M4016 - Mìøení prùtokù a hladin
øízení technologie ÈOV, ÈS, ÚV a VDJ
M4016 sluèuje øídící automat, prùtokomìr
a telemetrickou stanici do jednoho pøístroje
l 16 mìøících záznamových kanálù
l
l
l
l
l
l
l

40 binárních kanálù vèetnì motohodin
1 textový kanál pro záznam událostí
14 programovatelných binárních výstupù
Až 16 proudových výstupù 4-20 mA
Datová pamì na 300 000 hodnot
Vestavìný GSM/GPRS modul
Na serveru výrobce podpora pro pøenesená
data - datahosting
l Pøístup k datùm pøes webový prohlížeè
l Vysoké krytí a robustní provedení
l Spolehlivý provoz

Použití øídících jednotek M4016 Ultrazvukový snímaè US1200
Spolehlivé,
cenovì dostupné
a široce variabilní
pøístroje
pro vodárenské
aplikace

Registraèní a øídící jednotka M4016-G3, vybavená
vestavným GSM/GPRS modemem, je urèená pro øízení
a monitorování vodárenských techologií, èistíren
odpadních vod, èerpacích stanic apod.
n Jednotka umí s pøipojenými snímaèi mìøit okamžité
i bilanèní prùtoky v otevøených profilech i v potrubí.
n Provádí sledování chodù a poruch motorù vèetnì
motohodin a rozesílá varovné SMS pøi poruše.
n Prostøednictvím programovatelných 14-ti binárních
výstupù (relé) øídí monitorovanou technologii.
n Všechny zmìøené hodnoty vèetnì deníku událostí
pravidelnì pøenáší prostøednictvím GPRS na
server v internetu (dispeèerské pracovištì).

Tento ultrazvukový snímaè hladiny s rozsahem 1,2 m je
ve spojení s jednotkou M4016 urèen pro mìøení prùtoku
v ÈOV a všude tam, kde lze prùtok vypoèítat ze
zmìøené výšky hladiny. Pro výpoèty prùtoku je jednotka
vybavena pøednastavenými rovnicemi pro Parshallovy
žlaby P1 až P9 vèetnì kombinovaných i speciálních
žlabù a rovnicemi pro obvyklé mìrné pøelivy.
Snímaè US1200 provádí teplotní kompenzaci mìøené
vzdálenosti, má speciální èíslicový filtr pro potlaèení
chybných mìøení, s jednotkou M4016 komunikuje
prostøednictvím sbìrnice RS485 nebo digitální
proudovou smyèkou DCL a kromì mìøené výšky
hladiny mùže jednotce pøedávat i teplotu vzduchu nebo
vypoèítaný okamžitý prùtok.
Souèástí dodávky je nerezový polohovací mechanismus
pro snadné a rychlé nastavení snímaèe do svislé polohy.

Prùtokomìry pro
otevøené profily

Ultrazvukový snímaè hladiny US1200
s držákem pro Parshallùv žlab P3
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Binární vstupy

Binární výstupy

n Registraèní jednotka M4016 umožòuje monitorovat až 40
binárních signálù (chody, poruchy, ostraha objektu,...). Samotná
M4016 obsahuje 8 binárních vstupù. Další vstupy lze do øídícího
systému doplnit prostøednictvím externích vstupnì-výstupních
modulù DV2, kde každý z modulù má 16 vstupù a 6 výstupù
(relé).
n Binární vstup se aktivuje jeho spojením se spoleènou GND
svorkou kontaktem relé nebo otevøeným kolektorem u
polovodièových èidel a senzorù.
n Binární vstupy na jednotce M4016 mohou zpracovávat i pulsní
signály, napøíklad z OPTO nebo z REED snímaèù pøi mìøení
prùtoku vrtulkovými prùtokomìry.
n Zmìna stavu na binárních vstupech mùže vyvolat (ihned nebo s
nastavitelným zpoždìním) sepnutí/rozepnutí binárního výstupu.
Každou zmìnu lze také v jednotce M4016 archivovat vèetnì data a
èasu s rozlišením na sekundy. Aktuální stavy binárních vstupù je
možné cyklicky zobrazovat na displeji jednotky vèetnì pøíslušných
motohodin napoèítaných od poèáteèní instalace.

n Pro øízení pøipojené technologie je k dispozici 14 programovatelných binárních výstupù - relé. První jedno až dvì relé (podle
varianty pøípojné desky) jsou v jednotce M4016 a další relé se do
systému pøidávají prostøednictvím externího vstupnì-výstupního
modulu DV2 (6 relé v jednom modulu).
n Relé v externích modulech lze zatížit výkonem 230V/4(6)A.
n Každé relé lze naprogramovat jedním ze sedmi režimù:
Limit: spínání podle aktuální hodnoty na øídícím kanále
Alarm: spínání po aktivaci alarmu pøíslušného mìøícího kanálu
Vzorkovaè: puls po proteèení pøednastaveného množství
Èasovaè: nastavitelná doba ZAP/VYP v minutách
Spínací hodiny: 8 rùznì nastavitelných èasù zap a vyp
Logická podmínka: jednotka vyhodnocuje logický výraz až s
osmi èleny, kterými mohou být binární vstupy nebo jiná relé
Záskok: tato funkce zajišuje pravidelné støídání více èerpadel
v jímce a pøi poruše nìkterého z nich jej pøeskakuje.
n Pro snažší vytváøení složitìjších øídích algoritmù je v jednotce
k dispozici 6 pomocných virtuálních relé.

Pøíklad øízení ÈOV vèetnì mìøení prùtoku, varovacího systému SMS zpráv a datových pøenosù na server
Varovací, øídící, dotazové
a pravidelné informativní SMS

GSM/GPRS datové pøenosy
na server (lze využívat Datahosting)

M4016-G3
Registraèní a øídící
jednotka, prùtokomìr,
telemetrická stanice
v síti GSM/GPRS

RS485

DCL (Digital Current Loop)

Grafy generované
na serveru

Vstupnì-výstupní modul DV2

MAV420/DIN

Max 40 binárních vstupù
Max 14 binárních výstupù (relé)

Modul proudového výstupu
Max 16 výstupù 4-20 mA

US1200
Nátok ÈOV - mìøení prùtoku

Aktivaèní nádrž

6 vstupù 4-20 mA

M2001-EP
RS485

mìøení pH
a tepoty

EasyTREK
M2001-EKO
Mìøení
rozpuštìného
kyslíku a teploty

mìøení hladin v jínkách
a v nádržích

US1200
Odtok ÈOV - mìøení prùtoku

Analogové vstupy

Analogové výstupy

Mìøení analogových signálù provádí jednotka M4016. Podle typu
pøípojné desky má uživatel k dispozici 2 až 16 analogových vstupù.
Na standardnì dodávaní DPD pøípojné desce (jednotka M4016-G)
je 6 proudových vstupù 4-20 mA (další èidla a senzory lze pøipojit
pøed èíslicové DCL vstupy nebo pøes rozhraní RS485). Pøípojná
deska DPD-II navíc obsahuje 3 napìovì-odporové vstupy, ke
kterým lze napøíklad ètyødrátovì pøímo pøipojit teplotní senzory
Pt100. Veškerá mìøení uskuteèòuje pøesný 24 bitový AD pøevodník.

Pro øízení frekvenèních mìnièù nebo pro pøedávání zmìøených dat
do nadøízeného systému lze jednotku M4016 doplnit až o 16
externích modulù MAV420/DIN. Každý z modulù obsahuje jeden
galvanicky oddìlený aktivní proudový výstup 4-20 mA, který je øízen
z jednotky M4016 podle aktuální hodnoty na pøiøazeném kanálu.
Øídící povely se do modulu MAV420/DIN pøedávají prostøednictvím
rozhrani RS485.
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