœciowy: pr¹d, PFM (modulacja czêstotliwoœci impulsów), impuls, temperatura
Zmienne wejœciowe: przep³yw, ró¿nica ciœnieñ, ciœnienie, gêstoœæ
Iloœæ wejœæ: 2 x 0/4 ... 20 mA/PFM/impuls (w module g³ównym)
2 x Pt100/500/1000 (w module g³ównym)
Maks. iloœæ wejœæ: 10 (zale¿y od iloœci i rodzaju kart rozszerzeñ)
Separacja galwaniczna: wejœcia s¹ separowane pomiêdzy poszczególnymi kartami rozszerzeñ oraz pomiêdzy kartami i
modu³em g³ównym
BUDOWA MECHANICZNA
Konstrukcja, wymiary

Obudowa do monta¿u na szynie profilowej DIN zg. z EN 50 022-35; wymiary w mm

Masa Modu³ podstawowy: 500g (dla maksymalnej konfiguracji z kartami rozszerzeñ). Zdalny panel operatorsko-odczytowy: 300g
Materia³ Obudowa: poliwêglan, UL 94V0
Zaciski Kodowane modu³y wtykowe z zaciskami œrubowymi, dla ¿y³ do 1,5 mm2 - drut, 1,0 mm2 linka zarobiona tulejk¹
zaciskow¹ (obowi¹zuje dla wszystkich pod³¹czeñ).
INTERFEJS U¯YTKOWNIKA
Elementy wizualizacyjne
- Wyœwietlacz (opcjonalnie):
Matryca 132 x 64, ciek³okrystaliczny, z niebieskim podœwietleniem t³a
W stanie alarmowym nastêpuje zmiana koloru na czerwony (mo¿liwoœæ zaprogramowania)
- Diodowe (LED) wskaŸniki stanu: stan normalnej pracy: 1 x zielony (2 mm),komunikat usterki: 1 x czerwony (2 mm)
- Zdalny panel operatorski (dostêpny opcjonalnie lub jako wyposa¿enie dodatkowe):
Do licznika ciep³a mo¿e byæ dodatkowo pod³¹czony zdalny panel operatorsko-odczytowy do zabudowy tablicowej, wymiary:
szer. = 144 mm x wys. = 72 x g³êb. = 43 mm. Pod³¹czenie poprzez wbudowany interfejs RS-485 za pomoc¹ przewodu (l=3 m)
zawartego w dostawie. Zdalny panel operatorski oraz wewnêtrzny wskaŸnik przyrz¹du RMC 621 mog¹ pracowaæ równolegle.
Funkcje matematyczne
Obliczanie przep³ywu, ró¿nicy ciœnieñ: wg: EN ISO 5167
Ci¹g³e wyliczanie masy, objêtoœci normalnej, gêstoœci, entalpii, ciep³a przy u¿yciu wbudowanych algorytmów i tabel.
- Woda / para wodna: wg IAWPS-IF97
- Ciecze: liniowa funkcja gêstoœci i tabele do wyznaczania gêstoœci i pojemnoœci cieplnej w³aœciwej
Oleje mineralne: wg API 2540, ASTM 1250, OIML R63
- Gazy techniczne: równania gazu rzeczywistego (Soave Redlich Kwong), tabele stopnia œciœliwoœci, skorygowane równanie gazu
doskona³ego
- Gaz ziemny: NX19, opcjonalnie: SGERG88, AGA8
Tabele gêstoœci, pojemnoœci cieplnej i stopnia œciœliwoœci mog¹ byæ programowane.
CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA
Znak CE
EN 60529:
Stopnie ochrony obudów (kody IP)
EN 61010:
Metody zabezpieczeñ przyrz¹dów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i procedur
laboratoryjnych.
EN 61326 (IEC 1326):
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (wymagania EMC)
NAMUR NE21, NE43:
Organizacja normatywna dla urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemyœle
chemicznym.
IAWPS-IF 97:
Miêdzynarodowy standard obliczeñ (stosowany od 1997) dla pary wodnej i wody. Ustanowiony przez
International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS).
OIML R75
Miêdzynarodowe zalecenia dotycz¹ce konstrukcji oraz sprawdzania liczników ciep³a okreœlone przez
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Metrologii Prawnej (Org. Internationale de Métrologie Légale).
EN 1434-1, 2, 5 i 6
EN ISO 5167
Pomiar przep³ywu p³ynów za pomoc¹ zwê¿ek pomiarowych
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