
DZIA£ANIE I KONSTRUKCJA SYSTEMU POMIAROWEGO 

RMS621 mo¿e pracowaæ jednoczeœnie z trzema ca³kowicie 
niezale¿nymi aplikacjami zaprogramowanymi w jednym 
przyrz¹dzie. Dla ka¿dej z nich dostêpne s¹ dwa niezale¿ne 
liczniki, z tego jeden z funkcj¹ zerowania.
Wielkoœci pomiarowe z czujników przep³ywu (np. sondy ró¿nicy 
ciœnieñ, zwê¿ki pomiarowe, czujniki turbinowe, Vortex, itp.) i 
ciœnienia podawane s¹ jako sygna³y pr¹dowe 0/4 ... 20 mA, 
PFM (pr¹dowe o modulowanej czêstotliwoœci) lub impulsowe. 
Czujniki temperatury mog¹ byæ pod³¹czane bezpoœrednio jako 
3- lub 4-przewodowych czujników rezystancyjnych Pt100, 
Pt500 i Pt1000 lub dowolne poprzez przetwornik temperatury 
(np. TMT 181) jako sygna³ 4...20 mA. 
Dla ka¿dego z wejœæ analogowych lub impulsowych przyrz¹d 
posiada wbudowany zasilacz pêtli pr¹dowej przetworników 
pomiarowych. Wartoœci mierzone oraz wyliczane mog¹ byæ 
przesy³ane na wyjœcia analogowe 0/4 ... 20 mA i impulsowe, 
natomiast do sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznych 
dostêpne s¹ wyjœcia binarne i przekaŸnikowe. Iloœæ dostêpnych 
wejœæ i wyjœæ sygna³owych, przekaŸników, i zasilaczy mo¿e byæ 
indywidualnie dostosowywana do wymogów danej aplikacji 
poprzez instalacjê maksymalnie trzech kart rozszerzeñ 
(dodatkowe karty wejœæ / wyjœæ).
W przypadku aplikacji dla pary przegrzanej, proces monito-
rowany jest pod k¹tem pojawienia siê pary nasyconej lub pary 
mokrej. Osi¹gniêcie temperatury krzywej pary nasyconej mo¿e 
byæ sygnalizowane jako komunikat alarmu. Przekroczenie 
wartoœci granicznych w górê lub w dó³ (np. krzywej pary 
nasyconej) nie powoduje przerwania sumowania zliczanych 

ZASTOSOWANIE

wartoœci. Ostatnie prawid³owe wartoœci wystêpuj¹ce przed lub 
po osi¹gniêciu zdefiniowanych wartoœci granicznych procesu, 
rejestrowane s¹ w pamiêci zdarzeñ.

Masa pary
Wyliczanie strumienia masy w ruroci¹gu parowym na 
podstawie zmiennych procesowych: strumienia objêtoœci, 
ciœnienia i temperatury. W aplikacjach dla pary nasyconej, 
strumieñ masy obliczany jest na podstawie 2 zmiennych 
wejœciowych (kompensacja za pomoc¹ ciœnienia lub 
temperatury).

Ciep³o oddane/pobrane przez parê
Wyznaczanie ciep³a oddawanego lub pobieranego przez parê 
w wymiennikach ciep³a. Wyliczenie odbywa siê w oparciu o 
zmienne procesowe: przep³yw, ciœnienie i dwie wartoœci 
temperatur. 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).

Ciep³o zawarte w parze
Wyliczanie strumienia masy oraz iloœci ciep³a (energii) w 
ruroci¹gu parowym na podstawie zmiennych procesowych: 
przep³ywu, ciœnienia i temperatury. Mo¿liwy jest równie¿ tryb 
pracy dla pary nasyconej i wówczas obliczenia wykonywane s¹ 
analogicznie jak w przypadku wyliczania masy pary.

Bilanse cieplne wody i pary, energetyka cieplna, przemys³ chemiczny, technika grzewcza i klimatyzacja, przemys³ 
farmaceutyczny, przemys³ spo¿ywczy

Przemys³owy licznik 
ciep³a i przep³ywu RMS 621

• Licznik wyznacza nastêpuj¹ce wielkoœci: masa pary, ciep³o w parze, 
ciep³o netto w parze, ciep³o oddane/pobrane przez parê, ciep³o 
zawarte w wodzie, ciep³o oddane/pobrane przez wodê

• Jednoczesna obs³uga do trzech ró¿nych punktów pomiarowych
• Wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
• Funkcja rejestru zdarzeñ umo¿liwiaj¹ca zapis komunikatów b³êdów 

oraz zmiany parametrów wraz z dat¹ i czasem
• Swobodne przyporz¹dkowanie wejœæ /wyjœæ do ka¿dej aplikacji
• Konfiguracja i diagnostyka poprzez interfejs szeregowy i ReadWin® 

2000
• Transmisja danych poprzez interfejs RS485, protokó³ MODBUS RTU
• Modularna konstrukcja
• Szybkie, zoptymalizowane zadaniowo uruchomienie (Quick Setup)
• Wbudowana funkcja pomocy u³atwiaj¹ca konfiguracjê parametrów 
• Obliczenia dokonywane zgodnie ze standardem IAPWS-IF 97
• Zgodnoœæ z normami EN 1434-1, 2, 5, 6 oraz OIML R75
• Mo¿liwoœæ pomiaru przep³ywu oraz ciep³a w trybie dwukierunkowym 
• Funkcja dynamicznego zwiêkszania zakresowoœci pomiaru przep³y-

wu "splitting range”
• Wyznaczanie wartoœci œredniej na podstawie sygna³ów wejœciowych 

z kilku punktów pomiarowych
• Udoskonalona procedura wyznaczania przep³ywu metod¹ ró¿nicy 
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Wyliczanie strumienia masy oraz ciep³a zawartego w parze  na podstawie 
zmiennych wejœciowych: przep³ywu(Q), ciœnienia(p.), temperatury(T) 

Ciep³o netto w parze
Wyliczanie ciep³a, które mo¿e byæ pobrane ze strumienia masy 
pary do momentu wyst¹pienia kondensacji do postaci wody. 
Zmienne procesowe: przep³yw, ciœnienie, temperatura. Dla 
pary nasyconej, obliczenia wykonywane s¹ na podstawie 
dwóch zmiennych procesowych.

Wyliczanie ciep³a zawartego w wodzie oraz ciep³a oddanego/pobranego przez 
wodê na podstawie zmiennych wejœciowych: przep³ywu (Q), ró¿nicy temperatur 
(T1 - T2) 

Uk³ad pomiarowy 

Analogowe sygna³y wejœciowe przetwarzane s¹ na postaæ 
cyfrow¹, natomiast sygna³y impulsowe i PFM rejestrowane 
poprzez pomiar d³ugoœci okresu / czêstotliwoœci. Nastêpnie 
sygna³y te przetwarzane s¹ w mikroprocesorowej jednostce 
obliczeniowej . Parametry energetyczne wyliczane s¹ w opar-
ciu o równania stanu zgodne z miêdzynarodow¹ norm¹ 
IAPWS-IF97, zapewniaj¹cym najwy¿sz¹ dok³adnoœæ i 
szybkoœæ obliczeñ we wszystkich zakresach temperatur.

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzyma-niem 
bateryjnym umo¿liwia ca³kowanie wartoœci przep³ywu. Zarówno 
wartoœci mierzone jak i wyliczane przez przyrz¹d mog¹ byæ 
przesy³ane na wyjœcia sygna³owe. 
W przypadku pomiaru przep³ywu metod¹ ró¿nicy ciœnieñ, dane 
czujników s¹ wewnêtrznie korygowane (z uwzglêdnieniem 
aktualnych warunków procesowych) w ca³ym zakresie pracy 
czujników przep³ywu.
Konfiguracja wejœæ, wyjœæ, wartoœci granicznych i wskazania, 
uruchomienie i diagnostyka przyrz¹du  dokonywane s¹ za 
pomoc¹ 8 definiowanych przycisków z podœwietlanym 
wyœwietlaczem graficznym (matryca punktowa) lub za pomoc¹ 
komputera PC poprzez ³¹cze szeregowe RS232/RS485 i 
program ReadWin® 2000 lub te¿ za pomoc¹ zdalnego panelu 
operatorsko-odczytowego.
Funkcja "quick setup" umo¿liwia szybkie, zoptymalizowane 
zadaniowo uruchomienie przyrz¹du. Dodatkowym u³atwieniem 
obs³ugi lokalnej jest wbudowana pomoc kontekstowa. Przekro-
czenie  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.

WEJŒCIE

Sygna³ wejœciowy: pr¹d, PFM (modulacja czêstotliwoœci 
impulsów), impuls, temperatura
Iloœæ wejœæ: 2 x 0/4 ... 20 mA/PFM/impuls 

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 

Wyliczanie ciep³a oddanego/pobranego przez parê oraz ciep³a netto w parze 
na podstawie zmiennych wejœciowych: przep³ywu (Q), ciœnienia (p) i ró¿nicy 
temperatur (T1 - T2)

Ciep³o zawarte w wodzie
Wyznaczanie ciep³a zawartego w strumieniu wody na 
podstawie zmiennych procesowych: przep³ywu i temperatury.

Ciep³o oddane/pobrane przez wodê
Wyliczanie ciep³a oddawanego lub pobieranego przez strumieñ 
wody w uk³adach grzewczych lub ch³odniczych. Ciep³o 
obliczane jest na podstawie zmiennych procesowych: 
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).

Przemys³owy licznik 
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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: 0.5Hz ... 12.5 kHz 
- Poziom napiêcia: niski: 0 ... 1 V, wysoki: 24 V ±15%
- Min. obci¹¿enie: 1 kÙ
- Maks. szerokoœæ impulsu: 100 ms dla czêstotliwoœci < 4Hz

Karty rozszerzeñ (binarne, pasywne, typu otwarty kolektor):

- Zakres czêstotliwoœci: 0.5Hz ... 12.5 kHz 
- I max. = 200 mA
- U max. = 24 V ± 15%
- U low/max. = 1.3 V przy 200 mA
- Maks. szerokoœæ impulsu: 100 ms dla czêstotliwoœci < 4Hz

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 byæ 
prze³¹czane w nast. trybach: sygnalizacja minimum, 
sygnalizacja maksimum, przyrost, alarm, alarm pary nasyconej, 
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, kombinacja 
niskiego i bardzo niskiego napiêcia nie jest dozwolona.

Czêstotliwoœæ prze³¹czania: Maks. 5 Hz

Próg prze³¹czania: programowany (alarm mokrej pary jest 
ustawiany fabrycznie na  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: 250 ms

Sygna³ wejœciowy  Wejœcie

Pr¹d  - Zakres: 0/4 ... 20 mA +10% 
- Maks. pr¹d wejœciowy: 150 mA
- Impedancja wejœciowa: < 10 Ù
- Dok³adnoœæ: 0.1% zakresu
- Dryft temperaturowy: 0.04% / K temperatury otoczenia
- T³umienie sygna³u przez filtr dolnoprzepustowy 1 stopnia, sta³a filtra: 0 ... 99 s
- Rozdzielczoœæ: 13 bitów
- Sygnalizacja b³êdu przez sygn. awaryjny 3,6 mA lub 21 mA zg. z NAMUR NE43

PFM - Zakres czêstotliwoœci: 0.25 Hz ... 12,5 kHz 
(modulacja czêstotliwoœci - Poziomy sygna³u: 2 ... 7 mA niski; 13 ... 19 mA wysoki
impulsów) - Metoda pomiaru: pomiar d³ugoœci impulsu / czêstotliwoœci

- Dok³adnoœæ: 0.01% wartoœci mierzonej
- Dryft temperaturowy: 0.1% / 10 K temperatury otoczenia

Impulsowy  - Zakres czêstotliwoœci: 0.25 Hz ... 12.5 kHz 
- Poziom sygna³u: 2 ... 7 mA niski; 13 ... 19 mA wysoki przy rezystancji 
szeregowej ok. 1.3 kÙ i maks. poziomie napiêcia 24 V 

Temperatura Termometr rezystancyjny (RTD):
Typ Zakres pomiarowy Dok³adnoœæ (w uk³adzie 

4-przewodowym)

Pt100 -200 ... 800 °C 0.03% zakresu

Pt500 -200 ... 250 °C 0.1% zakresu

Pt1000 -200 ... 250 °C 0.08% zakresu

- Typ pod³¹czenia: uk³ad 3- lub 4-przewodowy
- Pr¹d pomiarowy: 500 µA
- Rozdzielczoœæ: 16 bitów
- Dryft temperaturowy: 0.01% / 10 K temperatury otoczenia

Przemys³owy licznik 
ciep³a i przep³ywu RMS 621
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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® nie jest odczytywany
Iloœæ: 2 (w module podstawowym)
Maksymalna iloœæ: 5 (w zale¿noœci od iloœci i typu kart 
rozszerzeñ)
- Zasilanie dodatkowe (np. zewn. 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 (Drugi interfejs RS-485 
jest aktywny tylko wówczas, gdy nie jest wykorzystywane 
gniazdo RS-232)

WARUNKI ŒRODOWISKOWE (OTOCZENIE)

Temperatura otoczenia: 0 ... 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

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.  W przypadku RMS 
621, zdalny panel operatorski oraz wewnêtrzny wskaŸnik 
przyrz¹du mog¹ pracowaæ równolegle

Elementy obs³ugowe 
Osiem programowanych przycisków na panelu czo³owym, 
wspó³dzia³aj¹cych ze wskaŸnikiem (funkcje przycisków 
wskazywane s¹ na wyœwietlaczu).

Zdalna obs³uga 
Interfejs RS232 (gniazdo wtykowe 3.5 mm na panelu 
czo³owym): konfiguracja poprzez PC za pomoc¹ programu 
konfiguracyjno-obs³ugowego ReadWin® 2000.

Zegar czasu rzeczywistego  
- B³¹d: 2,6 min na rok. 
- Podtrzymanie bateryjne: 14 dni

Funkcje matematyczne
 Ci¹g³e wyliczanie strumienia masy, objêtoœci normalnej, 
gêstoœci, entalpii, ciep³a wykonane zgodnie z funkcjami 
zawartymi w normie IAWPS-IF97

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

Przemys³owy licznik 
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