
LS AMPS PL

AMPS
ZESTAW  WODOMIERZOWY NA KODYDN15 ... DN32

- Brak koniecznoœci odczytu wodomierza.

- Prosta obs³uga zestawu przy pomocy klawiatury

numerycznej.

- Prosta obs³uga systemu wydawania kodów przy pomocy

bazy danych.

- Prosta konfiguracja urz¹dzeñ.

- W przypadku zastosowania systemu przedp³atowego

ni¿sze koszty obs³ugi po stronie dostawcy wody oraz pe³ne

zabezpieczenie p³atnoœci za dostarczon¹ wodê.

CECHY SZCZEGÓLNE

Zestaw sk³ada siê z elektronicznej centralki steruj¹cej,

wodomierza  z wyjœciem impulsowym oraz elektromagne-

tycznego zaworu odcinaj¹cego.

Zestaw zasilany jest z baterii 3,6 V wbudowanej w centralce

steruj¹cej (lub z zasilania sieciowego).

Dla okreœlonej objêtoœci wody w m ,  któr¹ ustala dostawca

wody przypisany jest unikalny 6-cio cyfrowy kod. Do centra-

lki steruj¹cej mo¿na wprowadziæ 330 kodów, co w praktyce

powinno umo¿liwiæ dowoln¹ formê rozliczeñ zu¿ycia wody w

czasie u¿ytkowania wodomierza.

Przypisane do danej centralki kody przekazywane s¹

u¿ytkownikowi (dostawcy wody) w postaci bazy

danych wraz z oprogramowaniem niezbêdnym do wydawa-

nia nowych kodów.

Odbiorca wody aby uzyskaæ mo¿liwoœæ dostêpu do poboru

wody musi wpisaæ do centralki steruj¹cej otrzymany od

dostawcy kod. Po skonsumowaniu okreœlonej dla danego

kodu objêtoœci wody zawór odcinaj¹cy odetnie mo¿liwoœæ

dalszego poboru wody. Zawór ponownie odblokuje pobór

wody pod warunkiem wprowadzenia nowego kodu dla

uzgodnionej z dostawc¹ objêtoœci wody.
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zestawu

OPIS FUNKCJONALNY

Wodomierz
z wyj ciem impulsowymœ

Zawór odcinaj¹cy

Centralka steruj¹ca

Zestaw  wodomierzowy AMPS na kody przeznaczony jest

do rozliczania zu¿ycia wody.

Umo¿liwia dostawcy wody zastosowanie dwóch form sprze-

da¿y wody:

z odroczonym terminem p³atnoœci przy za³o¿eniu, ¿e

wydanie kodu jest równoznaczne z wystawieniem faktury

za objêtoœæ wody, któr¹ ustali³ z odbiorc¹,

w systemie przedp³atowym.

·

·

ZASTOSOWANIE

info.pl@sensus.com

www.sensusesaap.com
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wodomierze SENSUS z modu³em HRI
z wyjœciem impulsowym

Dostêpne typy

Wielkoœæ DN                       mm

120; 120-C; 405-S; 420; 420-PC; 620; 620-C; 820

15; 20; 25; 32

Wielkoœæ Q m /hn

3 1,5; 2,5; 3,5; 6

Klasa metrologiczna C lub B

Pozycja zabudowy poziom lub pion

D³ugoœæ zabudowy             mm

dla DN 15 - 110 lub 165
dla DN 20 - 130 lub 165 lub 190
dla DN 25 - 175 lub 260
dla DN 32 - 260

Ciœnienie nominalne           bar                                        16

Zawór odcinaj¹cy zdalnie sterowany

Min. ciœnienie ró¿nicowe     bar

Ciœnienie max.                    bar                                     25

0,15

Temperatura otoczenia C                                  -10 do 55
O

Zalecana pozycja zabudowy cewka w pozycji pionowej

D³ugoœæ zabudowy         mm

dla DN 15 -   59
dla DN 20 -   79
dla DN 25 -   96
dla DN 32 - 119

Wyjœcie impulsowe                                                    1 litr / impuls

Zasada dzia³ania

Elektrozawór dwudrogowy z serwosterowaniem
bistabilny.
Funkcja bistabilna osi¹gana poprzez zmianê
polaryzacji zasilania cewki napiêcia sta³ego DC.

Przy³¹cze elektryczne zgodne z DIN 46244

Zasilanie z elektronicznej centralki steruj¹cej

Budowa

Korpus - mosi¹dz
Tuleja rdzenia elktromagnesu - stal nierdzewna
Rdzeñ - stal nierdzewna
Magnes - SmCo5
Uszczelnienia - NBR; EPDM; FMP

Elektroniczna centralka steruj¹ca

Zasilanie

Sposób obs³ugi

3,6 V, pojemnoœæ 2000 mAh
lub sieciowe AC 230 V / 50 Hz

klawiatura

Interfejs wyœwietlacz ciek³okrystaliczny

Iloœæ zaprogramowanych
unikalnych kodów

330

Stopieñ ochrony IP 44

Wymiary                              mm

d³ugoœæ     - 120
szerokoœæ  -   80
wysokoœæ  -    32
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WARUNKI ZABUDOWY

Wodomierz powinien byæ zainstalowany w najni¿szym punkcie ruroci¹gu, zgodnie ze strza³k¹ wskazuj¹c¹ kierunek przep³ywu wody.
Nie wymagane s¹ dodatkowe odcinki proste przed i za wodomierzem.
Zawór odcinaj¹cy nale¿y zabudowaæ za wodomierzem wykorzystuj¹c element z³¹czny, zgodnie ze strza³k¹ wskazuj¹c¹ kierunek
przep³ywu wody tak aby cewka by³a w pozycji pionowej.
Przed monta¿em wodomierza i zaworu odcinaj¹cego sieæ wodoci¹gowa powinna zostaæ dok³adnie wyp³ukana i oczyszczona z
zanieczyszczeñ mechanicznych.
Podczas dokrêcania nakrêtek elementów z³¹cznych wodomierz i zawór odcinaj¹cy powinny byæ utrzymywane w wybranym
po³o¿eniu. Prace monta¿owe nale¿y przeprowadziæ przy wykorzystaniu standardowych narzêdzi.
Podczas u¿ytkowania zawór kulowy przed wodomierzem powinien byæ otwierany bardzo powoli, tak aby woda spokojnie wype³nia³a
jego komorê pomiarow¹.
Centralkê steruj¹c¹ nale¿y zabudowaæ na œcianie przy pomocy dwóch wkrêtów w miejscu umozliwiaj¹cym swobodny do niej dostêp.
Po³¹czenia elektryczne zaworu odcinaj¹cego i wyjœcia impulsowego wodomierza do centralki steruj¹cej nale¿y wykonaæ zgodnie ze
schematem elektrycznym centralki.
Nie okreœla siê innych, specjalnych wymagañ instalacyjnych oraz u¿ytkowania.

OBS£UGA CENTRALKI STERUJ¥CEJ

Do poruszania sie po Menu na wyœwietlaczu LCD s³u¿y przycisk „CLR”.

Opis Menu na wyœwietlaczu LCD

Pozycja Nazwa Przyk adowy widok³ Opis

0 Aktualny stan limitu
zu¿ycia m3

Aktualna objêtoœæ wody, która
pozosta³a do wykorzystania

1 Do³adowanie

Mo¿liwoœæ wprowadzenia
nowego kodu

(zatwierdzenie kodu
przyciskiem "ENTER")

2
Nr kolejnego kodu

Informacja o nr kolejnego kodu
do wprowadzenia

3
Nr fabryczny

centralki steruj¹cej
Wy nr fabrycznym

centralki steruj
œwietlacz informuje o

¹cej

4 Kredyt

Ta opcja jest wy wietlana tylko w
przypadku gdy administrator w czy

jej obs ug .

œ
³¹

³ ê

Klikaj c „ENTER” odbiorca wody ma
mo liwo uzyskania debetu

(zawór otwiera si na okre lon
ilo m - 1/4 warto kodu).

¹
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Polska

www.sensusesaap.com

International Enquiries

Sensus Metering Systems Polska Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruñ
T: +48 (56) 654 33 03  F: +48 (56) 657 21 45  E-mail: info.pl@sensus.com

001-2009 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

Sensus Metering Systems GmbH, Industriestrasse 16, Ludwigshafen, Germany
T: +49 (0) 621-6904-0  F: +49 (0) 621-6904-1409 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensusesaap.com
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System zarz¹dzania jakoœci¹ OQS - certyfikat
wg ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Przyciskiem „CRL” nale¿y przejœæ na poz. 2

Po naciœniêciu „ENTER” nale¿y wpisaæ prawid³owy 6-cio cyfrowy kod uzyskany od dostawcy wody, np.

Po wprowadzeniu szóstej cyfry w celu zatwierdzenia kodu nale¿y ponownie nacisn¹æ „ENTER”. W przypadku b³êdnie wprowa-

dzonej cyfry podczas wpisywania kodu mo¿na j¹ usun¹æ poprzez naciœniêcie przycisku „CRL”.

W przypadku wpisania i zatwierdzenia b³êdnego kodu na wyœwietlaczu pojawi siê znak alarmu           .  Zestaw zabezpieczono

przed niepowo³anymi próbami wprowadzenia kodu - system zostanie zablokowany po czterech próbach wprowadzenia

nieprawid³owego kodu.

Wprowadzanie kodu

Stan alarmowy - na ekranie LCD wyœwietlany w postaci:                               równoznaczny jest z zablokowaniem pracy
urz¹dzenia (brak dostêpu do poboru wody).  Mo¿e byæ wywo³any nieudan¹ czwart¹ prób¹ wprowadzenia nieprawid³owego kodu
oraz bardzo niskim stanem baterii (tylko w przypadku zasilania bateryjnego).
Odblokowanie stanu alarmowego mo¿e dokonaæ jedynie dostawca wody pos³uguj¹c siê specjalnym kodem serwisowym.

Stan alarmowy

Opis ikon wyœwietlanych na ekranie LCD

Ikona Nazwa Opis

Ostrze|enie

Informuj o bBdnym kodzie lub Alarmie

SBaba Bateria
Alarmuj o niskim poziomie bater ii. (Tylko w wersji z

zasilaniem bateryjnym)

Media ON Media s wBczone.

Media OFF Media zostaBy odBczone.

Kredyt U|yto kredyt.

Serwis Menu serwisowe

Rczka Sugeruj zatwierdzenie klawiszem ENTER

Informacja o wpisaniu b³êdnego kodu

Ikona Nazwa Opis

Ostrze enie¿

S³aba bateria

Zawór otwarty

Zawór zamkniêty

Kredyt

Serwis

R¹czka

Informacja o niskim poziomie baterii
(tylko w wersji z zasilaniem bateryjnym)

Zasilanie w wodê w³¹czone

Zasilanie w wodê wy³¹czone

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Naci "ENTER"œnij przycisk


