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ELEKTRONICZNE SYSTEMY ODCZYTU ENERGII
W PRAWNE ASPEKTY SPRZEDA˚Y LICZNIKÓW
W Stan prawny dotyczàcy wszystkich liczników energii
elektrycznej wprowadzonych do obrotu przed
29.10.2006.

wszystkie urzàdzenia metrologiczne o nazwie „licznik energii elek-

W dniu dzisiejszym jest wielu dostawców i dystrybutorów

Sprawà drugorz´dnà jest legalizacja polegajàca na sprawdzeniu

modu∏owych,

montowanych na szynie TS 35 elektronicznych

ka˝dego egzemplarza licznika przed sprzeda˝à. Liczniki energii elek-

liczników energii elektrycznej. Wi´kszoÊç z nich oferuje liczniki niez-

trycznej muszà byç legalizowane wsz´dzie tam gdzie dochodzi do

godne z normami i bez wymaganych na rynku polskim dokumentów

bezpoÊredniego rozliczenia finansowego pomi´dzy podmiotem dys-

jakim jest zatwierdzenie typu G∏ównego Urz´du Miar (GUM). Fakt

trybucji energii a odbiorcà tej energii.

trycznej” b´dàce w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przed
29.10.2006 podlegajà obowiàzkowi zatwierdzenia typu GUM.

ten wynika z nieznajomoÊci polskich przepisów metrologicznych.
Zazwyczaj dystrybutorzy czy dostawcy modu∏owych liczników
energii t∏umaczà, ˝e oferowane przez nich urzàdzenia sà tylko do
zastosowania jako podliczniki czy to w wynajmowanych biurach,
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ma∏ych sklepikach hiper i supermarketów, centrach handlowych, czy
to w obiektach przemys∏owych. Tymczasem jest to b∏´dne rozumowanie, które prowadzi póêniej do nieporozumieƒ na linii adminPowy˝sze rozumowanie o sprzeda˝y liczników energii elekbez

zatwierdzenia

typu

jest

niezgodne

z ustawà „Prawo o miarach” z dnia 11 maja 2001 roku.
Artyku∏ 8 Prawa o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2004
Nr 243, poz. 2441) mówi, ˝e przyrzàdy pomiarowe, które

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

Unii

Europejskiej

w dniu 31 marca 2004 r. zosta∏a ustanowiona dyrektywa
o przyrzàdach pomiarowych, zwana potocznie MID (skrót pochodzi od
muje dziesi´ç kategorii przyrzàdów pomiarowych, m.in. liczniki energii
elektrycznej czynnej.
MID nale˝y do grupy dyrektyw nowego podejÊcia, wdra˝ajàcych system oceny zgodnoÊci, zast´pujàcy – w przypadku przyrzàdów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej,
w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.

mogà byç stosowane:

Dyrektywa zosta∏a og∏oszona w Dzienniku Urz´dowym WE Nr L135

1) w ochronie zdrowia, ˝ycia i Êrodowiska,
2) w ochronie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego,

w dniu 30 kwietnia 2004 r., a od 30 paêdziernika 2006 r. paƒstwa
cz∏onkowskie powinny zaczàç stosowaç jà w praktyce. Oznacza to,

3) w ochronie praw konsumenta,
4) przy pobieraniu op∏at, podatków i innych nale˝noÊci
bud˝etowych oraz ustalaniu upustów, kar umownych,
wynagrodzeƒ i odszkodowaƒ, a tak˝e przy pobieraniu

˝e ka˝dy nowo skonstruowany przyrzàd pomiarowy, powinien byç
obj´ty od 30 paêdziernika 2006 r. systemem oceny zgodnoÊci.
Zasady unijne, wyra˝one w dyrektywach – zarówno starego jak
i nowego podejÊcia – odnoszà si´ do fazy przed wprowadzeniem

i ustalaniu podobnych nale˝noÊci i Êwiadczeƒ,

przyrzàdu pomiarowego do obrotu i u˝ytkowania. Dotyczà czynnoÊ-

5) przy dokonaniu kontroli celnej,

ci prawnej kontroli metrologicznej – zatwierdzenia typu i legalizacji

6) w obrocie
i sà okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 30 marca 2005 r.

„w sprawie rodzajów

przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli” (Dz. U. Nr 74, poz. 653),
wydanym na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o miarach,
w & 1 pkt 3 i 4 okreÊlono, i˝ liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu, klasy dok∏adnoÊci 0,2; 0,5; 1 i 2 oraz przek∏adników
klasy dok∏adnoÊci 0,5 i dok∏adniejsze do wspó∏pracy z w/w
licznikami podlegajà prawnej kontroli metrologicznej, o ile
oczywiÊcie te przyrzàdy pomiarowe sà stosowane w dziedzinach okreÊlonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o miarach.
zgodnie

z

przepisami

ustawy

pierwotnej lub odpowiadajàcych im procedur oceny zgodnoÊci.
Natomiast faza u˝ytkowania – a wi´c legalizacja ponowna – pozosta-

ust. 6, podlegajà prawnej kontroli metrologicznej.

JednoczeÊnie

Decyzjà

angielskich s∏ów – Measuring Instruments Directive). Dyrektywa ta obej-

istrator obiektu a podnajemca.
trycznej

W Stan prawny dotyczàcy wszystkich liczników energii
elektrycznej wprowadzonych do obrotu od
30.10.2006

“Prawo

o miarach”, wprowadzenie do obrotu lub u˝ytkowania
przyrzàdów pomiarowych, które podlegajà prawnej kontroli
metrologicznej bez wymaganych dowodów tej kontroli –
podlega karze grzywny. Post´powanie w powy˝szej sprawie
prowadzi si´ na podstawie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.
Nad wykonywaniem przepisów w/w ustawy sprawujà organy
administracji miar.
Podsumowujàc powy˝sze wyjaÊnienie Prawa o miarach oraz rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo∏ecznej mówi, ˝e

wiona jest paƒstwom cz∏onkowskim do indywidualnych rozstrzygni´ç.
Legalizacjà ponownà b´dà obj´te zarówno przyrzàdy pomiarowe,
które przesz∏y legalizacj´ pierwotnà, jak i te, które by∏y poddane ocenie zgodnoÊci – ocenie wyrobu przez jednostk´ notyfikowanà lub
ocenie koƒcowej w systemie jakoÊci certyfikowanym przez jednostk´
notyfikowanà.
Niezale˝nie od oceny zgodnoÊci z dyrektywà MID, przyrzàd pomiarowy mo˝e byç poddany ocenie zgodnoÊci z innymi dyrektywami
(np. z dyrektywà niskonapi´ciowà LVD). Elementem oznaczenia,
Êwiadczàcym ˝e przyrzàd pomiarowy przeszed∏ pomyÊlnie ocen´
zgodnoÊci z dyrektywà MID, jest dodatkowe oznakowanie metrologiczne – litera M i dwie ostatnie cyfry roku w prostokàtnej ramce.
W deklaracji zgodnoÊci producent powinien stwierdziç, z jakimi
dyrektywami wykazano zgodnoÊç.

W Polskie akty prawne wdra˝ajàce dyrektyw´ MID
•

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie
oceny zgodnoÊci oraz o zmianie niektórych innych ustaw

•

Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla przyrzàdów pomiarowych
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EIKONC - KONCENTRATOR
W WST¢P
Tradycyjny odczyt i notowanie wskazaƒ liczników nie
pozwalajà na sta∏y i pewny monitoring oraz bilansowanie
energii. W obecnych czasach szczególnej dba∏oÊci o obni˝enie ponoszonych kosztów, dostawcy energii nie chcà byç
oszukiwani przez odbiorców, a ci z kolei chcà wiedzieç, czy
otrzymujà energie elektrycznà o takich parametrach, jakie
obieca∏ im dostawca. JakoÊç energii ma istotne znaczenie w
dobie intensywnego wzrostu technologii elektronicznej w
odbiornikach codziennego u˝ytku. U˝ytkownik, a zw∏aszcza
odbiorca przemys∏owy, chce wiedzieç jak zmienia si´
obcià˝enie
w jego zak∏adzie, aby poprawiç krzywe
obcià˝enia i obni˝yç swoje koszty. Dostawca wie natomiast,
czy i jakie zak∏ócenia wprowadza do sieci odbiorca oraz mo˝e
ewentualnie korygowaç jakoÊciowe parametry zasilania.

Oprócz tego ma dok∏adne informacje nie tylko o iloÊci
pobieranej energii, ale tak˝e o mocy, przy której ta energia
jest pobierana oraz o tym, czy klient nie przekroczy∏ przydzielonej mocy maksymalnej.
Firma Schrack na bazie wieloletnich doÊwiadczeƒ
w zakresie konstrukcji elektronicznych liczników energii elektrycznej i systemów pomiarowych wprowadzi∏a do swojej
oferty zintegrowane rozwiàzania dla odbiorców indywidualnych, handlowych, przemys∏owych a tak˝e podmiotów rynku
energii odpowiedzialnych za wytwarzanie, przesy∏ oraz dystrybucj´ energii. DoÊwiadczenie z zaawansowanych rynków
energii Europy Zachodniej pozwoli∏y firmie Schrack na
stworzenie rozwiàzaƒ spe∏niajàcych dzisiejsze i przewidywane oczekiwania odbiorców energii.

W EIKONC ® - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH IMPULSOWYCH
W SCHRACK-INFO
EIKonc jest programowalnym urzàdzeniem s∏u˝àcym do pozyskiwania oraz wizualizowania danych pomiarowych z wyjÊç
impulsowych liczników i rejestratorów mediów energetycznych. Dane pomiarowe prezentowane sà na w∏asnej stronie
internetowej www urzàdzenia. Dost´p do danych mo˝liwy jest dla uprawnionych U˝ytkowników z poziomu zwyk∏ej
przeglàdarki internetowej.

W W¸AÂCIWOÂCI EIKONC
• uniwersalnoÊç – pozwala na akwizycj´ danych impulsowych z liczników oraz rejestratorów takich mediów energetycznych
jak: energia elektryczna, woda, energia cieplna, media technologiczne oraz gazy techniczne
• ró˝norodnoÊç - modu∏ów komunikacyjnych umo˝liwia zastosowanie urzàdzenia w dowolnym otoczeniu transmisji danych
(LAN, Internet, telefonia PSTN, GSM/GPRS).
• niezale˝noÊç - w∏asna strona www urzàdzenia pozwala na wielodost´p do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
(10 sekundowy interwa∏), oraz danych historycznych.
• obszernoÊç - pami´ci pozwala na d∏ugotrwa∏e przechowywanie danych pomiarowych (511 dni przy 15 min. cyklu uÊredniania)
• swoboda – w dost´pie do danych, umo˝liwiajàca U˝ytkownikowi dost´p do danych pomiarowych zgromadzonych
w urzàdzeniu za wskazany przez U˝ytkownika okres
• bezpieczeƒstwo – zwiàzane z wymogiem autoryzacji has∏em przy dost´pie do danych pomiarowych zgromadzonych
w urzàdzeniu.
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ELEKTRONICZNE SYSTEMY ODCZYTU ENERGII
W EIKONC ® - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH IMPULSOWYCH (kontynuacja)
W PRZYK¸ADOWE
SCHEMATY APLIKACYJNE
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Zastosowanie
urzàdzenia
umo˝liwia dost´p do danych
pomiarowych oraz monitorowanie mediów energetycznych
z wykorzystaniem standartowej
przeglàdarki internetowej w
praktycznie dowolnym Êrodowisku
transmisji
danych
(RS485, LAN/WAN, GSM/GPRS).
Przedstawione przyk∏adowe
schematy, stanowià przyk∏adowe wykorzystanie urzàdzeƒ
EIKonc we wspó∏pracy z urzàdzeniami pomiarowymi (licznikami) firmy Schrack z wykorzystaniem ró˝nych kana∏ów transmisji.

RS485

SIECI LAN/WAN

TELEFONIA GSM/GPRS

W FUNKCJONALNOÂCI DOST¢PNE Z POZIOMU PRZEGLÑDARKI INTERNETOWEJ
•
•
•
•
•
•
•
•

mo˝liwoÊç opisania ka˝dego wejÊcia impulsowego w przeglàdarce
mo˝liwoÊç wyÊwietlenia aktualnego stanu licznika
mo˝liwoÊç konfiguracji mno˝nych
konfigurowanie okresu uÊredniania
mo˝liwoÊç konfigurowania d∏ugoÊci impulsów
mo˝liwoÊç przypisania liczników do wejÊç i nadania im nazwy
przechowywanie danych w nieulotnej pami´ci
konfiguracja parametrów urzàdzenia z poziomu przeglàdarki www

W FUNKCJONALNOÂCI SYSTEMOWE
•
•
•
•
•

mo˝liwoÊç wykorzystania do rozliczania pododbiorców na terenie zak∏adu
mo˝liwoÊç stworzenia centralnego systemu dla wielu oddalonych lokalizacji
dost´p do danych poprzez sieç TCP/IP oraz GSM/GPRS
odczyt liczników o ró˝nych charakterystykach impulsów
mo˝liwoÊç wspó∏pracy z systemem Energia w zakresie:
- bilansowania,
- rozliczania MPK – miejsc powstawania kosztów,
- taryfikacji,
- monitoringu (stra˝nik mocy i tangensa)

W POZOSTA¸E FUNKCJONALNOÂCI
•
•
•
•
•

niewielkie wymiary urzàdzenia
zabezpieczenie dostepu do danych za pomocà loginu oraz hase∏
mo˝liwoÊç bateryjnego podtrzymywania zasilania urzàdzenia (zewn´trzny UPS)
eksport danych do Excela lub XML-a
intuicyjny i przyjazny interfejs u˝ytkownika (w formie www)
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ELEKTRONICZNE SYSTEMY ODCZYTU ENERGII
W EIKONC ® - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH IMPULSOWYCH (kontynuacja)
W DANE TECHNICZNE DLA KONCENTRATORA EIKONC
WejÊcia
16 lub 32 niezale˝nie konfigurowalnych wejÊç impulsowych:
• dodatnia lub ujemna polaryzacja impulsów konfigurowana niezale˝nie dla ka˝dego z wejÊç
• konfigurowalna tolerancja minimalnej i maksymalnej szerokoÊci impulsuw zakresie 20-1000 [ms]
• niezale˝nie konfigurowalne wejÊcia jako pasywne lub aktywne (zasilanie w∏asne lub zewn´trzne)
Synchronizacja czasu
Konfigurowane sprz´towe wejÊcie impulsowe synchronizacji czasowej;
• polaryzacja impulsów – dodatnia lub ujemna
• konfigurowalna tolerancja minimalnej i maksymalnej szerokoÊci impulsu w zakresie 20-5000 [ms]
• tolerancja szerokoÊci impulsu 10ms
• praca urzàdzenia zgodnie z czasem astronomicznym (zimowym)
• ustawienia daty i czasu poleceniem protoko∏u komunikacyjnego
Obudowa
• Wersja 16 wejÊç z komunikacjà RS485 posiada wymiary: SZ: 180 x W: 110 x G¸: 75 (mm)
• Wersja 16 wejÊç z modu∏em komunikacyjnym ETH lub RS 232 posiada wymiary: SZ: 210 x W: 105 x G¸: 75 (mm)
• Wersja 32 wejÊciowa z komunikacjà RS485 posiada wymiary: SZ: 360 x W: 110 x G¸: 75 (mm)
• Aluminiowa
• Masa 0,5-0,7 kg zale˝na od konfiguracji
Z∏àcza komunikacyjne
• Interfejs komunikacyjny 2 x RS485
Opcjonalnie - zamawiane osobno:
• interfejs komunikacyjny RS232
• interfejs komunikacyjny Ethernet (ka˝dy EIKonc posiada swój numer IP)
• modem telefoniczny analogowy (PSTN)
• zewn´trzny modu∏ GSM lub GPRS
• parametry transmisji przez ∏àcza szeregowe:
- pr´dkoÊç: 9600,
- 8N1
• transmisja danych zgodnie z protoko∏em komunikacyjnym producenta
• odczyt wybranego cyklu lub grupy cykli pomiarowych (godzina, doba),
• odczyt danych „online”
• odczyt i ustawianie daty i czasu
• zapis i odczyt parametrów konfiguracyjnych
Dost´pne modele
PPEIKonc 16 – 16 wejÊç impulsowych
PPEIKonc 32 – 32 wejÊcia impulsowe
Zasilanie
• 87-260V AC/DC
• Pobór mocy 15VA

OPIS

WYM (SxWxG) mm

NR KATALOGOWY

Koncentrator 16 wejÊciowy, monta˝ na szynie TS 35, RS485

180x110x75

PPEIKONC0016

Koncentrator 32 wejÊciowy, monta˝ na szynie TS 35, RS485

360x110x75

PPEIKONC0032

Interfejsy: Ethernet, zewn´trzny modu∏ GSM/GPRS sà opcjonalnym wyposa˝eniem koncentratora.
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ELEKTRONICZNE SYSTEMY ODCZYTU ENERGII
W KOMUNIKACJA KONCENTRATORA Z KOMPUTEREM
W SCHRACK-INFO
Koncentrator nie wymaga dodatkowego oprogramowania aby komunikowaç si´ z komputerem. Wystarczy aby komputer
by∏ wyposa˝ony w przeglàdark´ interenetowà, a nast´pnie wystarczy znaç adres IP koncentratora aby mieç mo˝liwoÊç
odczytywania danych z liczników i urzàdzeƒ pod∏àczonych do koncentratora.

W W¸AÂCIWOÂCI
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Podstawowe funkcjonalnoÊci koncentratora dost´pne z poziomu przeglàdarki interenetowej:
• mo˝liwoÊç opisania ka˝dego wejÊcia impulsowego w przeglàdarce
• mo˝liwoÊç wyÊwietlenia aktualnego stanu licznika
• mo˝liwoÊç konfiguracji mno˝nych
• konfigurowanie okresu uÊredniania
• mo˝liwoÊç konfigurowania d∏ugoÊci impulsów
• mo˝liwoÊç przypisania liczników do wejÊç i nadania im nazwy
• przechowywanie danych w nieulotnej pami´ci
• konfiguracja parametrów urzàdzenia z poziomu przeglàdarki www
Poni˝ej przedstawiono podstawowe okna dialogowe dost´pne z poziomu przeglàdarki interenetowej.

Wybór numeru
iKoncentratora, który
b´dzie parametryzowany przy u˝yciu
kolejnych stron WWW

Przycisk po∏àczenia

Rys.2 Zak∏adka umo˝liwiajàca konfiguracj´ ustawieƒ
sieciowych
Do poprawnej pracy modu∏u komunikacyjnego EIKonc konieczne
jest prawid∏owe skonfigurowanie parametrów sieciowych urzàdzenia, tak aby by∏ on widoczny w tej samej sieci LAN w której znajduje
si´ stanowisko odczytowe. Ponadto nale˝y wskazaç „DomyÊlny
interfejs internetowy” który okreÊla czy wiadomoÊci e-mail z danymi
pomiarowymi b´dà przesy∏ane za pomocà sieci LAN, czy za poÊrednictwem po∏àczenia PPP (np. za pomocà ogólnie dost´pnego
po∏àczenia wdzwanianego z Internetem oferowanym np. przez
Telekomunikacj´ Polska S.A.)
Pole wyboru typu modemu:
analogowy wewn´trzny,
analogowy zewn´trzny,
GSM wewn´trzny,
GSM zewn´trzny.
Pole to wprowadzenia
poleceƒ inicjujàcych
Liczba dzwonków, po której
iKoncentrator odbierze
po∏àczenie
Pole wyboru po∏àczenia
w standardzie GPRS
Pola wyboru pr´dkoÊci
modemu i param. portu
Pola ustawiania nazwy, has∏a
i numeru tel. serwera PPP
Nazwa serwera APN
Kod PIN karty SIM
Przycisk zatwierdzania
zmian

Rys.1 Strona wyboru parametryzowanego koncentratora (EIKonc)
Poniewa˝ wbudowany modu∏ komunikacyjny pozwala na prac´
z maksymalnie 32 urzàdzeniami EIKonc po∏àczonymi ze sobà za
pomocà magistrali RS485, konieczne jest wybranie z listy i ustawienie odpowiedniego numeru urzàdzenia EIKonc do którego
b´dzie dost´p za poÊrednictwem strony www.

Fizyczny adres karty
sieciowej iKoncentratora
Adres sieciowy
iKoncentratora
Maska sieci
Brama sieci
Adres sieciowy serwerów
DNS
Pole wyboru interfejsu
internetowego: sieç LAN
lub po∏àczenie modemowe
Nr portu TCP
Pola zmiany nazwy
i has∏a u˝ytkownika
Przycisk zatwierdzania
zmian

Rys.3 Zak∏adka umo˝liwiajàca konfiguracj´ ustawieƒ
po∏àczenia modemowego
Je˝eli wymagane jest, aby do urzàdzenia EIKonc by∏ dost´p za
poÊrednictwem po∏àczenia telefonicznego lub je˝eli wiadomoÊci
e-mail zawierajàce dane pomiarowe powinny byç wysy∏ane poprzez
wdzwaniany dost´p do Internetu, konieczne jest prawid∏owe
skonfigurowanie ustawieƒ modemowych, szczególne znaczenie
ma typ zainstalowanego modemu, gdy˝ decyduje czy po∏àczenia
b´dà realizowane poprzez sieci telefonii stacjonarnej lub poprzez
sieç telefonii komórkowej (CSD, GPRS).
Adres serwera SMTP
Pola wprowadzania
loginu i has∏a dost´pu do
konta SMTP

Rys.4 Konfiguracja ustawieƒ poczty U˝ytkownika
Je˝eli urzàdzenie powinno automatycznie dostarczaç dane pomiarowe do stanowiska odczytowego, nale˝y odpowiednio skonfigurowaç opcj´ ustawieƒ poczty, zarówno te dotyczàce parametrów serwera pocztowego, jak i te decydujàce o terminie,
w którym dane powinny byç dostarczane.

Pola wprowadzania
adresów e-mail
Pole wprowadzania tematu wiadomoÊci e-mail
Pole wprowadzania liczby
dni z których wys∏ane
zostanà dane
Pole wprowadzania
nr iKoncentratorów,
z których wysy∏ane
b´dà wiadomoÊci
Pole wprowadzania
ustawieƒ dotyczàcych terminów wysy∏ania e-maili
Przycisk zatwierdzania
zmian
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ELEKTRONICZNE SYSTEMY ODCZYTU ENERGII
W KOMUNIKACJA KONCENTRATORA Z KOMPUTEREM (kontynuacja)
Lista dost´pnych z tej
strony iKoncentratorów

Dodawanie
iKoncentratora do listy

Rys.5 Strona umo˝liwiajàca wprowadzenie numerów
koncentratorów (EIKonc) pracujàcych w sieci RS485

Dodawanie
iKoncentratora do listy

Je˝eli wbudowany modu∏ komunikacyjny b´dzie wspó∏pracowa∏
z wieloma urzàdzeniami EIKonc konieczne jest dodanie numerów
seryjnych wszystkich urzàdzeƒ do konfiguracji modu∏u.
Natomiast w przypadku gdy modu∏ b´dzie obs∏ugiwa∏ jedynie
jedno urzàdzenie wystarczajàce jest wpisanie numeru urzàdzenia
EIKonc w którym zabudowany jest modu∏ komunikacyjny.

Usuwanie iKoncentratora
z listy

Przycisk po∏àczenia

strona
Pola wyboru polaryzacji
wejÊç: pasywna lub
negatywna
Pola ustawiania minimalnej szerokoÊci impulsów
wejÊciowych

Rys.6 Strona umo˝liwiajàca parametryzacj´
i konfiguracj´ wybranego koncentratora (EIKonc)
FunkcjonalnoÊç przedstawiona na powy˝szym rysunku daje nam
mo˝liwoÊç konfiguracji wybranego rejestratora EIKonc. Aby
urzàdzenie prawid∏owo pracowa∏o konieczne jest wprowadzenie
(w zale˝noÊci od typu pod∏àczonych urzàdzeƒ) czasów impulsów
oraz ich polaryzacji (Jest to zale˝ne od typów liczników
pod∏àczonych do urzàdzenia). Te same informacje nale˝y podaç
dla wejÊcia synchronizacji czasu. Dodatkowo mo˝liwe jest
okreÊlenie parametrów profilu mocy, cz´stotliwoÊci pobierania
danych online oraz czasu w urzàdzeniu.

Pola ustawiania maksymalnej szerokoÊci impulsów wejÊciowych

Pole wyboru okresu
profilu iKoncentratora

Pole wprowadzania
okresu online

Pole wyboru ustawienia
zegara wewn´trznego
iKoncentratora

Przycisk zatwierdzania
zmian

Informacje o ustawieniach
wejÊç

Przycisk przejÊcia
do edycji ustawieƒ wejÊç

Rys.7 Strona z aktualnymi stanami liczyde∏ zarejestrowanymi
przez urzàdzenie
Zarejestrowane przez EIKonc stany liczyde∏ po uwzgl´dnieniu mno˝nych
uk∏adów pomiarowych wraz z jednostkà mo˝emy w wygodny sposób obejrzeç na prezentowanej stronie urzàdzenia dost´pnej z poziomu zwyk∏ej
przeglàdarki internetowej. Z tej strony mo˝liwe jest tak˝e przejÊcie do strony
edycji poszczególnych wejÊç urzàdzenia.

Rys.8 Strona umo˝liwiajàca wprowadzenie opisu
dla poszczególnych wejÊç urzàdzenia
W celu ∏atwiejszej identyfikacji danych gromadzonych na
poszczególnych wejÊciach, zaimplementowany zosta∏ mechanizm pozwalajàcy na wprowadzanie opisów poszczególnych
wejÊç oraz dodatkowo mno˝nej oraz jednostki pomiarowej.

Pola wprowadzania
parametrów wejÊcia

Przycisk anulowania
ostatniej zmiany

Przycisk zatwierdzania
zmian

7

liczniki.qxd

10/24/07

11:33 PM

Page 8

LICZNIKI ENERGII DIZ
W LICZNIKI ENERGII CZYNNEJ DIZ 1- I 2-TARYFOWE Z WYÂWIETLACZEM LCD
W SCHRACK-INFO
•
•
•
•
•
•
•

Licznik z wyÊwietlaczem LCD
Wykonanie 1 lub 2 taryfowe
Przek∏adnia przek∏adnika ustawiana w liczniku
Mo˝liwoÊç oszynowania z innymi aparatami modu∏owymi
Opcja – licznik z baterià zasilajàcà
WyjÊcia impulsowe M-BUS1) lub LON-BUS
Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywà MID DE-07-MI003-PTB011

MGDIZ005B

strona

8

W WSKAZÓWKI
Licznik mo˝e byç po∏àczony oszynowaniem z innymi aparatami – oszynowaniem 3 lub 4 polowym ( tor N z lewej strony)

W WYMIARY

W SCHEMATY POD¸ÑCZE¡
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LICZNIKI ENERGII DIZ
W DANE TECHNICZNE
Napi´cie

4-przewodowe*

3x230/400 V*, 3x58/100 V, 3x63/110 V, 3x290/500 V

3-przewodowe

3x400 V, 3x100 V, 3x110 V, 3x500 V

2-przewodowe

1x230 V, 1x58 V, 1x63 V, 1x100 V, 1x110 V

Pràd

5(65) A*; 5II1 A*, 1 A

Cz´stotliwoÊç

50 Hz, 60 Hz*; (16 2 / 3 Hz) 1 )

Klasa

energia czynna

kl.2, opcja klasa 1 wg IEC 62053-21

Typ pomiaru

energia czynna

P+, opcja P-

Sta∏a licznika

LED (Imp./kWh)
5(65) A :

1000...2000

5II1 A , 1 A :

10...100.000

wyj. impulsowe (Imp./kWh)
5(65) A :
5II1 A , 1 A:
mo˝liwoÊç konfiguracji

10...2.000 (zale˝y od licznika - typowa 100)
100...200.000 (zale˝y od licznika - typowa 1000)
mo˝liwoÊç konfiguracji sta∏ej i d∏ugoÊci impulsu za pomocà
przycisku

Pomiar energii

wartoÊç maksymalna

1 taryfa, opcja 2 taryfy (T1/T2)

WyÊwietlacz

LCD

2 linie z 8 i 7 cyframi + dodatkowe symbole

WysokoÊç

4 x 6 mm

Wyj. komunikacyjne

interfejs

Przechowywanie danych

co najmniej 20 lat w pami´ci FLASH/EEPROM

(opcja)

WyjÊcie impulsowe

M-BUS (EN13757-2, -3)
LON-BUS (EN14908)

max. szybkoÊç

9600 Baud

iloÊç wyjÊç

1

OptoMOSFET

max. 250 V AC/DC, 100 mA , (zgodny ze standardem S0)

Napi´cie zasilania

rodzaj

3-fazowe

Pobór mocy na faz´

cewka napi´ciowa

< 2,0 VA / 1,0 W

cewka pràdowa

Charakterystyka EMV

5(65) A

< 2,5 VA

5II1 A , 1 A

< 0,5 VA

izolacja

izolacja: 4 kV AC, 50 Hz, 1 min

napi´cie udarowe

EMV: 4 kV, Impuls 1,2/50 μs, 2 Ω

odpornoÊç na pole HF

10 V/m (pod obcià˝eniem)

ISO : 6 kV, Impuls 1,2/50 μs, 500 Ω
Temperatury

pracy / przechowywania

-25°C...+55°C / -40°C...+70°C

Pod∏àczenie

5II1 A , 1 A

4 mm 2 (cewka pràdowa), 2.5 mm 2 (cewka napi´ciowa)

5(65) A

16 mm 2 (cewka pràdowa), 2,5 mm 2 (cewka napi´ciowa)

Obudowa

Baterie (opcja)

wymiary

107,5 x 89,5 x 64,2 (szer x wys x g∏) mm = 6 modu∏ów

klasa izolacji

2

stopieƒ ochrony – obudowa

IP 20

stopieƒ ochrony – zaciski

IP 20

materia∏ obudowy

Polycarbonat

odpornoÊç na palenie

trudnopalny, bezhalogenowy

waga

ok. 400 g

baterie do odczytu licznika

czas zasilania min. 30 h ciàg∏ej pracy

* standardowe wartoÊci
1)
liczniki z wyjÊciem M-BUS fabrycznie nie posiadajà ustawionego adresu pierwotnego

strona
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LICZNIKI ENERGII DIZ
W LICZNIKI ENERGII CZYNNEJ DIZ 1- I 2-TARYFOWE Z WYÂWIETLACZEM LCD
(KONTYNUACJA)
OPIS

strona
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MODU¸Y WYM (SxWxG) mm OPAK.

TYP

WAGA (kg) NR KATALOGOWY

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; S0

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ005--

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; S0, 1-ES, 2-taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ005-Z

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; M-BUS*

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ305--

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; M-BUS*; 1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ305-Z

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; S0

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ065--

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; S0, 1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ065-Z

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; M-BUS*

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ365--

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; M-BUS*; 1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ365-Z

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; S0, z zasil. bateryjnym

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ005B-

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; M-BUS*; 1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ005BZ

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; S0,
z zasil. bateryjnym, 1-ES, 2-taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ305B-

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; M-BUS*; 1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ305BZ

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5//1A, kl. 1; M-BUS*; 1-ES, 2- taryfy,
z zasilaniem bateryjnym

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ065B-

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; S0, z zasil. bateryjnym

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ065BZ

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; S0, z zasil. bateryjnym,
1-ES, 2- taryfy

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ365B-

Licznik DIZ 3 x 230 / 400V; 5(65)A, kl. 1; M-BUS*, z zasil. bateryjnym

6

107,5x89,5x64,2

1

-

0,4

MGDIZ365BZ

* liczniki z wyjÊciem M-BUS fabrycznie nie posiadajà ustawionego adresu pierwotnego
ES - wejÊciowe napi´cie sterowania 58...230 VAC

W LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-TARYFOWY JEDNOFAZOWY 20A
W SCHRACK-INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomiar bezpoÊredni 5(25) A
Najmniejszy licznik energii elektrycznej – szerokoÊç tylko 18mm
Monta˝ na szynie TS35
WyjÊcie impulsowe S0 – max 27VDC, 27mA, 50ms
Dioda LED odwzorowujàca pomiar energii – sta∏a 2000 imp/kWh
Klasa I wg IEC 62053-21, pràd rozruchu 20mA
Pobór mocy < 0,25W
Zaciski pod∏àczeniowe 6 mm2
Produkt dost´pny na zapytanie

OPIS

WYM (SxWxG) mm

NR KATALOGOWY

1x230 V, 25 A , kl. 1, kWh, wyj. imp. SO (50 ms), stala 2000 imp/kWh

17.5x80x60

EIFEWF7393

1x230 V, 25 A , kl. 1, kWh, wyj. imp. SO (50 ms), stala 2000 imp/kWh

17.5x80x60

MGEIZ125
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LICZNIKI ENERGII EIZ-G
W LICZNIKI ENERGII CZYNNEJ I BIERNEJ EIZ-G 1-TARYFOWE - NOWA WERSJA
W SCHRACK-INFO

EIZ-SCHRACK-PL

• Nowa wersja liczników EIZ-G (zast´puje wersj´ EIZ-E)
• Monta˝ na szynie DIN - 35/7,5 mm
• Mo˝liwoÊci zdalnej komunikacji w elektronicznych systemach przy wykorzystaniu
wyjÊç: impulsowych, RS 485 lub M-BUS
• WyjÊcie typu LON-BUS na zapytanie
• Os∏ona zacisków przy∏àczeniowych wyposa˝ona w mo˝liwoÊç plombowania
• Licznik jednotaryfowy z liczyd∏em elektromechanicznym
• Mo˝liwoÊç zastosowania pokrywy do os∏ony przewodów zasilajàcych z mo˝liwoÊcià
plombowania - monta˝ na tablicy pomiarowej
• Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywà MID nr DE-07-MI003-PTB004
strona
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W WYMIARY I SCHEMATY POD¸ÑCZE¡
Licznik z wyjÊciem impulsowym i M-BUS

Licznik z wyjÊciem impulsowym i M-BUS

Pomiar bezpoÊredni 1-fazowy

Pomiar bezpoÊredni 3-fazowy 4-przewodowy

Licznik z wyjÊciem impulsowym i RS485

Licznik z wyjÊciem impulsowym i M-BUS

11

Pomiar pó∏poÊredni z przek∏adnikami pràdowymi
3-fazowy 4-przewodowy

OPIS

Pomiar poÊredni z przek∏adnikami pràdowymi i napi´ciowym
3–fazowy 4-przewodowy

WYM (SxWxG) mm

OPAK.

126x90x70

1

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5//1A, 4L, z wyjÊciem imp. S0

TYP
-

WAGA (kg)
0,5

NR KATALOGOWY
EIGDWB7393

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5(65)A, 4L, z wyjÊciem imp. S0

126x90x70

1

-

0,5

EIGDWL7393

Licznik energii czynnej 230V, 5(65)A, 2L, z wyjÊciem imp. S0

126x90x70

1

-

0,5

EIGWWL7393

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5//1A, 4L, z wyjÊciem M-BUS*

126x90x70

1

-

0,5

EIGDWB7390

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5(65)A, 4L, z wyjÊciem M-BUS*

126x90x70

1

-

0,5

EIGDWL7390

Licznik energii czynnej 230V, 5(65)A, 2L, z wyjÊciem M-BUS*

126x90x70

1

-

0,5

EIGWWL7390

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5//1A, 4L, z wyjÊciem S0 i M-BUS*

126x90x70

1

-

0,5

EIGDWB739B

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5(65)A, 4L, z wyjÊciem S0 i M-BUS* 126x90x70

1

-

0,5

EIGDWL739B

Licznik energii czynnej 230V, 5(65)A, 2L, z wyjÊciem S0 i M-BUS

126x90x70

1

-

0,5

EIGWWL739B

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5//1A, 4L, z wyjÊciem RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEDWA739K

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5(65)A, 4L, z wyjÊciem RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEDWS739K

Licznik energii czynnej 230V, 5(65)A, 2L, z wyjÊciem RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEWWS739K

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5//1A, 4L, z wyjÊciem S0 i RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEDWA739L

Licznik energii czynnej 3x230/400V, 5(65)A, 4L, z wyjÊciem S0 i RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEDWS739L

Licznik energii czynnej 230V, 5(65)A, 2L, z wyjÊciem S0 i RS485

126x90x70

1

-

0,5

EIEWWS739L

4L - pod∏àczenie 4-przewodowe, 2L - pod∏àczenie 2-przewodowe
* liczniki z wyjÊciem M-BUS fabrycznie nie posiadajà ustawionego adresu pierwotnego
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LICZNIKI ENERGII EIZ-G
W LICZNIKI ENERGII CZYNNEJ I BIERNEJ EIZ-G 1-TARYFOWE - NOWA WERSJA
(kontynuacja)
W DANE TECHNICZNE
Napi´cie

4 przewodowe
2 przewodowe

Pràd

3x230/400V, 3x290/500V, 3x58/100V, 3x63/110V
230V, 100V
5(65)A, 5II1A, 1A

Cz´stotliwoÊç

50Hz

Klasa

energia czynna

kl.2, opcja klasa 1 wg IEC 62053-21

Typ pomiaru

energia czynna

P+

Sta∏a licznika

5(65)A
LED (imp/kWh)

1.000...2.000 (zale˝y od typu licznika)

wyj. impulsowe (imp/kWh)

10...2.000 (zale˝y od typu licznika)

5II1A,1A

strona
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LED (imp/kWh)

10...100.000 (zale˝y od typu licznika)

wyj. impulsowe (imp/kWh)

100...200.000 (zale˝y od typu licznika)

Pomiar energii

wartoÊç maksymalna

1 taryfa

Profil obcià˝enia*

iloÊç kana∏ów

1

Zegar czasu rzeczywistego*

typowa pami´ç dla 1 kana∏u

288 wartoÊci

okres rejestracji

15,30,60 min, 24h

typ rejestracji

energia

klasa

min +- 5 ppm

synchronizacja

przez interfejs

Przechowywanie danych

co najmniej 20 lat w pami´ci FLASH/EEPROM

WyÊwietlacz

mechaniczny

Wyj. komunikacyjne
(opcja)

iloÊç cyfr

7

dla 5(65)A

6.1 opcja 7.0

dla 5II1A, 1A

5.2 opcja 4.3

interfejs

M-BUS, RS485 z protoko∏em M-BUS

komunikacja M-BUS

wg. EN 13757-2, -3

maks. szybkoÊç

9600

WyjÊcie impulsowe

iloÊç wyjÊç

1

(opcja)

S0

max. 27 V DC, 27mA

OptoMOSFET

max. 250 V AC/DC, 100mA (zgodny ze standardem S0)

cewka napi´ciowa

<2,0 VA / 1,0 W

Pobór mocy na faz´

cewka pràdowa

Charakterystyka EMV

5(65)A

<2,5VA

5II1A, 1A

<0,5VA

izolacja

4 kV AC, 50 Hz, 1 min

napi´cie udarowe

EMC: 4 kV, impuls 1.2/50 μs 500Ω

odpornoÊç na pole HF

10 V/m pod obcià˝eniem

Temperatury

pracy / przechowywania

-25°C...+ 55°C / -40°C...+70°C

WilgotnoÊç

90% w temperaturze 40°C

Obudowa

wymiary

126x90x70mm

klasa izolacji

2

stopieƒ ochrony – obudowa

IP 51

stopieƒ ochrony – zaciski

Wskazania

* tylko liczniki z komunikacjà

IP 20

materia∏ obudowy

polikarbonat z w∏óknami szklanymi

odpornoÊç na palenie

trudnopalny, bezhalogenowy

waga

ok.. 0,5 kg

wartoÊci chwilowe*

P (dla ka˝dej fazy), U i I (dla ka˝dej fazy)

status LED

wskaênik: zaniku fazy, przecià˝enia i b∏´dów

dioda LED komunikacji*

informuje o komunikacji
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SYSTEM ODCZYTU ENERGII Z M-BUS
W PRZYK¸AD ZASTOSOWANIA LICZNIKÓW Z MAGISTRALÑ M-BUS
Interfejs M-BUS jest standardem przyj´tym przez wi´kszoÊç znanych producentów elektronicznych urzàdzeƒ przemys∏owych
dla asynchronicznej, znakowej wymiany informacji pomi´dzy urzàdzeniami systemów pomiarowo-kontrolnych.
O jego popularnoÊci i rozpowszechnieniu zadecydowa∏y takie cechy jak:
• prosta regu∏a dost´pu do ∏àcza oparta na zasadzie "master-slave", zabezpieczenie przesy∏anych komunikatów przed b∏´dami,
• potwierdzenie wykonania rozkazów zdalnych i sygnalizacja b∏´dów,
• skuteczne mechanizmy zabezpieczajàce przed zawieszeniem systemu
• wykorzystanie asynchronicznej transmisji znakowej zgodnej z RS-232C.
Wymiana danych w systemie M-BUS
Kontrolery urzàdzeƒ pracujàcych w systemie M-BUS komunikujà si´ ze sobà przy wykorzystaniu protoko∏u typu master-slave,
w którym tylko jedno urzàdzenie mo˝e inicjowaç transakcje (jednostka nadrz´dna - master), a pozosta∏e (jednostki podrz´dne
- slave) odpowiadajà jedynie na zdalne zapytania mastera. Transakcja sk∏ada si´ z polecenia (query) wysy∏anego z jednostki
master do slave oraz z odpowiedzi (response) przesy∏anej z jednostki slave do master. Odpowiedê zawiera dane ˝àdane przez
master lub potwierdzenie realizacji jego polecenia. Master mo˝e adresowaç indywidualnych odbiorców (jednostki slave) lub
te˝ przesy∏aç wiadomoÊci rozg∏oszeniowe (brodcast), przeznaczone dla wszystkich urzàdzeƒ podrz´dnych w systemie. Na
polecenia rozg∏oszeniowe jednostki slave przesy∏ajà odpowiedzi. Protokó∏ M-BUS okreÊla format wiadomoÊci przesy∏anych
z jednostki master do slave. Zawiera on adres odbiorcy, kod funkcji reprezentujàcy ˝àdane polecenie, dane oraz s∏owo kontrolne zabezpieczajàce przesy∏anà wiadomoÊç. Odpowiedê urzàdzenia slave wysy∏ana jest równie˝ zgodnie z formatem
zdefiniowanym w protokole M-BUS. Zawiera ona pole potwierdzenia realizacji rozkazu, dane ˝àdane przez master oraz s∏owo
kontrolne zabezpieczajàce odpowiedê przed b∏´dami. Je˝eli urzàdzenie slave wykryje b∏àd przy odbiorze wiadomoÊci, lub nie
jest w stanie wykonaç polecenia, przygotowuje specjalny komunikat o wystàpieniu b∏´du i przesy∏a go jako odpowiedê do
mastera.
Magistrala M-BUS (standard EN 13757-2, -3) umo˝liwia po∏àczenie do 250 liczników energii elektrycznej czynnej i/lub biernej
z wyjÊciem M-BUS. Zastosowanie cyfrowej magistrali M-BUS umo˝liwia pod∏àczenie u˝ytkowników za pomocà standardowego dwu˝y∏owego kabla telefonicznego (np. JYStYN 2x0,8mm2).
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SYSTEM ODCZYTU ENERGII Z M-BUS
W PRZYK¸AD ZASTOSOWANIA LICZNIKÓW Z MAGISTRALÑ M-BUS
(KONTYNUACJA)
U˝ytkownikami (slave) cyfrowej magistrali mogà byç tak˝e inne urzàdzenia np. do pomiaru zu˝ycia wody lub gazu, pomiaru
przep∏ywu powietrza, temperatury itp. wyposa˝one w wyjÊcie impulsowe. Transmisja danych dowolnych liczników (urzàdzeƒ
slave) wyposa˝onych w standardowe wyjÊcie impulsowe SO (wg. DIN 43 864) mo˝e si´ odbyç na cyfrowej magistrali M-BUS
z wykorzystaniem konwerterów M1C (lub M4L) zamieniajàcych sygna∏ z wyjÊcia impulsowego SO na sygna∏ cyfrowej magistrali M-BUS.
Na rysunku na str. 13 przedstawiono przyk∏ad u˝ycia liczników energii elektrycznej typu EIZ z wyjÊciem cyfrowym M-BUS
po∏àczonych w jednà magistral´ cyfrowà. Do rozliczeƒ z zak∏adem energetycznym mo˝e byç u˝yty dowolny, legalizowany
licznik energii wyposa˝ony tak˝e w wyjÊcie M-BUS lub wyjÊcie impulsowe SO.
strona
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Wizualizacja i kontrola parametrów poszczególnych liczników energii (lub innych liczników np. zu˝ycia wody) odbywa si´ za
pomocà oprogramowania. Na ekranie monitora mo˝na odczytaç wiele informacji pochodzàcych z pod∏àczonych do magistrali liczników: adres licznika, bie˝àcy czas, czas pracy, zmierzone zu˝ycie energii, moc mierzonà w danej chwili, ewentualny
b∏àd w pracy licznika, ostatni czas pomiaru. Po∏àczenie magistrali M-BUS z komputerem odbywa si´ za pomocà urzàdzenia
zwanego M-BUS master/repeater umo˝liwiajàcego wymian´ informacji w obie strony - z magistrali do komputera i odwrotnie z szybkoÊcià do 9600 bodów.
Wykorzystanie modemów umo˝liwia zdalnà kontrol´ i odczyt parametrów poszczególnych liczników energii, zu˝ycia wody,
gazu czy innych mediów w danym budynku lub zespole budynków.
Maksymalna iloÊç u˝ytkowników magistrali wynosi 250, przy d∏ugoÊci kabli do 350 m. Wraz ze wzrostem d∏ugoÊci kabli (do
10 km) maleje iloÊç u˝ytkowników i szybkoÊç transmisji.

OPIS

NR KATALOGOWY

Kabel do odczytu i parametryzacji 1 licznika EIZ M-BUS Level-konverter PC (M-BUS/RS232)

PPEIZPW1

Konwerter analogowy PW3 do M-BUS/RS232 dla 3 liczników

PPEIZPW3

Konwerter analogowy PW20 do M-BUS/RS232 dla 20 liczników
Konwerter analogowy PW60 do M-BUS/RS232 dla 60 liczników

PPEIZPW20
PPEIZPW60

Konwerter cyfrowy DP120 do M-BUS/RS232 dla 120 liczników

PPEIZPW120

Konwerter cyfrowy DP 250 do M-BUS/RS232 dla 250 liczników

PPEIZPW250
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SYSTEM ODCZYTU ENERGII Z M-BUS
W OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU LICZNIKÓW Z WYJÂCIEM M-BUS
W SCHRACK-INFO
• Umo˝liwiajà odczyt wskazaƒ z liczników energii, wody, gazu, itp. wyposa˝onych
w wyjÊcie M-BUS
• Dwa rodzaje oprogramowaƒ: do parametryzacji licznika i do odczytu liczników
• Prosta konfiguracja liczników
• Przyjemny interfejs graficzny do odczytu wskazaƒ liczników

W TYPY OPROGRAMOWA¡
EIZ Tool – oprogramowanie do parametryzacji 1 licznika EIZ:
• umo˝liwia konfiguracj´ licznika EIZ z wyj. M-BUS: ustawienie adresu pierwotnego
i wtórnego, szybkoÊci transmisji, portu do komunikacji, przek∏adni przek∏adnika pràdowego i napi´ciowego
• umo˝liwia ustawienie czasu, okresu odczytu, okresu profilu obcià˝enia
• umo˝liwia odczyt Psum oraz P, U, I dla ka˝dej fazy
• po konfiguracji licznik mo˝e byç pod∏àczony do magistrali M-BUS

strona
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DIZ Tool - oprogramowanie do parametryzacji 1 licznika DIZ:
• umo˝liwia konfiguracj´ licznika DIZ z wyj. M-BUS: ustawienie adresu pierwotnego
i wtórnego, szybkoÊci transmisji, portu do komunikacji, przek∏adni przek∏adnika pràdowego i napi´ciowego
• umo˝liwia ustawienie czasu, okresu odczytu, okresu profilu obcià˝enia
• umo˝liwia odczyt Psum oraz P, U, I dla ka˝dej fazy
• po konfiguracji licznik mo˝e byç pod∏àczony do magistrali M-BUS
MBSheet - oprogramowanie do odczytu wszystkich liczników pod∏àczonych do wspólnej
magistrali M-BUS (energii, gazu, wody, itp.):
• ∏atwy i przyjemny interfejs do odczytu wszystkich liczników pod∏àczonych do magistrali
M-BUS
• automatyczne wyszukiwanie i tworzenie listy liczników
• mo˝liwoÊç edycji listy liczników
• okresowe odczytywanie liczników
• mo˝liwoÊç eksportu danych do formatu EXCEL
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FIRMA
CENTRALA WIEDE¡

CENTRALA WARSZAWA

SCHRACK TECHNIK GMBH

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.

Seybelgasse 13, 1230 Wiedeƒ
TEL
+43(0)1/866 85-0
FAKS +43(0)1/866 85-1560
E-MAIL info@schrack.com

ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
TEL
+48 22/331 48 31
FAKS +48 22/331 48 30
E-MAIL se@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
ÂLÑSK

BIURO HANDLOWE
POMORZE

BIURO TECHNICZNE
KRAKÓW

ul. Radocha 4a
41-200 Sosnowiec
PHONE +48-32/292 53 60, 292 40 94
FAX
+48-32/292 40 48

ul. Grunwaldzka 613
80-337 Gdaƒsk-Oliwa
PHONE +48-58/554 18 44
FAX
+48-58/559 81 29

ul. Zakopiaƒska 85
30-418 Kraków
PHONE +48-12/260 94 70
FAX
+48-12/260 94 71

BIURO HANDLOWE
WIELKOPOLSKA

BIURO HANDLOWE
DOLNY ÂLÑSK

ul. Pilotów 24-26
62-006 Janikowo k/Poznania
PHONE +48-61/815 08 41,
+48-61/646 51 04-07
FAX
+48-61/815 08 93

ul. Gazowa 24/25
50-513 Wroc∏aw
PHONE +48-71/336 26 02
FAX
+48-71/336 29 17

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE SCHRACK

ESOEE_10_2007

BELGIA

SERBIA

CZECHY

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.

Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL
+32 9/384 79 92
FAKS +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

Kumodraska 260
YU-11000 Belgrad
TEL
+38 1/11 309 2600
FAKS +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praga 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAKS +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CHORWACJA

S¸OWACJA

W¢GRY

SCHRACK ENERGIETECHNIK D.O.O.

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.

SCHRACK TECHNIK KFT.

Zavrtnica 17
HR-10000 Zagrzeb
TEL
+385 1/605 55 00
FAKS +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL
+42 1/43 422 16 41
FAKS +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

Vidor u.
H-1172 Budapeszt
TEL
+36 1/253 14 01
FAKS +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

RUMUNIA

S¸OWENIA

SCHRACK ENERGIETECHNIK SRL

SCHRACK ENERGIETECHNIK D.O.O.

Str. Simion Barnutiu nr 15
RO-3700 Oradea
TEL
+40 259/435 887
FAKS +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

Glavni trg 47
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL
+38 6/2 883 92 00
FAKS +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WWW.SCHRACK .PL

SCHRACK nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku i pomy∏ki pisarskie. Wymiary, masy, kolory produktów itp. majà wy∏àcznie charakter
orientacyjny. SCHRACK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych prezentowanych produktów.

ODDZIA¸Y POLSKA

