DynamicElectronic

Liczydło do wodomierzy
przemysłowych Dynamic
O

do wody zimnej (do 50 C)

Cechy szczególne

Możliwość odczytu

Liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68
(obudowa liczydła ze szkła i miedzi).

Wizualny - aktualny stan liczydla - wyświetlacz LCD.

Wyświetlacz LCD uruchamiany poprzez
pobudzenie magnesem kontaktronu.
Wizualizacja wartości odczytywanych na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD.
Wbudowany interfejs przewodowy i optyczny.
Długa żywotność baterii (> 8 lat).
Możliwość zdalnego odczytu poprzez zastosowanie interfejsu M-Bus (inne protokoły transmisji na
specjalne zamówienie).
Możliwość zabudowyi w wodomierzachSensus
(d. Meinecke) typu WS oraz WPV po użyciu
specjalnego zestawu adaptującego.
Możliwość zdalnego odczytanych danych
poprzez kabel, modem telefoniczny, radio oraz
czytnik indukcyjny.
Kopia zapasowa wszystkich danych istotnych dla
rozliczeń zużycia wody (także w przypadku wyładowania baterii).

Zdalny - wyjście impulsowe z nadajnika optoelektronicznego.
Zdalny - szeregowy port z zewnętrznym przewodem o długości 5 m.

Alternatywne liczydła typu Dynamic
Standard

- patrz karta katalogowa Dynamic-Standard.

Encoder

- patrz karta katalogowa Dynamic-Encoder.

Elektroniczne

- patrz karta katalogowa Dynamic-Electronic.

Liczydło elektroniczne jest przystosowane do zabudowy w wodomierzach
Sensus typu:
- WP-Dynamic do wody zimnej
- WS-Dynamic do wody zimnej
- meijet
- meitwin (dla wodomierza bocznego typu RPD Qn2,5)
- WPVD 150 (dla wodomierza bocznego typu 620 Qn10)
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Zalety

Odczyt danych - instrukcja obsługi

Podstawową zaletą z zastosowania liczydła
elektronicznego jest możliwość odczytu wielu
różnych wartości statystycznych bezpośrednio
w miejscu pomiaru.

Poprzez zbliżenie magnesu (przymocowanego do liczydła) nad symbol
przełącznika po prawej stronie wyświetlacza przechodzić można przez
różne opcje menu.
Przytrzymanie magnesu w miejscu przez ok. 5s spowoduje przełączenie
wyświetlacza LCD do kolejnych pozycji menu, począwszy od stanuA1
“Odczyty”:

Np. odczyt przepływu chwilowego może mieć
zastosowanie dla sprawdzenia wydajności
pomp bez konieczności używania dodatkowych
urządzeń.

Odczytywane wartości
Aktualny stan liczydła.
Przepływ chwilowy.
Przepływ maksymalny.
Przepływ minimalny.
Wyświetlacz LCD liczydła elektronicznego typu Dynamic
składa się z 8 cyfr i 6 symboli.

Objętość przepływu wstecznego.
Numer seryjny wodomierza.
Dowolne wartości w wybranym dniu roku.

Możliwości odczytu Liczydła Dynamic-Electronic

Wartości statystyczne za ostatnie 12 miesięcy.
Numer lokalizacji.
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*) Poprzez przytrzymanie magnesu w miejscu
przez min. 2 sekundy gdy menu jest w trybie
CLEAR wartości minimalne i maksymalne
zostaną skasowane. Potwierdzeniem
skasowania będzie powrót wyświetlacza do
stanu A1 “Odczyty”
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