FIEDLER-MÁGR
NETAFIM CZECH

Spolehlivé
pøístroje
pro Vaše
aplikace

M4016-RV
Øídící jednotka membránových regulaèních ventilù
! Øízení tlaku nebo prùtoku podle
nastavených denních køivek
! Parametrizovatelný regulátor
! Vestavìný GSM/GPRS modem
! Zásahy do øízení prostøednictvím SMS
! Odesílání varovných a info SMS
! Universální datalogger
! Analogové, pulsní a binární vstupy
! SW pro vyhledávání min. a max. hodnot,
nastavitelný denní krok: 1-7
! Výpoèet okamžitého prùtoku
! Robustní provedení, krytí IP66 vèetnì
GSM modulu, spolehlivý provoz

Základní popis

Typické použití

Pøi vývoji regulaèní jednotky M4016-RV bylo možno
vycházet z osvìdèené telemetrické stanice M4016. Nový
pøístroj tak získal robustní mechanické provedení schopné
pracovat i ve vlhkém a agresivním prostøedí, pøehledný
displej s klávesnicí, zabudovaný GSM/GPRS modem
vèetnì systému varovných, informativních, dotazových a
øídících SMS zpráv, funkce pro výpoèet okamžitého prùtoku
ze snímaèù OPTO nebo REDD a hlavnì 40-ti kanálový
datalogger se širokou podporou pro zpracování
namìøených dat, a to jak v místì mìøení na displeji jednotky,
tak i po jejich pøenesení k dalšímu zpracování na PC.
Øídící program jednotky byl rozšíøen o plnì
programovatelný proporcionální regulátor a stanice dostala
ovládací panel umožòující také ruèní øízení pøipojeného
regulaèního ventilu.
M4016-RV množstvím universálních záznamových
kanálù, pøenosem namìøených dat do internetu a bohatým
programovým vybavením sleduje souèasné vývojové smìry
v oblasti regulace vodovodních sítí.

> Øízení tlaku v síti podle denních køivek minimalizuje
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pøetlakování øádu a to vede jak ke snižování ztrát vody
únikem z potrubí, tak ke snižování množství poruch. Jiné
køivky lze pøiøadit pracovním dnùm a jiné víkendu.
Žádanou hodnotu je možné v nastaveném pomìru
korigovat podle aktuální hodnoty druhé øídící velièiny,
napø. podle okamžitého prùtoku.
Udržování konstantní hodnoty øízené velièiny.
Udržování hladiny v nádržích a ve vodojemech na
žádané hodnotì definované denní køivkou, konstantou
nebo funkcí.
Telemetrická stanice v síti GSM/GPRS vèetnì systému
varovných SMS.
Variabilní datalogger.

Ceník
M4016-RV

Kompletní øídící jednotka s GSM modulem .... 43.680,- Kè

PS-138/DIN

Napájecí síový zdroj na DIN lištu ...................... 980,- Kè

Program MOST

Nastavení parametrù, zpracování dat ............. 6.000,- Kè

Datahosting

Pronájem místa na datovém serveru ........ 80,- Kè /mìsíc
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PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Programové funkce M4016-RV:

Pøenosy a zpracování zaznamenaných dat

> Autonomní regulace na konstantní hodnotu, podle pøímky nebo

Aktuální i archivovaná data a varovné zprávy jsou pøenášeny
prostøednictvím GSM/GPRS sítì na datový server v internetu.
Pro grafickou vizualizaci dat i pro statistické pøehledy se pak
používá bìžný prohlížeè webových stránek bez nutnosti
poøizování speciálního programu. Zobrazovaná data lze z
stiskem jednoho tlaèítkem exportovat rovnou do Excelu nebo do
programu MOST. M4016-RV se tak zaèlení mezi stávajíci
monitorované objekty jako další telemetrická stanice.
Pro ruèní naèítání dat do notebooku nebo pro jednorázové
pøenosy dat je urèen program MOST. Kromì vizualizace dat
program vyhledá mezní hodnoty, provádí prùmìrování dat,
výpoèet kumulovaných prùtokù a tisk zpracovaných hodnot ve
formì zprávy. Program MOST slouží také pro nastavení všech
parametrù M4016.
.
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podle pøednastavených køivek
Automatické pøepínání mezi køivkami pracovní den - víkend
s
možností vnuceného pøepnutí (klávesnice, SMS, Internet)
Doplòující regulace podle vybrané sekundární velièiny
Nastavitelná rychlosti regulace ve tøech stupních (pomalu,
normálnì, rychle).
Samostatnì nastavitelná rychlost zavírání a otevírání ventilu v
ruèním øízení.
Alarm po pøekroèení regulaèní odchylky pøes nastavenou mez
Podrobný záznam žádané i skuteèné hodnoty a regulaèní
odchylky pro následnou analýzu soustavy a optimalizaci
parametrù regulátoru.
Plnì funkèní 16-ti kanálový datalogger
Výpoèet a prùbìžné zobrazování okamžitého prùtoku ze snímaèù
typu OPTO nebo REED.
Vyhledávání a zobrazování denních minimálních a
maximálních hodnot v datové pamìti.
Prùbìžný výpoèet denních sumárních prùtokù a celkového
sumárního prùtoku za zvolené období.
Souètové a rozdílové funkce pro záznamové kanály.
Limitní a gradientní alarmy pro každý záznamový kanál
Nastavitelný klouzavý souèet proteklého objemu mùže
signalizovat poruchu na vodovodním øádu, okamžitá reakce
prostøednictvím varovné SMS nebo datového volání
Deník pro záznam událostí (výpadek napájecího napìtí,
poruchy mìøících sond, naètení dat, zmìna parametrù, text
pøíchozích i odchozích SMS, volající i volaná telefonní èísla,
zmìna stavu na binárních vstupech, ...).

TECHNICKÉ PARAMETRY
Mechanické provedení

Parametry regulátoru

Elektronická èást øídící jednotky M40146-RV vèetnì GSM
modulu je ukryta pod klávesnicí v robustním kovovém odlitku,
který tvoøí její ochranu jak pøed rušivým elektromagnetickým
smogem, tak pøed kondenzující vlhkostí. Uživateli je pøístupná
pouze silikonem zalitá pøípojná deska obsahující spínaèe pro
ovládání elektromagnetických ventilù a pøepìové ochrany
vstupních i výstupních svorek.
Mechanické provedení spolu s robustní plastovou skøíní s
krytím IP66 dovoluje instalovat øídící jednotku i do trvale vlhkého
prostøedí vodojemù, vodomìrných šachet nebo do èerpacích
stanic a úpraven vody.

Typ regulátoru: proporcionální, plnì parametrizovatelný
Zpùsob regulace: konstanta, pøímka, 3 nastavitelné køivky
Max. poèet bodù na køivce: 30, minimální krok 10 minut
Výbìr platné køivky: automatický podle pøiøazeného dne v týdnu
nebo vnucený prostøednictvím øídící SMS zprávy
Interval zásahu regulace: 1-250 s
Poèet sekundárních øídících velièin: 1, nastavitelná váha v %

Napájení
Jednotka M4016-RV je napájena z vestavìného
bezúdržbového akumulátoru 12V/9Ah, který je trvale dobíjen ze
síového zdroje nebo z alternativního zdroje externího napìtí
(solární panel, alternátor pohánìný vodní turbínkou). Velmi nízká
proudová spotøeba jednotky založená na moderním RISC
procesoru a 3 voltové logice umožòuje až nìkolikamìsíèní
provoz bez externího napájení (bez regulaèních zásahù, zapnutý
monitoring). Jsou-li ze záložního akumulátoru souèasnì
napájeny i elektromagnetické ventily, zkracuje se délka
dovoleného výpadku externího napájení úmìrnì proudové
spotøebì použitých ventilù.
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Parametry dataloggeru
Záznamové kanály: 16 analogových, 24 binárních, 1 textový
Kapacita datové pamìti: 2MB, více než 250 000 hodnot
Vstupy: 6 x proudový vstup 4-20 mA, 5x pulsnì binární vstup
Rozlišení pro mìøení a archivaci: 16 bitù, 0-3 desetinná místa
Hodiny reálného èasu: pravidelné seøizování ze serveru
Displej: alfanumerický 2x16 znakù 9mm, øízený kontrast a jas
Klávesnice: 21 hmatníkù, mechanická odezva stisku
Napájení: bezúdržbový akumulátor 12V/9A (7.2Ah)
Externí napájení: 13.8 VDC
Proudová spotøeba øídící jednotky:
typ. 10 mA provoz (0,1 mA klid)
Proudová spotøeba GSM modulu:
typ.10 mA na pøíjmu, 150 mA pøi vysílání
Napájení pøipojených èidel: spínané nap.
akumulátoru nebo +17V (max. 250 mA)
Pracovní teplotní rozsah: -25 .. +55 oC
Rozmìry (v x š x h): 320 x 215 x 195 mm
Hmotnost: 3,5 kg vèetnì akumulátoru
Krytí: IP66, skøíò s možností uzamèení.
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