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Charakteristika

Popis

Modul vhodný pre široký rozsah vodomerov

HRI je univerzálny senzor kompatibilný s vodomerom jednovtokovým suchobežným,
viacvtokovým, objemovým alebo priemyselným vodomerom s poèítacím strojèekom
suchobežným alebo mokrobežným. HRI je možné bez porušenia overovacej plomby
vstava na akýko¾vek z uvedených typov vodomerov vybavených pokoveným
ukazovate¾om.

Jednoduché snímanie ruèièky poèítadla
Možná dodatoèná montáž na vodomer pripravený pre
HRI
Identifikácia smeru prietoku

HRI je vyrábané v dvoch verziách:

Bez vplyvu na výkonové parametre vodomeru

HRI Pulse Unit - vysielaè impulzov s vysokým rozlíšením pre detekciu prietoku

Ochrana proti zakmitávaniu (tzv. falošné impulzy)

HRI Data Unit - elektronické poèítadlo s datovým rozhraním, ktoré podporuje mobilný
systém odèítania MiniBus i pevný systém odèítania M-Bus.

Samodiagnostika
Batériové napájanie, životnos batérie 12 rokov

Modul HRI nie je iba jednoduchý senzor, je základom riešenia dia¾kového odèítania
údajov z vodomerov.

Hermeticky uzatvorené, IP 68
Magnetická ochrana voèi vonkajšiemu magnetickému
po¾u
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HRI Interface princíp

Vybalancované impulzy prevedenia HRI-A4

dopredné impulzy
impulzy v spätnom toku

Systém pick-up umožòuje bezzáažové snímanie otáèok
ukazovate¾a vodomerov pripravených pre HRI snímanie
l
Bez ovplyvnenia výkonových parametrov vodomera
l
Dodatoèná montáž kedyko¾vek, bez porušenia
overovacej plomby
l
Detekcia smeru prietoku

Impulzy v spätnom toku sú kompenzované zodpovedajúcim poètom impulzov v
doprednom toku.
Stav prenesený do nadradeného systému bude identický so stavom poèítadla.

Pripojenie HRI-A4
HRI-A4

Technické parametre

Hnedý (Zem) (-)

Napájanie: 3V líthiová batéria, životnos 12 rokov

Biely (Impulzy) (+)

Rozmery
max. d x š : 66 mm x 32 mm
Výška pridaná k výške vodomeru: 25,5 mm
Váha: 136 g
Kryt: ABS
Farba: šedá

Umax

24 V (DC)

Imax

20 mA

Pmax

0,48 VA

Napätie pri zopnutí

0,3 V + I*250W

Hodnota / Dåžka impulzu

v tabu¾ke nižšie

Kapacita pamäte pre spätné impulzy

do 1000 impulzov

Prerušenie kábla

Zatvorený

Vybalancované impulzy

Dåžka prívodného kábla: 1,5 m
Max. dåžka prívodného kábla: do 30m
V prípade vedenia kábla v exteriéri sa odporúèa
predpäová ochrana kábla.
Parametre prostredia
Teplota skladovania od -100 do + 650C
Prevádzková teplota od -100 do + 650C1
Hermeticky uzatvorené, IP68
EMC v zmysle EEC smernice 98/34 zodpovedajúcej
Európskej norme EN61000-6-1

Impulzy (biela)

1

Použite¾ný i pre vodomer na teplú vodu do 90°C- napr. vodomer typ 120C.
Pri takejto aplikácii je požiadavka na vo¾né vedenie kábla tak, aby bolo
zabezpeèené prirodzené ochladzovanie vzduchom.

Zem (hnedá)

250Ù

HRI-A3

0,3V
Prerušenie kábla (žltá)

Dostupné prevedenia
Impulzy l1 (biela)

HRI-A4 je dostupné s nasledujúcimi hodnotami výstupu: D=1 alebo 10 alebo 100
Hodnota impulzu (dåžka impulzu)
HRI-A4
HRI-A3

Impulzy l2
(žltá)

250Ù

Zem (hnedá)

Ve¾kos vodomeru D1
(124 ms)

D10
(500 ms)

D100
(500 ms)

D1
(124 ms)

Qn 1,5 - 10

1L

10 L

100 L

1L

100 L

1000 L

10 000 L

100 L

1 000 L

10 000 L

100 000 L 1 000 L

DN 40 - 1252

0,3V

DN 150 - 300
2

2

iba pre MeiStream Encoder alebo MeiTwin Encoder
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HRI-B (Data Unit) princíp

Datové rozhranie

HRI-B má identický pick-up systém ako HRI-A. Na
rozdiel od HRI-A má datový i impulzný výstup, ktorý
môže by použitý alternatívne. Paralelné využitie
datového i impulzného výstupu nie je povolené.

HRI Data Uit má integrované rozhranie pre datový prenos a prípadnú konfiguráciu
impulzného výstupu. Dáta a nastavenia sú uchovávané v pamäti i v èsae poruchy
nap?jania.

Datové rozhranie je využite¾né pre konfigurovanie
impulzného výstupu.

- M-BUS a MiniBus (automatická detekcia prenosovej rýchlosti 300/2400 Baud)
- Protokol pod¾a IEC 870/EN 1434-3
Prenos údajov:
stav poèítadla
s
sériové (výrobné) èíslo alebo èíslo zákazníka
s

Technické parametre
Dåžka prívodného kábla
1,5 m (volite¾né 5 m)
Max. dåžka prívodného kábla nieko¾ko km pri použití
predpäovej ochrany
Teplotný rozsah
Teplota skladovania od -200 do + 650C
Prevádzková teplota od -100 do + 650C

Programovate¾né dáta
Mód: B2, B3 a B4
Deliè4
s
ID èíslo meraèa: 8-miestne èíslo
s
Poèiatoèný stav poèítadla: stav poèítadla pred osadením HRI
s
Primárna M-Bus adresa
s
Sekundárna M-Bus adresa
s

s

Batériové napájanie, batéria so životnosou 12 rokov
4

Deliè impulzov

Údaje *) (zelená)
Impulzy l1 (biela)
Impulzy l2
(žltá)

250Ù

Zem (hnedá)

D= pomer medzi rotaènou frekvenciou snímanej ruèièky poèítadla (Z) a poètom
výstupných impulzov D= 1 / 2,5 / 5 / 10 / 100 / 1000 / 10 000 / 100 000
Hodnota impulzného výstupu= D x Z
Príklad : domový vodomer, kde zvyèajne Z = 1
D = 1 znamená hodnota výstupného impulzu 1 L
D = 100 znamená hodnota výstupného impulzu 100 L
Pre priemyselné vodomery napr. typ MeiStream Encoder je hodnota Z = 100 L alebo
1000L.
Urèenie delièa D pre požadovaný výstup 1000 L snímaním 100 litrovej ruèièky
poèítadla : D=1000/100=10

0,3V
*) aktívne iba pre HRI DataUnit
Výstupy
2 x impulzný výstup (I1, I2) pod¾a ISO/TC 30/SC7/WG8
- Spínacie napätie:
max. 24 V
- Spínací prúd:
max. 20 mA
- Spínací výkon:
max. 0,48 VA
- Dåžka impulzu:
124 ms fixovaná
- Kapacita pamäte
pre spätné impulzy:
1 000 000 impulzov
V závislosti od použitia je HRI Data Unit k dispozícii v
módoch B2, B3 a B4:
Mód B2
Výstup I1 - impulzný výstup preteèeného množstva
Výstup I2 - impulzný výstup preteèeného množstva v
spätnom toku
Mód B3
Výstup I1 - impulzný výstup preteèeného množstva v
doprednom i spätnom toku
Výstup I2 - smer toku (dopredný tok - kontakt otvorený)

Prevedenia a nastavenia
Všetky dostupné prevedenia sú konfigurovate¾né u výrobcu pod¾a požiadaviek
zákazníka.
Všetky nastavenia sú programovate¾né na mieste inštalácie.

Nástroje potrebné pre programovanie HRI-B
m
MiniCom - software pre programovanie HRI-B, požiadavka PC alebo Notebook s
operaèným systémom Windows

M-Bus prevodník úrovní

m

alebo alternatívne namiesto M-Bus úrovòového prevodníka použi induktívne
rozhranie MiniPad a hlavicu MDK-USB

Mód B4
VýstupI1 - impulzný výstup preteèeného možstva
(impulzy spätného toku kompenzované)
Výstup I2 - hlásenie prerušenia kábla
Výstup I2 je v normálnom pracovnom režime zatvorený,
ak je ale prerušený kábel alebo je detekovaná chyba, I2
sa otvorí.

HRI
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Informácie pre objednávanie HRI-B

Použitie

Prevedenie (môže by zmenené po inštalácii):

Odèítanie údajov z meraèov plánovanými pochôdzkami pre fakturaèné úèely napr. mobilné odèítacie systémy.

HRI-B4 8L obj.è. AMRAB152

Zaznamenávanie priebehu spotreby cez pevnú sie M-BUS alebo dia¾kovým
prenosom prostredníctvom rádiotelefónu alebo GSM.
Priemyselné aplikácie, napr. pre dávkovacie zariadenia.

HRI datový výstup

Dia¾kové zaznamenávanie prietoku a stavu poèítadla v prípade, že je meraè
pripojený k frekvenènému prevodníku.

Štandardné nastavenie*:

Zisovanie priesakov v prípade, že je meraè pripojený na zapisovaè nameraných
údajov.

Mód
Deliè

Zisovanie a prenos profilov prietokov dataloggerom alebo GSM modemom.

= B4 (B2, B3, B4)
= 1 (2,5 / 5/ 10 / 25 / 50 / 100 / 250 /
500 alebo 1000)
Èíslo meraèa
= HRI výrobné èíslo
Poèiatoèný stav
= 00,000 000 m3 (HRI-B 8L)
Primárna adresa
=0
Sekundárna adresa = HRI výrobné èíslo
* Prosím špecifikujte v objednávke, pokia¾ požadujete iné
ako štandarné nastavenie.

Konštrukcia modulu HRI umožòuje aplikáciu i v extrémnych podmienkach ako napr.
zaplavená šachta.

Kompatibilita

V prípade dodávky HRI namontovaného na vodomere
bude HRI naprogramované od výrobcu.

Prenášané dáta
ID èíslo ( výrobné èíslo HRI)
Stav poèítadla meradla (v litroch)

Príklad objednávky
HRI -B1 /

D1

Mód

Deliè

/

S8L
8 miestne poèítadlo v litroch
620C

620

820

620MC

420

630C

420PC

612

405S

Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
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