Programowalny licznik przep³ywu
z elektroniczn¹ rejestracj¹

FP-400

2 wejœcia 0/4-20 mA, 2 wejœcia PULS do pod³¹czenia
przep³ywomierzy i przetworników
· Mo¿liwoœæ wyœwietlania do 4 kana³ów pomiarowych
· Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, _), œledzenie wartoœci
min-max, mo¿liwoœæ wprowadzenia indywidualnej
charakterystyki czujnika lub przep³ywomierza, pomiar z dwoma
prze³¹czanymi automatycznie przep³ywomierzami
· Wyœwietlacze: LED i alfanumeryczny LCD
· Funkcje alarmowo
steruj¹ce (4 wyjœcia przekaŸnikowe),
opcjonalnie wyjœcie analogowe 4-20mA
· Port komunikacyjny RS-485, protokó³ Modbus RTU,
oprogramowanie do wizualizacji
· Rejestracja wyników na kartach pamiêci, mo¿liwoœæ bramkowania oraz wyzwalania rejestracji z wejœcia dwustanowego

·

ZASTOSOWANIE
• Pomiary przep³ywów oraz innych wielkoœci jak temperatura, wilgotnoœæ, ciœnienie z rejestracj¹ wyników
• Praca w rozproszonych systemach pomiarowych z lokalnym wskazaniem wyników pomiarów
• Przemys³ spo¿ywczy, hutniczy, szklarski, nadzór hal magazynowych, ci¹gów produkcyjnych

WEJŒCIA
Przyrz¹d ma 4 niezale¿ne wejœcia pomiarowe:
· 2 wejœcia typu 0/4-20mA do pod³¹czenia przep³ywomierzy
oraz czujników w standardzie pêtli pr¹dowej z mo¿liwoœci¹
zasilania z przyrz¹du,
· 2 wejœcia typu PULS wejœcia impulsowe do pod³¹czenia
przep³ywomierzy oraz czujników z wyjœciem impulsowym o
zakresie 0,001 Hz do 10 kHz (pomiaru czêstotliwoœci lub
zliczania impulsów), mog¹ pracowaæ równie¿ jako wejœcia
dwustanowe do sterowania prac¹ rejestracji wyników lub
bramkowania wartoœci mierzonej.
Zakresy pracy wejœæ s¹ programowalne w szerokim zakresie,
umo¿liwiaj¹ cyfrowe filtrowanie stanów nieustalonych oraz
fluktuacji sygna³ów. Mo¿na równie¿ mierzon¹ wartoœæ
przemna¿aæ przez sta³e zale¿ne od stanów wejœcia PULS (np..
zmiana kierunku przep³ywu -1 / +1, przeskalowanie x1 / x100,
itp.). Ka¿de z wejœæ mo¿e pracowaæ z charakterystyk¹ liniow¹,
pierwiastkow¹ lub U¿ytkownika. Charakterystyka U¿ytkownika
umo¿liwia wprowadzenie do 100 punktów opisuj¹cych dowolny
kszta³t charakterystyki przep³ywomierza lub innego czujnika
nieliniowego.
LICZNIKI (SUMATORY)
Ka¿dej z wejœæ pomiarowych mo¿e byæ skonfigurowane do
pomiaru przep³ywu. U¿ytkownik ma do dyspozycji po dwa
liczniki: L1 do pomiaru przep³ywu bez mo¿liwoœci zerowania
oraz L2, który mo¿e byæ zerowany przez u¿ytkownika z
przycisku na p³ycie czo³owej lub mo¿e pracowaæ w trybie
automatycznego zerowania co godzinê, dobê lub co miesi¹c. W
urz¹dzeniu dostêpne s¹ równie¿ liczniki czasu T1 (czasu
ca³kowitego pracy) oraz T2 dla ka¿dego kana³u zliczaj¹ce czas
pracy liczników kasowalnych L2. Niezale¿nie od rejestracji na
karcie pamiêci MMC/SD liczniki mog¹ byæ zapisywane do
bufora nieulotnej pamiêci przyrz¹du. Zapis mo¿e odbywaæ siê
co godzinê, dobê lub raz w miesi¹cu z mo¿liwoœci¹
zdefiniowania dnia i godziny zapisu. Bufor umo¿liwia
zapamiêtanie ostatnich 35 stanów liczników. Stany te dostêpne
s¹ dla u¿ytkownika na wyœwietlaczu przyrz¹du.
WYŒWIETLANIE WYNIKÓW
Na p³ycie czo³owej przyrz¹du znajduje siê cyfrowy wyœwietlacz
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LED oraz wyœwietlacz alfanumeryczny LCD. Na wyœwietlaczu
LED wyœwietlany jest numer kana³u oraz wynik bie¿¹cy pomiar,
na wyœwietlaczu LCD wyœwietlane s¹ stany liczników (w
przypadku pomiaru przep³ywów) oraz informacji dodatkowych
jak wartoœæ minimalna i maksymalna mierzonej wielkoœci, opis
tekstowy, linijka analogowa (bargraf), wartoœci progów
alarmowych. Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlane s¹ równie¿
komunikaty oraz funkcje zwi¹zane z rejestracj¹ wyników. Na
p³ycie czo³owej znajduj¹ siê dwie dwukolorowe diody LED
sygnalizuj¹ce o statusie rejestracji (MMC/SD) oraz informuj¹ce
o stanach przekroczeñ i awarii (ALARM).
U¿ytkownik mo¿e skonfigurowaæ do 4 ró¿nych kana³ów
pomiarowych, ka¿dy z nich mo¿e wyœwietlaæ wartoœæ mierzon¹
lub wynik obliczeñ (np. sumê dwóch przep³ywów).
UK£AD ALARMOWO - STERUJ¥CY
Uk³ad umo¿liwia swobodne programowanie w ka¿dym z
kana³ów do 2 poziomów granicznych AL1 i AL2, których
przekroczenie powoduje zg³oszenie alarmu lub zmianê stanu
przekaŸnika steruj¹cego. Przyrz¹d ma 4 pó³przewodnikowe
przekaŸniki wyjœciowe, które mog¹ byæ swobodnie przypisane
do progów alarmowych.
KOMUNIKACJA SZEREGOWA
W wyposa¿eniu standardowym jest w port komunikacyjny RS485, umo¿liwiaj¹cy programowanie miernika z komputera oraz
odczyt mierzonych wyników. Transmisja jest zgodna ze
standardem Modbus RTU, zapewniaj¹c wspó³pracê z innymi
uniwersalnymi systemami sterowania i wizualizacji.
REJESTRACJA WYNIKÓW POMIARÓW
Przyrz¹d rejestruje wyniki pomiarów na wyjmowanych kartach
pamiêci MMC/SD. Dane zapisywane s¹ w trybie do zape³nienia
pamiêci lub w trybie ci¹g³ym z nadpisywaniem najstarszych
wyników. Prêdkoœæ zapisu danych jest ustawiana przez
u¿ytkownika: co 1 s do 1 h. Na karcie pamiêci znajduj¹ siê dwa
pliki z rejestrowanymi danymi: z wynikami bie¿¹cymi oraz ze
stanami liczników (co 10 min). Odczyt wyników archiwalnych
odbywa siê w komputerze, po przeniesieniu danych za pomoc¹
karty.

