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1 Opis przelicznika MSP-02-FC 
Przelicznik MSP-02-FC jest elektronicznym urządzeniem mikroprocesorowym, służącym do pomiarów, 

przeliczania na warunki bazowe i rejestracji przepływu gazu we współpracy z gazomierzami różnych rodzajów 

m.in.: impulsowymi (turbinowe i rotorowe), zwężkami, annubarami, ultradźwiękowymi i innymi.  

Wyboru rodzaju gazomierza współpracującego z przelicznikiem dokonuje się w ramach programowej 

konfiguracji przelicznika. 

Przelicznik MSP-02-FC obsługuje wszystkie sygnały obiektowe wymagane do obliczania ilości gazu dla każdego 

rodzaju współpracującego gazomierza. Nie występują fizyczne różnice konstrukcyjne w przelicznikach 

obsługujących poszczególne rodzaje gazomierzy. Przelicznik może być wykonany w następujących 

obudowach: 

▪ DIN z klawiaturą 28-klawiszową (KBD28D), 

▪ 19U2 z klawiaturą 28-klawiszową (KBD28U), 

▪ Multi z klawiaturą 28-klawiszową (KBD28D).  

Widoki ogólne i schematy zacisków sygnałów przelicznika dla poszczególnych wersji obudowy i elewacji są 

pokazane na rysunkach 1-Rysunek 9.  

 

Rysunek 1 Schemat zacisków przelicznika MSP-02-FC (obudowa DIN, elewacja KBD28D) 
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A złącze obiektowych sygnałów impulsowych i stanowych Ex  (HF2, HF3, LF, SYG), 

B złącze obiektowych sygnałów analogowych Ex 4-20mA (P,T), 

C złącze obiektowych sygnałów analogowych Ex 4-20mA ( P1/R1, P2/R2), 

D złącze sygnałów komunikacyjnych (COM1, COM2, COM3, COM4), 

E złącze blokady i sygnałów specjalnych, 

F złącze zasilania 24VDC i opcjonalnych sygnałów specjalnych (występuje jako 2-zaciskowe 

lub 4-zaciskowe). 

 

Rysunek 2 Widok elewacji przelicznika MSP-02-FC (obudowa 19U2, elewacja KBD28U) 

 

Rysunek 3 Schemat zacisków przelicznika MSP-02-FC (obudowa 19U2, elewacja KBD28U) 

(widok tylnej ściany) 

Sygnały zewnętrzne dla obudowy w wersji 19U2 są dołączane do przelicznika poprzez złącza zaciskowe 

rozmieszczone na tylnej ścianie obudowy: 

• A – złącze obiektowych sygnałów impulsowych i stanowych Ex  (HF2, HF3, LF, SYG), 

• B – złącze obiektowych sygnałów analogowych Ex 4-20mA (P, T), 

• C – złącze obiektowych sygnałów analogowych Ex 4-20mA ( P1/R1, P2/R2), 

• A1, B1, C1 – opcjonalny drugi zestaw złącz dla sygnałów obiektowych (odpowiadających złączom A, B, C); 

wykonanie w wersji Ex, 

• X1, X2  – opcjonalny zestaw złącz dla sygnałów specjalnych nie-Ex 

• D1 – złącze sygnałów komunikacyjnych COM1 oraz COM2 (RS-232 lub RS-485), 

• D2 – złącze sygnałów komunikacyjnych COM3 oraz COM4 (RS-485), 

• E – złącze sygnałów specjalnych np. wyjście na nawanialnie lub AccuLERT, sygnalizator alarmów, 

• Z – złącze zasilania 24VDC. Opcjonalnie w wersji z zasilaniem 230VAC złącze jest następujące: 
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Rysunek 4 Opcjonalne złącza zasilające (obudowa 19U2) 

Złącza A1, B1, C1, X1, X2 mogą wystąpić opcjonalnie w wykonaniach specjalnych przelicznika z dodatkowymi 

wejściami obiektowymi, realizowanymi przez dodatkowy zestaw podzespołów elektronicznych identyczny z 

obsługującym wejścia obiektowe (A, B, C) oraz opcjonalny moduł elektroniczny obsługujący sygnały specjalne 

(X1 i X2). Sygnały na złączach sygnałów obiektowych A, B i C  są identyczne jak dla obudowy DIN. Funkcja 

zwory blokującej dla obudowy 19U2 została przeniesiona ze złącza E1/2 na przełącznik płyty czołowej. Sygnały 

na złączach D1 i D2 odpowiadają złączu D obudowy DIN; dodatkowo jeden z portów COM (RS485 lub RS232 

– specyfikacja przy zamówieniu) został wyprowadzony na gniazdo płyty czołowej. Strukturę łączy 

komunikacyjnych płyty czołowej przedstawiają rysunki Rysunek 5a and Rysunek 5b: 

Rysunek 5 Struktura łącza komunikacyjnego umieszczonego na płycie czołowej obudowy 19U2 

 

 

a) RS-232 b) RS-485 
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Rysunek 6 Widok elewacji przelicznika MSP-02-FC (obudowa Multi, elewacja KBD28U) 

Złącza A,B,C,D,E,Z są fabrycznie plombowane i niedostępne dla użytkownika. Sygnały obiektowe należy 

podłączyć do listwy zaciskowej, dostępnej po zdjęciu dolnej pokrywy. Obudowa przelicznika wyposażona jest 

w jedno gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego oraz w osiem (w zależności od ilości wymaganych 

wejść obiektowych) przepustów do podłączenia obwodów Ex. Przewidziane zostały przepusty z możliwością 

ekranowania z gwintem metrycznym M16. Przetworniki z przelicznikiem należy łączyć za pomocą przewodów 

ekranowanych w izolacji z tworzywa samogasnącego. Przewody te, jako obwody iskrobezpieczne, powinny 

być oznakowane na niebiesko..  

Z D E 

A B C 
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Rysunek 7 Widok podstawowej listwy zaciskowej sygnałów Ex przelicznika MSP-02-FC (obudowa Multi) 

 

 
Rysunek 8 Widok przykładowego rozkładu złącz sygnałów nEx przelicznika MSP-02-FC (obudowa Multi – zasilanie 230VAC) 

Z1  (COM1) – RS-485 or RS-232 (specyfikacja przy zamówieniu), 

Z2  (COM2) – RS-485 or RS-232 (specyfikacja przy zamówieniu), 

Z3  (COM3) – RS-485, 

Z4  (COM4) – RS-485, 

Z5 Z6 – wyjście prądowe (opcja) do sterowania nawanialnią lub proporcjonalne do dowolnej wielkości. 
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Rysunek 9 Widok przykładowego rozkładu złącz sygnałów nEx przelicznika MSP-02-FC (obudowa Multi – zasilanie 24VDC) 

Z1 (COM1) – RS-485 lub RS-232 (specyfikacja przy zamówieniu), 

Z2 (COM2) – RS-485 lub RS-232 (specyfikacja przy zamówieniu), 

Z3 (COM3) – RS-485, 

Z4 (COM4) – RS-485, 

Z5 wyjścia dwustanowe, 

Z6 NC (not connected). 

Przelicznik jest wyposażony w panel operatorski, obejmujący: 

o wyświetlacz LCD 20x4, 

o LED’y: 

• “Praca” - zasilanie, 

• “Uwaga” - ostrzeżenie, 

• “Alarm” - aktywny alarm, 

o 28-klawiszową klawiaturę foliową 

Wszystkie złącza – zarówno obiektowe jak i komunikacyjne - są wykonane w postaci listew zaciskowych i 

mogą być wyposażone w plombowane blokady uniemożliwiające odłączenie przewodu bez zerwania plomby.  

Wszystkie sygnały obiektowe Ex i nEx oraz łącza komunikacyjne są izolowane galwanicznie. 

1.1 Podstawowe dane techniczne 

Komunikacja 
RS-232 lub RS-485 (4 kanały), transmisja max. 115200 bit/s, protokół Modbus (Master lub 
Slave, RTU, ASCII), protokół GazModem 1 i 2, inne protokoły przemysłowe, 

Moduły We/Wy 
4 We analogowe 4-20mA, przetwornik A/C 24 bit, 
3 We impulsowe (częstotliwościowe) (stykowe lub NAMUR), 
1 We 2stanowe (stykowe lub NAMUR), 

Zasilanie 
24 ±2 VDC, max. 600mA (obudowa DIN lub 19U2) 
230VAC (opcjonalne podtrzymanie akumulatorowe) (obudowa 19U2, Multi) 
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Zabudowa 
na szynie DIN, wykonania specjalne (obudowa DIN), 
w szafie 19” (obudowa 19U2), 
montaż na zawiesiach (obudowa Multi) 

Wymiary 
260 x 160 x 90 mm (obudowa DIN), 
432 (483) x 88 x 345 mm (obudowa 19U2) 
264 x 230 x 255 mm (obudowa Multi) 

Waga 
ok. 2.8 kg (obudowa DIN) 
ok. 3.2 kg (obudowa 19U2) 
ok. 4.0 kg (obudowa Multi) 

Temperatura 
otoczenia 

-10°C (14°F) - +40°C (104°F) (klasa 2) 

Wilgotność wzgl. max. 95% at 40°C (104°F), bez kondensacji 

Stopień ochrony 
IP54 (obudowa DIN) 
IP20 (obudowa 19U2) 

Konstrukcja i oprogramowanie urządzenia zapewniają spełnienie wymagań norm: 

ZN-G-4007:2001, PN-EN 12405-1+A2: 2010, PN-EN  60079-0: 2013-03 + A11:2014-03, PN-EN 60079-11:2012. 

1.2 Warunki normalne użytkowania 
▪ temperatura otoczenia: -10 - +40°C (klasa 2), 

▪ wilgotność względna 10% - 90%, 

▪ zakłócenia elektromagnetyczne: 

o PN-EN 61326-1: 2013-6 

o PN-EN 12405-1+A2: 2010 

o ZN-G-4007:2001 

▪ w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony zdrowia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: 

o PN-EN  60079-0: 2013-03 + A11:2014-03 

o PN-EN 60079-11: 2012 

o PN-EN 60529: 2003 

▪ napięcie zasilania 24 ±2 VDC (obudowa DIN, 19U2, Multi) lub 230VAC (obudowa 19U2, Multi). 

Poniżej znadjuje się tabliczka przelicznika z podstawowymi danymi o urządzeniu: 

 

              Rysunek 60 Tabliczka przelicznika (wersja DIN) 

Urządzenie przeznaczone do stosowania w układach pomiarowych technologicznych oraz rozliczeniowych 

gazu ziemnego, za wyjątkiem zastosowań: użytek domowy, usługi i handel oraz przemysł drobny, 

podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2004/22/WE (MID) Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 31 marca 2004 r. 

Rysunek 61 Tabliczka przelicznika (wersja 19U2) 
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Przelicznik posiada budowę modułową. Zbudowany jest z: 
1. modułu procesora głównego MS 
2. modułu pulpitu operatorskiego PO 
3. modułu wejść obiektowych WE 
4. modułu iskrobezpiecznych zasilaczy ZEx 

Przelicznik został przystosowany, już na etapie projektowania, do pracy w systemach pomiarowych o różnym 
stopniu złożoności, co pozwala na tworzenie rozbudowanych struktur: 
• wielu przeliczników współpracujących ze sobą, 
• przelicznika współpracującego z dodatkowym Modułem Obiektowym MSP-02-FCo1, 
• wielu przeliczników współpracujących z własną Jednostką Archiwizacyjną  

 

Do modułu obiektowego mogą być doprowadzone dodatkowe sygnały w postaci sygnałów analogowych 4-

20mA, sygnałów impulsowych i stanowych (HF2, HF3, LF, SYG). Liczba oraz konfiguracja wejść obiektowych 

zależna jest od wymagań użytkownika 

 
 

Rysunek 10 Przykładowy wielomodułowy system pomiarowy 

1.3 Zasilanie 
Przelicznik może być zasilany:  

◆ obudowa w wersji DIN   
•  z zewnętrznego źródła prądu stałego 24±2 VDC, 

◆ obudowa w wersji 19U2  
• z zewnętrznego źródła prądu stałego 24±2 VDC, 
• z zewnętrznego źródła 230VAC (standardowy zasilacz 230VAC÷24VDC montowany opcjonalnie 

wewnątrz obudowy + opcjonalne podtrzymanie akumulatorowe), 
◆ obudowa w wersji Multi 

• z zewnętrznego źródła 230VAC (standardowy zasilacz 230VAC÷24VDC montowany  wewnątrz 
obudowy + opcjonalne podtrzymanie akumulatorowe). 

 

W szczególności zasilanie może pochodzić z zasilacza, wyposażonego w moduł awaryjnego zasilania 

akumulatorowego, podtrzymującego pracę przelicznika w pełnym zakresie funkcjonalności przez określony 

czas od zaniku zasilania głównego. Zasilanie jest podłączane poprzez złącze „Z”  
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Rysunek 11 Schemat zasilania grupy przeliczników z podtrzymaniem akumulatorowym 

1.4 Komunikacja 
▪ Przelicznik komunikuje się z otoczeniem poprzez łącza szeregowe w standardzie RS-485 lub RS-232. 

Prędkość transmisji jest ustawiana programowo w zakresie 600-115200 bit/s. Wszystkie łącza szeregowe 

są funkcjonalnie symetryczne, mogą mieć jednak przypisane na etapie konfiguracji określone protokoły i 

zadania. Do komunikacji wykorzystywane są protokoły: 

▪ Modbus ASCII lub RTU, Master lub Slave, 

▪ Gaz-Modem 1 i 2, 

▪ inne protokoły przemysłowe.. 

Zestawienie sygnałów komunikacyjnych obowiązujących dla obudów DIN oraz 19U2 przedstawiono w tabeli 

1. 

Kanał Typ Złącze Piny 

COM1 
RS-485 
RS-232 

D 
1(A), 2(B), 3(Gnd) 
1(Rx), 2(Tx), 3(Gnd) 

COM2 
RS-485 
RS-232 

D 
4(A), 5(B), 3(Gnd) 
4(Rx), 5(Tx), 6(Gnd) 

COM3 RS-485 D 7(A), 8(B), 9(Gnd) 

COM4 RS-485 D 10(A), 11(B) 12(Gnd) 

Tabela 1 Zestawienie  łączy komunikacyjnych przelicznika MSP-02-FC 

Struktura łącza komunikacyjnego RS-485 obowiązująca dla obudów DIN oraz 19U2 została przedstawiona na  

Rysunek 12: 

 
Rysunek 12 Struktura łącza RS-485 

Struktura łącza komunikacyjnego RS-232 obowiązująca dla obudów DIN oraz 19U2 została przedstawiona na 

Rysunek 13: 

1 

2 

A 

B 

3 
GND 
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Rysunek 13 Struktura łącza RS-232 

 

Struktura łącza komunikacyjnego RS-232 oraz RS-485 obowiązująca dla obudowy Multi została przedstawiona 

na Rysunek 14: 

Rysunek 14 Struktura łączy komunikacyjnych RS-232 oraz RS-485: 

a) RS-232 b) RS-485 

  

Ustawienia parametrów pracy łączy komunikacyjnych wykonuje się za pomocą programu konfiguratora 

(Monitor_MSP) z komputera PC bądź z klawiatury 28-klawiszowej. Wszystkie bieżące parametry są dostępne 

na wyświetlaczu w menu „Konfiguracja”. 

1.5 Sygnały obiektowe 
Przelicznik obsługuje sygnały obiektowe z gazomierzy poprzez iskrobezpieczne wejścia pomiarowe: 

➢ Wejścia impulsowe i stanowe (NAMUR lub styk): 

• LF  – wejście impulsowe niskiej częstotliwości (do 2Hz), 

• HF2, HF3 – wejścia impulsowe wysokiej częstotliwości (do 5kHz), 

• Syg  – wejście stanowe sygnalizacji 
➢ Wejścia analogowe 4-20mA, 

• P  – wejście analogowe sygnału ciśnienia, 

• T  – wejście analogowe sygnału temperatury, 

• DP1/R1, DP2/R2  – wejścia analogowe sygnałów różnicy ciśnień (rezerwy pierwszej, rezerwy drugiej). 
 
W Tabela 2. przedstawiono zestawienie sygnałów obiektowych obsługiwanych przez przelicznik MSP-02-FC. 

Zestaw ten jest wspólny dla wszystkich trybów pracy przelicznika. Niektóre sygnały mogą nie być 

wykorzystywane do wyznaczania ilości gazu dla współpracy z określonym rodzajem gazomierza i są wówczas 

używane jako sygnały uniwersalne  

Wszystkie sygnały obiektowe muszą mieć ten sam charakter bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: Ex lub 

nie-Ex. Niedopuszczalne jest podłączanie na wejścia Ex jednego przelicznika sygnałów obiektowych różnych 

typów bezpieczeństwa Ex. 

1 

2 

Rx 

3 
GND 

Tx 
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 Rodzaj sygnału symbol złącze  Piny  

Wykorzystanie sygnałów w zależności od typu 
gazomierza 

Gazomierz z 
wyjściem 
impulsowym 

Gazomierz z 
wyjściem dP 
(zwężka, 
Annubara) 

Gazomierz 
ultradźwiękowy 

Sygnały 
Ex 

wejście HF2 HF2 A 1,2 √ 1 √5 √5 

wejście HF3 HF3 A 3,4 √ 1 √5 √5 

wejście LF LF A 5,6 √ 1 √5 √5 

wejście sygnalizacji Syg A 7,8 √ 1 √5 √5 

ciśnienie gazu P B 1,2,3 √ √ √ 

temperatura gazu T B 4,5,6 √ √ √ 

różnica 
ciśnień/rezerwa #1 

DP1/R1 C 1,2,3 √2 √4 √4 

różnica 
ciśnień/rezerwa #2 

DP2/R2 C 4,5,6 √2 √4 √4 

Sygnały 
nEx 

wyjście stanowe 1 Naw_Imp E 3,4 √3 √3 √3 

wyjście stanowe 2 Imp2 E 5,6 √3 √3 √3 

COM1 
(RS485/RS232) 

COM1 D 1,2,3 √ √ √ 

COM2 
(RS485/RS232) 

COM2 D 4,5,6 √ √ √ 

COM3 (RS485) COM3 D 1,2,3 √ √ √ 

COM4 (RS485) COM4 D 4,5,6 √ √ √ 

Uwagi 

1) ilość podłączonych sygnałów zależna od typu gazomierza. Niewykorzystane sygnały mogą służyć jako wejścia 

sygnalizacyjne sygnałów pochodzących ze strefy Ex 

2) wejścia służące do podłączenia sygnału rezerwy 1 i 2 lub innego sygnału w standardzie 4...20mA 

3) wyjścia umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. nawanialnia, zawory itp. 

4) wejścia służące do podłączenia sygnału w standardzie 4...20mA 

5) wejścia, które można wykorzystać do podłączenia dowolnego sygnału typu :styk, namur (sygnał ze strefy Ex) 

Tabela 2 Zestawienie sygnałów obiektowych przelicznika MSP-02-FC dla obudowy DIN 

Wszystkie wejścia obiektowe zapewniają oddzielenie galwaniczne obwodów wejściowych współpracujących 

z urządzeniami zainstalowanymi w strefie zagrożonej wybuchem od części centralnej, sygnałów 

komunikacyjnych, pomocniczych i zasilania. Wszystkie wejścia obiektowe są również oddzielone galwanicznie 

pomiędzy sobą. Obwody wejść obiektowych mogą współpracować z obwodami iskrobezpiecznymi urządzeń 

zainstalowanych w strefie „0,1,2” mieszanin wybuchowych z powietrzem, zaliczanych do grupy 

wybuchowości IIA, IIB i IIC. Parametry iskrobezpieczeństwa podano poniżej przy opisie poszczególnych 

rodzajów sygnałów 

1.5.1 Wejścia impulsowe i stanowe 

Wejścia impulsowe pozwalają na podłączenie jednego sygnału niskiej częstotliwości LF (max. 2Hz) i dwóch 

sygnałów wysokiej częstotliwości HF3 i HF2 (max. 5kHz). Do wejść HF2 i HF3 mogą być również podłączane 

sygnały średniej częstotliwości MF (np. z gazomierzy rotorowych).  

Liczba obsługiwanych obiektowych sygnałów dwustanowych może zostać zwiększona poprzez wykorzystanie 

jako stanowych niewykorzystanych wejść impulsowych lub dołączenie dodatkowego modułu obiektowego 

(MSP-02-FCo1). Jest to opcja wymagająca konsultacji              z producentem przelicznika. 
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Do wejść impulsowych mogą być dołączane sygnały typu NAMUR lub styk. Dołączane obwody są zasilane 

przez przelicznik napięciem ok. 8.2V. 

Każde z wejść ma charakter uniwersalny i może być wykorzystane do zliczania i wyznaczania częstotliwości 

impulsów oraz stanu logicznego sygnału wejściowego. Funkcjonalność i parametry dynamiczne 

poszczególnych wejść są prekonfigurowane fabrycznie i modyfikowane na drodze programowej.  

Typowo wejścia HF2, HF3 i LF są przeznaczone jako wejścia pomiarowe dla współpracy z gazomierzami 

impulsowymi. Podczas obsługi gazomierzy zwężkowych lub annubar mogą one być wykorzystane jako 

uniwersalne 2-stanowe wejścia sygnalizacji.  

Struktura wejścia impulsowego została przedstawiona na Rysunek 15. 

 
Rysunek 15 Schemat wejścia impulsowego 

Parametry iskrobezpieczeństwa wejść impulsowych (listwa A, zaciski 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) – zgodnie z 

certyfikatem badań typu WE: KDB 04 ATEX 351 pokazuje Tabela 3: 

U0 
[V] 

I0 
[mA] 

P0 
[mW] 

Li 
[mH] 

Ci 
[µF] 

Grupa L0 [mH] C0 [µF] 

11.6 17 49.2 ~0 ~0 

IIA 20 3.4 

IIB 10 2.7 

IIC 1 0.82 

     
Uwaga: W przypadku skupionych L0 C0 wartości z ww tabeli należy 
podzielić przez 2. 

Tabela 3. Parametry iskrobezpieczeństwa dla wejść impulsowo-stanowych 

1.5.2 Wejścia analogowe 4-20mA  

Wejścia analogowe 4-20mA są obsługiwane przez 24-bitowe przetworniki A/C i zapewniają dokładność 

przetwarzania sygnału prądowego na poziomie 0.02%. Do wejść można podłączać zarówno przetworniki z 

własnym zasilaniem jak i przetworniki zasilane z przelicznika. Podczas współpracy z każdym typem gazomierza 

są wykorzystywane wejścia ciśnienia P i temperatury T. Wykorzystanie wejść analogowych ze złącza C może 

być następujące: 

• dla gazomierzy zwężkowych i annubar dla uzyskania informacji o wartości spadku ciśnienia ΔP są 

wykorzystywane jeden lub dwa sygnały ΔP1/R1 i ΔP2/R2 (interpretowane wówczas przez przelicznik 

jako: dP1 i dP2); do wejścia ΔP1/R1 należy podłączać przetwornik o mniejszym zakresie a do dP2/R2 

– o większym zakresie, 

• dla gazomierzy impulsowych sygnały ΔP1/R1 i ΔP2/R2 mogą być wykorzystane jako uniwersalne 

wejścia analogowe 4-20mA (interpretowane wówczas przez przelicznik jako: R1 i R2).  

 

Uwaga !!! 

Znaki ΔP i dP  pojawiające się w dokumentacji lub na wyświetlaczu, należy traktować jako równoważne, 

plus (+) 8.2V 

minus (-) 
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Każde wejście analogowe ma indywidualnie konfigurowaną, fabrycznie kalibrowaną liniową charakterystykę 

prądową 4-20mA. Mogą być do nich podłączane przetworniki o różnych zakresach; zakresy pomiarowe 

aktualnie podłączonych przetworników są wprowadzane w ramach programowej konfiguracji przelicznika.  

Struktura wejścia analogowego została przedstawiona na Rysunek 16. 

 
Rysunek 16 Schemat wejścia analogowego 

Dla każdego sygnału wejście analogowe przelicznika zapewnia zasilanie o napięciu nominalnym 24VDC. 

Obwody zewnętrzne mogą być dołączane na dwa sposoby:  

▪ obwody zasilane z przelicznika: plus sygnału na zacisk 24VDC przelicznika, minus sygnału na zacisk plus (+) 

przelicznika, 

▪ obwody z własnym źródłem zasilania : plus sygnału na zacisk plus (+) przelicznika, minus sygnału na zacisk 

minus (-) przelicznika 

Rysunek 17 Schemat podłączenia przetwornika ciśnienia do  wejścia analogowego przelicznika 
a) Przetwornik zasilany z przelicznika 

 
 

b) Przetwornik z własnym zasilaniem 

 
 

Parametry iskrobezpieczeństwa wejść analogowych dla urządzeń zasilanych z przelicznika  (listwy B i C, zaciski 

1-2, 4-5), dla urządzeń z własnym źródłem zasilania (listwy B i C, zaciski 2-3, 5-6):  zgodnie z certyfikatem 

badań typu WE: KDB 04 ATEX 351 przedstawia Tabela 4.  

Piny U0 [V] I0 [mA] P0 [W] Li [mH] Ci [nF] Grupa L0 [mH] C0 [µF] 

1-2, 4-5 27.3 120 0.82 ~0 ~0 Urządzenia zasilane z przelicznika 

 UI [V] II [mA] PI [W] Li [mH] Ci [nF]  

2-3, 5-6 28.8 50 0.9 ~0 47 Urządzenia z własnym zasilaniem 

I 

P 

24VDC 

plus (+) 

minus (-) 

+ 

- 

Wejście analogowe 

przelicznika 
Przetwornik 

ciśnienia 

+ 

- 

I 

P 

24VDC 

plus (+) 

minus (-) 

Wejście analogowe 

przelicznika Przetwornik 

ciśnienia 

plus (+) 

24VDC 

minus (-) 
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Piny U0 [V] I0 [mA] P0 [W] Li [mH] Ci [nF] Grupa L0 [mH] C0 [µF] 

      IIA 14 2.28 

      IIB 7 0.68 

      IIC 1.4 0.088 

 
     

Uwaga: W przypadku skupionych L0 C0 wartości z 
ww tabeli należy podzielić przez 2. 

Tabela 4. Parametry iskrobezpieczeństwa dla wejść analogowych 

Uszkodzenie (przerwa) w obwodach sygnałów analogowych jest wykrywane przez przelicznik i sygnalizowane 

jako alarm systemowy.  

1.5.3 Sygnały specjalne 

Do złącza E mogą być podłączane sygnały specjalne; w szczególności zaciski E1/2 mogą obsługiwać sygnał 2-

stanowy typu styk, pochodzący spoza strefy EX (obudowa DIN). 

Sygnał ten może być wykorzystany jako wejście blokujące; po odpowiednim zdefiniowaniu konfiguracji 

zabezpieczeń zwarcie tego wejścia uniemożliwia wykonanie zmian w konfiguracji przelicznika. Sygnał ten 

można również wykorzystać jako uniwersalne wejście stanowe nie-EX. Zaciski 3/4 oraz 5/6 złącza E (złącze 

sygnałów specjalnych) mogą służyć na przykład jako wyjście na nawanialnię lub AccuLert oraz sygnalizator 

alarmów. Funkcja zwory blokującej dla obudowy 19U2 została przeniesiona ze złącza E1/2         na przełącznik 

umieszczony na płycie czołowej. 

1.6 Współpraca przelicznika z urządzeniami zewnętrznymi 
Obliczenia strumieni i objętości gazu są realizowane wg metod i zależności przedstawionych w normie ZN-G-

4002:2001 z wykorzystaniem przeliczenia PTZ. Możliwe jest zaimplementowanie dodatkowych metod 

obliczeniowych. Wybór wariantu metodyki obliczeń jest dokonywany w ramach konfiguracji przelicznika. 

Przetwarzanie sygnałów analogowych 4-20mA na postać cyfrową, wykorzystywaną w algorytmach 

obliczeniowych, jest dokonywane przez przelicznik z okresem ok. 200 ms i taki jest też czas trwania pełnego 

cyklu obliczeniowego. 

Przelicznik przelicza objętość gazu, zmierzoną przez gazomierz, na warunki bazowe (101.325kPa, 0.0°C) oraz 

warunki kontraktowe (o konfigurowanej wartości ciśnienia i temperatury). 

Dla każdego cyklu obliczeniowego wyznaczane są m.in. wartość współczynników przeliczenia (współczynniki 

korekcji lub konwersji), przyrosty objętości w warunkach rzeczywistych na przyrosty w warunkach 

normalnych. Dodatkowo w obliczeniach może być uwzględniona korekcja błędu gazomierza (aktywizowana 

w ramach konfiguracji programowej przelicznika). 

W związku z tym przelicznik zawsze obsługuje co najmniej trzy liczniki objętości: 

▪ Vr – licznik objętości w warunkach pomiaru, 

▪ Vc – licznik objętości w warunkach pomiaru  z zastosowaniem korekcji błędu gazomierza, 

▪ Vn – licznik objętości w warunkach normalnych (bazowych).. 

1.6.1 Współpraca z gazomierzami impulsowymi 

Przelicznik przelicza objętość gazu, zmierzoną przez gazomierz, na warunki bazowe (101.325 kPa, 0.0°C) na 

podstawie przyrostów objętości wg sygnałów impulsowych z gazomierza w funkcji zmierzonego ciśnienia, 
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temperatury oraz obliczonego na ich podstawie - z uwzględnieniem składu gazu (metoda SGERG-88, ISO 

12213:2006) - współczynnika ściśliwości gazu.  

Do współpracy z gazomierzami o wyjściach impulsowych (turbinowymi i rotorowymi) przelicznik wykorzystuje 

sygnały niskoczęstotliwościowe LF (max. 2Hz) lub wysokoczęstotliwościowe HF3 i HF2 (max. 5kHz). 

Wyznaczanie przyrostów objętości odbywa się poprzez zliczanie przyrostów impulsów z uwzględnieniem wagi 

impulsu (objętości przypadającej na impuls lub jej odwrotności.  

Schemat podłączeń sygnałów dla obsługi gazomierza impulsowego został przedstawiony na Rysunek 18. 

Wyboru sygnału impulsowego gazomierza, służącego do wyznaczania przyrostów objętości, dokonuje się 

spośród wejść impulsowych LF, HF2 i HF3 w ramach programowej konfiguracji przelicznika. Analogicznie 

dokonuje się wyboru sygnału wykorzystywanego przez przelicznik do wyznaczania strumienia chwilowego. 

W przypadku konfiguracji z dwoma lub trzema sygnałami impulsowymi przelicznik może dokonywać 

porównań liczb impulsów z poszczególnych wejść wg parametrów ustawianych w konfiguracji. Jeśli różnica w 

stosunku do oczekiwanej (wynikającej z konstrukcji gazomierza) liczby impulsów przekracza ustawioną 

wartość progową, generowany jest alarm procesowy.  

Wartość strumienia jest wyznaczana w oparciu o precyzyjny pomiar czasu pomiędzy impulsami. Strumień 

może być wyznaczany z pojedynczych impulsów lub wskazanej ich liczby  (np. liczby łopatek turbiny) 

zapewniając możliwie wysoką dynamikę i stabilność wskazań. Parametry wyznaczania strumienia są 

ustawiane w ramach konfiguracji przelicznika. 

 

Jeżeli przelicznik współpracuje z gazomierzem generującym wyłącznie sygnał LF wówczas sygnał ten zawiera 

jedyną informację dla wyznaczania strumienia. Jeśli estymowana na podstawie czasu od nadejścia ostatniego 

impulsu LF wartość strumienia będzie niższa niż 0.1Qmin, przelicznik przyjmie wartość strumienia równą zeru. 
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Rysunek 18 Schemat podłączeń sygnałów dla obsługi gazomierza impulsowego 

1.6.2 Funkcja korekcji charakterystyki błędu gazomierza 

Przelicznik jest wyposażony w funkcję korekcji charakterystyki błędu gazomierza. Funkcja ta może być 

załączana opcjonalnie w ramach konfiguracji przelicznika. Załączenie tej funkcji powoduje uwzględnienie 

charakterystyki błędu gazomierza przy wyznaczaniu: 

• objętości rzeczywistej skorygowanej (w warunkach pomiaru), 

• strumienia rzeczywistego skorygowanego, 

• objętości normalnej, 

• strumienia normalnego, 

• objętości w warunkach kontraktowych, 

• strumienia w warunkach kontraktowych 

• oraz pozostałych zależnych liczników i strumieni.  

1.6.3 Współpraca z gazomierzami zwężkowymi i annubarami 

Podczas współpracy z gazomierzami zwężkowymi i annubarami przelicznik wyznacza strumień objętości 

rzeczywistej na podstawie sygnału różnicy ciśnień ΔP , pomiaru stanu gazu tj. sygnałów ciśnienia P i 

temperatury gazu T oraz informacji o składzie gazu. 

W przypadku stosowania kilku przetworników różnicy ciśnień przelicznik automatycznie wybiera ten, którego 

zakres pomiarowy najlepiej odpowiada aktualnej wartości spadku ciśnienia. Udostępniana jest informacja o 

numerze wejścia, z którego pobierana jest informacja o aktualnej wartości ΔP.  

W celu uniknięcia “tętnień” podczas pracy na granicy zakresu przetwornika o mniejszym zakresie w 

algorytmie przełączania uwzględnia się histerezę, której wartość jest ustawiana w ramach konfiguracji 

przelicznika. 
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Jeśli we wspólnym zakresie pracy obu przetworników różnica wskazań przekracza wartość progową – 

ustawianą w konfiguracji – generowany jest alarm. 

W przypadku pracy z dwoma przetwornikami różnicowymi o ustawionym takim samym zakresie pomiarowym 

przelicznik do obliczeń wykorzystuje wartość średnią ze wskazań obu przetworników i kontroluje różnicę 

wskazań w całym zakresie roboczym. 

Gdy wartość różnicy ciśnień jest mniejsza od wartości progowej ustawianej w konfiguracji (zazwyczaj jest to 

wartość niepewności pomiaru przetwornika o mniejszym zakresie), przelicznik przyjmuje zerową wartość 

strumienia 

 

Rysunek 19 Schemat podłączeń sygnałów dla obsługi gazomierza zwężkowego i annubary 

1.6.4 Współpraca z gazomierzami ultradźwiękowymi 

Przelicznik przelicza objętość gazu, zmierzoną przez gazomierz ultradźwiękowy (objętość w 

warunkach rzeczywistych), na warunki bazowe (101.325 kPa, 0.0°C), na podstawie informacji dostarczanych                    

z gazomierza w funkcji zmierzonego ciśnienia, temperatury oraz obliczonego na ich podstawie - z 

uwzględnieniem składu gazu (metoda SGERG-88, ISO 12213:2006) - współczynnika ściśliwości gazu. 

Przelicznik może posiadać dwa zestawy liczników głównych i awarii, liczniki dla kierunku A oraz liczniki dla 

kierunku B (przepływ dwukierunkowy). Informacja o kierunku przepływu, w przypadku połączenia 

przelicznika MSP-02-FC z gazomierzem ultradźwiękowym MPU1200 firmy FMC, pochodzi bezpośrednio z 

gazomierza. Przelicznik udostępnia wszystkie informacje pochodzące z gazomierza ultradźwiękowego 

zarówno diagnostyczne jak i metrologiczne na wyświetlaczu oraz na drodze cyfrowej używając protokołów 

ModBus oraz GazModem. Wygenerowanie alarmu przez gazomierz ultradźwiękowy powoduje świecenie 

pulsacyjne czerwonej diody przelicznika oznaczonej jako „ALARM”. Świecenie w sposób ciągły może oznaczać 

brak komunikacji przelicznika z gazomierzem lub uszkodzenie jednego z torów pętli prądowej ciśnienia lub 
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temperatury. Przelicznik współpracuje z gazomierzem na zasadzie dwóch urządzeń typu Master-Slave, gdzie 

gazomierz traktowany jest jako urządzenie typu Slave. Standardowo urządzenia komunikują się między sobą 

po magistrali RS-485 za pomocą protokołu ModBus. Wykorzystywany jest do tego celu COM4 przelicznika (w 

szczególnych przypadkach możliwe jest wykorzystanie innego portu przelicznika wyposażonego w RS-232). 

Porty COM1 (RS-232 lub RS-485), COM2 (RS-232 lub RS-485) i COM3 (RS-485) służą do komunikacji z 

systemami nadrzędnymi wykorzystującymi protokoły komunikacyjne GazModem lub ModBus. Schemat 

podłączeń sygnałów dla obsługi gazomierza ultradźwiękowego przedstawia Rysunek 20: 

 

Rysunek 20 Schemat podłączeń sygnałów do przelicznika (obudowa DIN) dla obsługi gazomierza ultradźwiękowego 
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Rysunek 21 Schemat podłączeń sygnałów do przelicznika (obudowa 19U2) dla obsługi gazomierza ultradźwiękowego 

 

1.6.5 Współpraca z przepływomierzem masowym MicroMotion firmy Emerson 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami masowymi w różnych trybach, wg rodzaju 

dostępnego sygnału wyjściowego z przepływomierza masowego: 

• MSI – impulsowym – gazomierze z wyjściem impulsowym,  

• MSA – analogowym – gazomierze z wyjściem analogowym 4-20mA, 

• MSD – cyfrowym – gazomierze z szeregowym łączem cyfrowym RS232 lub RS485. 

W trybie impulsowym (MSI) informacja o ilości mierzonego czynnika jest udostępniana przez gazomierz w 

postaci sygnału impulsowego (NAMUR, OC, styk) o określonej wadze wImp [kg/imp], dołączonego do wejścia 

impulsowego przelicznika (HF2, HF3, LF). Przelicznik przelicza impulsy na przyrosty masy czynnika (dMi = 

wImp * Nimp) a następnie na przyrosty objętości w warunkach pomiaru (dVmi = dMi / ρ) (gęstość ρ 

wyznaczana na podstawie mierzonego stanu gazu P,T i  jego składu). Wielkość strumienia masy czynnika QM 

[kg/h] jest proporcjonalna do częstotliwości impulsów (QM ≈ fimp*wImp); strumień objętości w warunkach 

pomiaru wynosi Qm = QM/ ρ. Dalsze przetwarzanie informacji o ilości czynnika jest realizowane jak dla obsługi 

typowych gazomierzy turbinowych lub rotorowych poprzez sumowanie kolejnych przyrostów objętości w 

warunkach pomiaru i przeliczenia strumienia Qm. 

W trybie analogowym (MSA) informacja o ilości mierzonego czynnika jest przekazywana w postaci sygnału 

analogowego prądowego 4-20mA, proporcjonalnego do strumienia masy czynnika QM [kg/h], dołączanego 

do wejścia analogowego przelicznika (R1). Przelicznik przelicza strumień masy QM na strumień objętości w 

warunkach pomiaru Qm = QM/ρ(gęstość ρ wyznaczana na podstawie mierzonego stanu gazu P,T i  jego 

składu). Dalsze przetwarzanie informacji o ilości czynnika jest realizowane analogicznie do obsługi gazomierzy 

zwężkowych poprzez całkowanie strumienia Qm. 
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W trybie cyfrowm (MSD) kompleksowa informacja o wielkości przepływu mierzonego czynnika QM [kg/h] 

(lub w innych jednostkach) oraz stanie gazomierza (informacje diagnostyczne) jest udostępniana poprzez 

szeregowe łącze komunikacyjne, dołączane do dowolnego złącza komunikacyjnego przelicznika (najczęściej 

COM4). Przelicznik przelicza strumień masy QM na strumień objętości w warunkach pomiaru Qm = 

QM/ρ(gęstość ρ wyznaczana na podstawie mierzonego stanu gazu P,T i  jego składu). Dalsze przetwarzanie 

informacji o ilości czynnika jest realizowane analogicznie do obsługi gazomierzy zwężkowych poprzez 

całkowanie strumienia Qm. Przelicznik analizuje informacje diagnostyczne z gazomierza i przechodzi w stan 

alarmowy w przypadku stwierdzenia odpowiedniego stanu alarmowego gazomierza. Dodatkowo przelicznik 

udostępnia komplet informacji diagnostycznych oraz bieżący stan gazomierza, mapując je w przestrzeń 

własnych rejestrów protokołów GazModem i Modbus i umożliwiając dostęp do nich w systemie telemetrii.  

W trybie mieszanym (MSD+Sygnał QM) informacja o ilości mierzonego czynnika może być przekazywana w 

postaci sygnału impulsowego (NAMUR, OC, styk) o określonej wadze wImp [kg/imp], dołączonego do wejścia 

impulsowego przelicznika (HF2, HF3, LF) lub w postaci sygnału analogowego prądowego 4-20mA, 

proporcjonalnego do strumienia masy czynnika QM [kg/h], dołączanego do wejścia analogowego przelicznika 

(R1) a drogą cyfrową poprzez szeregowe łącze komunikacyjne dostarczana jest kompleksowa informacja o 

wielkości przepływu mierzonego czynnika QM [kg/h] (lub w innych jednostkach) oraz stanie gazomierza 

(informacje diagnostyczne). Dodatkowo przelicznik dokonuje porównania ilości mierzonego czynnika 

otrzymywanej droga cyfrową z wartością wyliczoną z wejścia impulsowego lub analogowego. Przekroczenie 

ustawionej maksymalnej różnicy powoduje wygenerowanie odpowiedniego alarmu (błąd porównania 

impulsów HF2 lub HF3). 

Aby przelicznik połączył się z gazomierzem masowym po łączu komunikacyjnym powinien być skonfigurowany 

zgodnie z poniższymi parametrami (konfiguracja zgodna z defaultową konfiguracją przepływomierza 

MicroMotion): 

• w przeliczniku powinien być ustawiony protokół Modbus Master (ModbusMas), 

• prędkość transmisji: 1200 – 38400 (default 9600), 

• parzystość: Odd, None, Even (default None), 

• adres modbus: default 1, 

• liczba bitów stopu: default 1, 

• sekwencja bitów: default 3-4-1-2, 

Parametry czasowe powinny być zgodne z konfiguracją przedstawioną na rysunkach 22 i 23 (dostępne tylko 

z poziomu programu Monitor).  

W przypadku braku komunikacji przelicznika z przepływomierzem masowym na przeliczniku świeci się w 

sposób ciągły czerwona dioda, generowany jest wówczas alarm systemowy oraz zdarzenie numer 102 

(GMDKom – brak komunikacji z gazomierzem cyfrowym). Po nawiązaniu komunikacji przelicznika z 

przepływomierzem masowym czerwona dioda zacznie migać lub zgaśnie całkowicie (pod warunkiem 

prawidłowych wartości p i t). Po podłączeniu się programem Monitor do przelicznika należy w pierwszej 

kolejności odczytać zakładkę danych bieżących. Monitor automatycznie odczyta konfigurację przelicznika, 

pojawi się dodatkowa zakładka „MicroMotion MSD”, w której można odczytywać wszystkie dane z 

przepływomierza masowego czytane przez przelicznik. Podświetlenie kolorem czerwonym pola 

„Komunikacja” oznacza brak komunikacji przelicznika z masowcem. 
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Rysunek 22 Parametry czasowe przy podłączeniu przelicznika do przepływomierza masowego MicroMotion 

 

Rysunek 23 Konfiguracja parametrów transmisji portu szeregowego komunikującego się z przepływomierzem masowym  
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Rysunek 24 Zakładka umożliwiająca odczyt danych pomiarowych oraz diagnostycznych z przepływomierza masowego 
MicroMotion 

 

 

1.6.6 Współpraca z przepływomierzem z wyjściem analogowym 4..20mA proporcjonalnym do 

strumienia Qm oraz Qb. 

 

Przelicznik może współpracować z przepływomierzami z wyjściem 4..20mA proporcjonalnym do strumienia 

rzeczywistego Qm [m3/h] oraz strumienia normalnego (skorygowanego) Qb [Nm3/h], gdzie informacja o 

ilości mierzonego czynnika jest przekazywana w postaci sygnału analogowego prądowego 4-20mA, 

dołączanego do wejścia analogowego przelicznika (R1). W przypadku przepływomierza z wyjściem 

analogowym proporcjonalnego do strumienia rzeczywistego Qm przelicznik przelicza objętość gazu, 

zmierzoną przez przepływomierz (objętość w warunkach rzeczywistych), na warunki bazowe (101.325 kPa, 

0.0°C), na podstawie informacji dostarczanych z przepływomierza w funkcji zmierzonego ciśnienia, 

temperatury oraz obliczonego na ich podstawie - z uwzględnieniem składu gazu (metoda SGERG-88, ISO 

12213:2006) - współczynnika ściśliwości gazu. 
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Rysunek 25 Konfiguracja przelicznika przy współpracy z przepływomierzem z wyjściem analogowym 4..20mA proporcjonalnym 
do strumienia rzeczywistego Qm 

 

Rysunek 26 Konfiguracja przelicznika przy współpracy z przepływomierzem z wyjściem analogowym 4..20mA proporcjonalnym 
do strumienia normalnego (skorygowanego) Qb 
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1.6.7 Współpraca z chromatografami i ustawianie składu gazu 

Przelicznik może pracować na stałym (konfigurowanym) składzie gazu lub otrzymywać aktualną informację o 

bieżącym składzie z systemu nadrzędnego poprzez łącza szeregowe COM1-COM4.  

Ustawiany skład gazu może być molowy lub objętościowy. Przelicznik przed ustawieniem wewnętrznego 

składu gazu kontroluje sumowanie udziałów do 100%. Jeżeli odchyłka od 100% przekracza wartość progową 

– ustawianą w konfiguracji - następuje odrzucenie składu i praca na składzie ostatnim poprawnym. W 

przeciwnym przypadku przelicznik umożliwia (wg konfiguracji): 

• normalizację składu albo, 

• uzupełnienie do 100% składnikiem wskazanym w konfiguracji. 

Przelicznik po otrzymaniu z systemu nadrzędnego nowego składu gazu przyjmie go do obliczeń (pod 

warunkiem sumy równiej 100%) i będzie na nim pracował do chwili otrzymania nowego poprawnego składu 

gazu. Jeśli przelicznik straci z jakiś powodów komunikację z systemem nadrzędnym, będzie pracował na 

składzie ostatnio wpisanym a więc ostatnim poprawym.  

W przypadku restartu przelicznika z zasilania przelicznik wstaje ze składem zastępczym ustawiamym przy 

pomocy programu Monitor (patrz rozdział 7.16). Jest to jedyny przypadek kiedy to przelicznik pracuje na 

zastępczym składzie gazu. 

 

1.7 Metody obliczeniowe przelicznika 
Przetwarzanie sygnałów analogowych 4-20mA na postać cyfrową, wykorzystywaną w algorytmach 

obliczeniowych, jest dokonywane przez przelicznik z okresem ok. 200 ms i taki jest też czas trwania pełnego 

cyklu obliczeniowego. 

Dla każdego cyklu obliczeniowego wyznaczana jest m.in. wartość współczynników przeliczenia (współczynniki 

korekcji lub konwersji) z przyrostu objętości w warunkach rzeczywistych na przyrosty w warunkach 

normalnych i kontraktowych. 

 

1.7.1 Obliczanie współczynnika ściśliwości 

Przelicznik - na podstawie przyrostów objętości w warunkach pomiaru - wyznacza przyrosty objętości w 

warunkach normalnych (101.325 kPa abs i 273.15K) oraz kontraktowych, stosując przeliczenie PTZ. 

Do obliczeń współczynnika ściśliwości gazu Z przelicznik wykorzystuje metodę SGERG-88 (ZN G-4004:2001). 

Ciepło spalania Hs i gęstość normalną ρn wyznacza w oparciu o skład gazu lub wykorzystuje wartości 

ustawione. 

Wartość współczynnika ściśliwości jest aktualizowana w każdym cyklu obliczeniowym. 

 

1.7.2 Obliczanie przyrostów objętości dla gazomierzy impulsowych 

Wartości współczynników przeliczenia – wyznaczane podczas każdego cyklu obliczeniowego – są uśredniane 

pomiędzy kolejnymi impulsami; w pierwszym cyklu z niezerowym przyrostem liczby impulsów jest on 

przeliczany na przyrost objętości w warunkach pomiaru (na podstawie wagi impulsu), który z kolei jest 
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przeliczany z wykorzystaniem wartości średnich współczynników przeliczenia na przyrosty objętości w 

warunkach normalnych i kontraktowych. 

Przyjęcie takiej metody uśredniania jest oparte na założeniu stabilnego przepływu pomiędzy kolejnymi 

impulsami. Wyznaczone przyrosty są następnie dodawane do odpowiednich liczników ilości gazu.  

1.7.3 Obliczanie przyrostów objętości dla gazomierzy zwężkowych i annubar 

Przelicznik współpracujący z gazomierzem zwężkowym lub annubarą dokonuje obliczenia strumienia gazu w 

warunkach pomiaru w każdym cyklu obliczeniowym na podstawie aktualnej wartości różnicy ciśnień  P, 

stanu gazu oraz składu gazu. 

Wszystkie algorytmy uwzględniają współczynniki rozszerzalności cieplnej kryzy i rurociągu. 

Dla gazomierza zwężkowego strumień w warunkach pomiaru jest obliczany w oparciu o metodę obliczeń z 

normy zakładowej ZN-G-4002:2001, gdzie do obliczania współczynnika przepływu C stosuje się zależność 

Reader-Harris/Gallaghera. Opcjonalnie można wykorzystać zależność Stolz'a wg normy  ZN-G-4002:1995. 

Dodatkowo przelicznik może implementować metody obliczeń wymagane przez użytkownika. Wyboru 

metody obliczeń dokonuje się w ramach konfiguracji przelicznika. 

Dla annubar implementowane są algorytmy udostępniane przez producentów np. Rosemount 485 Annubar 

Primary Element Flow Calculations. 

Obliczony strumień w warunkach pomiaru jest przeliczany na strumienie w warunkach normalnych i 

kontraktowych w wykorzystaniem odpowiednich współczynników przeliczenia wyznaczonych dla bieżącego 

cyklu obliczeniowego. 

Następnie wartości tych strumieni są mnożone przez czas, który upłynął od poprzedniego cyklu 

obliczeniowego dając przyrosty objętości w bieżącym cyklu, które z kolei są dodawane do odpowiednich 

liczników ilości gazu.  
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2 Dane bieżące i bazy danych 

2.1 Wielkości wyznaczane na bieżąco 
W związku z koniecznością zmiany oznaczeń według normy ZN-G 4007 na zgodne z normą PN EN-12405, 

poniższa tabela zawiera zestawienie odpowiadających sobie oznaczeń występujących zarówno w 

dokumentacji jak i na wyświetlaczu przelicznika:  

Stare 
oznaczenie 

Nowe 
oznaczenie 

Jedn. Opis 

Vr Vm m3 Licznik główny objętości w warunkach pomiaru 

Vn Vb m3 Licznik główny objętości w warunkach bazowych 

Eo Ei kWh Licznik główny energii opałowej 

Vna Vba m3 Licznik awarii objętości w warunkach bazowych 

Eoa Eia kWh Licznik awarii energii opałowej 

Vnk Vbk m3 Licznik kalibracji objętości w warunkach bazowych 

Eok Eik kWh Licznik kalibracji energii opałowej 

Qr Qm m3/h Strumień objętości w warunkach pomiaru 

Qn Qb m3/h Strumień objętości w warunkach bazowych 

Qes Ps kW Strumień energii spalania 

Qeo Pi kW Strumień energii opałowej 

Qm QM kg/h Strumień masy 

Ro ro kg/m3 Gęstość gazu w warunkach rzeczywistych 

C Cp – Współczynnik przepływu 

Fq f(Q) – Współczynnik korekcji błędu gazomierza 

Ron rob kg/m3 Gęstość w warunkach bazowych 

Zn Zb – Współczynnik ściśliwości w warunkach bazowych 

F C – Współczynnik przeliczenia z warunków pomiaru na bazowe 

Fk Ck – Współczynnik przeliczenia z warunków pomiaru na kontraktowe 

Fnk Cnk – Współczynnik przeliczenia z warunków bazowych na kontraktowe 

Przelicznik wyznacza na bieżąco i udostępnia w protokołach komunikacyjnych zbiór wielkości zestawionych 

w Tabela 5: 

Symbol Jedn. Opis 

Liczniki główne 

Vm   m3 Licznik objętości w war. pomiaru 

Vc   m3 Licznik objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM 

Vb  m3 Licznik objętości w war. normalnych  

Vk   m3 Licznik objętości w war. kontraktowych 

Es   kWh Licznik energii spalania (25/0)  

Ei kWh Licznik energii opałowej 

M    kg Licznik masy 

Liczniki awarii 

Vba  m3 Licznik objętości w war. normalnych  

Vka  m3 Licznik objętości w war. kontraktowych 
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Symbol Jedn. Opis 

Esa  kWh Licznik energii spalania (25/0)  

Eia  kWh Licznik energii opałowej 

Ma   kg Licznik masy 

Liczniki kalibracji 

Vbk  m3 Licznik kalibracji objętości w war. normalnych  

Vkk  m3 Licznik kalibracji objętości w war. kontraktowych 

Esk  kWh Licznik kalibracji energii spalania (25/0)  

Eik  kWh Licznik kalibracji energii opałowej 

Mk   kg Licznik kalibracji masy 

Strumienie 

Qm m3/h Strumień objętości w war. pomiaru 

Qc m3/h Strumień objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM 

Qb m3/h Strumień objętości w war. normalnych  

Qk m3/h Strumień objętości w war. kontraktowych 

Ps kW Strumień energii spalania (25/0)  

Pi kW Strumień energii opałowej 

QM kg/h Strumień masy 

Wartości do obliczeń 

P kPaa Ciśnienie gazu  

T °C Temperatura gazu (pomiarowa) 

dP1  P Spadek ciśnienia (Low) 

dP2  Pa Spadek ciśnienia (High) 

dP(x) Pa Spadek ciśnienia (obl.); x – numer przetwornika (1 – Low, 2 – High) 

Tr   °C Temperatura gazu (zredukowana) 

Wartości mierzone źródłowe 

Ip mA Sygnał ciśnienia gazu   

It mA Sygnał temperatury gazu 

Ir1 mA Sygnał spadku ciśnienia (Low)  

Ir2 mA Sygnał spadku ciśnienia (High)  

Fhf3 Hz Częstotliwość imp.HF3      

Fhf2 Hz Częstotliwość imp.HF2  

Flf Hz Częstotliwość imp.LF  

Geometria 

Dr mm  Średnica rurociągu (WP) 

Dk mm  Średnica kryzy     (WP) 

Beta –  Przewężenie (WP) 

Parametry SGERG 

Hs MJ/m3 Ciepło spalania (obl.)    

Ron kg/m3 Gęstość normalna (obl.)   

x1 – Udział molowy dwutlenku węgla 

x2 – Udział molowy wodoru 
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Symbol Jedn. Opis 

Parametry gazu 

Z – Współczynnik ściśliwości (WP) 

Zn – Współczynnik ściśliwości (WN) 

Zk – Współczynnik ściśliwości (WK)     

K – Względny współczynnik ściśliwości (WN) 

Kk – Względny współczynnik ściśliwości (WK)     

F – Współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na normalne    

Fk – Współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na kontraktowe    

Fnk – Współczynnik przeliczenia z war. normalnych na kontraktowe    

Parametry dodatkowe 

Ro kg/m3 Gęstość gazu (WP)  

Mi µPa*s Lepkość dynam. (WP)  

Kp – Wykładnik izentropy (WP)  

C – Współczynnik przepływu    

Eps – Liczba ekspansji          

Re – Liczba Reynoldsa 

Mit µPa*s Lepkość dynamiczna skorygowana od temperatury 

Cmi – Poprawka lepkości od ciśnienia 

Om Pa Strata ciśnienia  

Fq – Wsp. korekcji błędu GM    

Ustawiany skład gazu – zestaw komponentów  wyświetlanego składu gazu jest zależny od użytkownika 

Dane dodatkowe 

R1 – Wartość rezerwy #1 (dla zwężki odpowiada wartości dP1) 

R2 – Wartość rezerwy #2 (dla zwężki odpowiada wartości dP2) 

Sgnls – Stan zwory i sygnalizacji 
Tabela 5 Zestawienie typowego zbioru danych bieżących przelicznika 

2.2 Bazy danych rejestrowanych 
Przelicznik rejestruje wybrane zbiory danych w bazach danych przechowywanych w pamięci nieulotnej. W 

przeliczniku jest zdefiniowana co najmniej jedna baza danych (GUM), rejestrowanych nie rzadziej niż co 10 

min o pojemności zapewniającej przechowywanie rekordów bazy przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Rekord tej bazy obejmuje co najmniej następujący zbiór danych: 

• Vn – stan licznika objętości w warunkach normalnych (bazowych), 

• Vr – stan licznika objętości w warunkach pomiaru, 

• Vc – stan licznika objętości w warunkach pomiaru  z zastosowaniem korekcji błędu gazomierza, 

• F – współczynnik konwersji (korekcji, przeliczenia). 

Stany liczników pochodzą z chwili rejestracji; wartość współczynnika konwersji jest wartością średnią z okresu 

rejestracji. Zbiór danych tego rekordu może być rozszerzany w ramach modyfikacji części interfejsowej 

oprogramowania. 
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W przeliczniku mogą być definiowane dodatkowe bazy danych o różnych zbiorach danych rekordu oraz 

okresach rejestracji, w ramach modyfikacji części interfejsowej oprogramowania. Bazy danych przelicznika 

charakteryzują się następującymi cechami funkcjonalnymi: 

• po zapełnieniu całej dostępnej pamięci przewidzianej dla określonej bazy najstarsze dane są 

automatycznie usuwane i zastępowane najmłodszymi, 

• każdy rekord jest zapisywany ze stemplem czasu,  

• nie istnieje możliwość modyfikacji i kasowania rekordów.  

Typowo występują bazy danych: 

• rejestrowanych REJ o konfigurowanym okresie rejestracji 

• dobowych DOB 

Rekord każdej bazy danych (poza zdarzeniami) obejmuje nagłówek rekordu: 

• RecId - kolejny numer rekordu (liczba 32 bitowa), 

• Czas - czas zapisu rekordu (dd-mm-rr gg:mm:ss) 

oraz pola rekordu opisane dla każdej bazy w tabelach.  

Poniższe tabele przedstawiają wielkości występujące w bazie danych rejestrowanych REJ i dobowych DOB: 

Tabela 6 Zestawienie wielkości Bazy Danych rejestrowanych (REJ): 

L.P. Symbol Jedn. Opis 

1 RecId – Identyfikator rekordu 

2 RecSt – Status rekordu 

3 Time – Czas zapisu rekordu  

4 Vr m3 Licznik obj. (WP)  

5 Vc m3 Licznik obj.kor. (WP)  

6 Vn m3 Licznik obj. (WN)  

7 Vk m3 Licznik obj. (WK)  

8 Es kWh Licznik en.spal. 

9 Eo kWh Licznik en.opał. 

10 M kg Licznik masy 

11 Vna m3 Licznik aw.obj. (WN)   

12 Vka m3 Licznik aw.obj. (WK)   

13 Esa kWh Licznik aw.en.spal.    

14 Eoa kWh Licznik aw.en.opał     

15 Ma kg Licznik aw.masy        

16 dVr m3 Przyrost licz.obj. (WP)  

17 dVc m3 Przyrost licz.obj.kor. (WP)  

18 dVn m3 Przyrost licz.obj. (WN)  

19 dVk m3 Przyrost licz.obj. (WK)  

20 dEs kWh Przyrost licz.en.spal. 

21 dEo kWh Przyrost licz.en.opał. 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           37 / 136 

L.P. Symbol Jedn. Opis 

22 dM kg Przyrost licz.masy 

23 dVna m3 Przyrost licz.aw.obj. (WN)   

24 dVka m3 Przyrost licz.aw.obj. (WK)   

25 dEsa kWh Przyrost licz.aw.en.spal.    

26 dEoa kWh Przyrost licz.aw.en.opał     

27 dMa kg Przyrost licz.aw.masy        

28 P kPaa Ciśnienie gazu  

29 T °C Temperatura gazu (pom.)      

30 dP Pa Delta P 

31 xC1 % Udział molowy metanu      

32 xC2 % Udział molowy etanu       

33 xC3 % Udział molowy propanu     

34 xC4i % Udział molowy i-butanu    

35 xC4n % Udział molowy n-butanu    

36 xC5i % Udział molowy i-pentanu   

37 xC5n % Udział molowy n-pentanu   

38 xC5e % Udział molowy neo-pentanu 

39 xC6p % Udział molowy C6+    

40 xN2 % Udział molowy azotu         

41 xCO2 % Udział molowy CO2       

42 xC6 % Udział molowy heksanu 

43 xC7 % Udział molowy heptanu 

44 xC8 % Udział molowy oktanu 

45 xC9 % Udział molowy nonanu 

46 xC10 % Udział molowy dekanu 

47 xH2 % Udział molowy wodoru 

48 Hs MJ/m3 Ciepło spalania 

49 Hi MJ/m3 Wartość opałowa 

50 Rob kg/m3 Gęstość normalna   

51 d kg/m3 Gęstość względna   

52 Ws MJ/m3 Górna liczba Wobbego 

53 Wi MJ/m3 Dolna liczba Wobbego 

54 R1 - Wartość rezerwy 1 

55 R2 - Wartość rezerwy 2 

56 R3 - Wartość rezerwy 3 

57 R4 - Wartość rezerwy 4 

58 R5 - Wartość rezerwy 5 

59 Tw °C Temperatura wewnętrzna 
Tabela 6 Zestawienie wielkości Bazy Danych rejestrowanych (REJ) 

Tabela 7 Zestawienie wielkości Bazy Danych Dobowych (DOB): 
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L.P. Symbol Jedn. Opis 

1 RecId – Identyfikator rekordu 

2 RecSt – Status rekordu 

3 Time – Czas zapisu rekordu  

4 Vr m3 Licznik obj. (WP) 

5 Vc m3 Licznik obj.kor. (WP) 

6 Vn m3 Licznik obj. (WN) 

7 Vk m3 Licznik obj. (WK) 

8 Es kWh Licznik en.spal. 

9 Eo kWh Licznik en.opał. 

10 M kg Licznik masy 

11 Vna m3 Licznik aw.obj. (WN) 

12 Vka m3 Licznik aw.obj. (WK) 

13 Esa kWh Licznik aw.en.spal. 

14 Eoa kWh Licznik aw.en.opał 

15 Ma kg Licznik aw.masy 

16 dVr m3 Przyrost licz.obj. (WP) 

17 dVc m3 Przyrost licz.obj.kor. (WP) 

18 dVn m3 Przyrost licz.obj. (WN) 

19 dVk m3 Przyrost licz.obj. (WK) 

20 dEs kWh Przyrost licz.en.spal. 

21 dEo kWh Przyrost licz.en.opał. 

22 dM kg Przyrost licz.masy 

23 dVna m3 Przyrost licz.aw.obj. (WN) 

24 dVka m3 Przyrost licz.aw.obj. (WK) 

25 dEsa kWh Przyrost licz.aw.en.spal. 

26 dEoa kWh Przyrost licz.aw.en.opał 

27 dMa kg Przyrost licz.aw.masy 

28 P kPaa Ciśnienie gazu 

29 T °C Temperatura gazu (pom.) 

30 dVns m3 Łączny przyrost licz.obj.(WN) 

31 dVks m3 Łączny przyrost licz.obj.(WK) 

32 dEss kWh Łączny przyrost licz.en.spal. 

33 dEos kWh Łączny przyrost licz.en.opał. 

34 dMs kg Łączny przyrost licz.masy 
Tabela 7 Zestawienie wielkości Bazy Danych Dobowych (DbsDOB) 

2.3 Działanie w warunkach awaryjnych, rejestracja alarmów i zdarzeń 
Przelicznik wykrywa i rejestruje warunki awaryjne i zdarzenia oraz generuje sygnały alarmowe zgodnie z 

wymaganiami normy ZN-G-4007:2001 rozróżniając trzy typy zdarzeń: 
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• awarie systemowe (np. brak lub przekroczenie zakresu sygnałów wejściowych, wystąpienie błędu 

wykonania programu, etc.), powodujące w ogólności niemożność uzyskania wiarygodnej informacji 

o przepływie gazu, 

• awarie procesowe (np. przekroczenie zakresów pomiarowych sygnałów, max. przepływu gazomierza 

Qmax, liczby Reynoldsa Re, udziałów składników gazu), w których pewne parametry gazu lub 

przepływu przekraczają zakresy nominalne, ale skutkują co najwyżej zwiększoną niepewnością 

pomiaru ilości gazu, 

• zdarzenia nie będące awariami (np. zmiana konfiguracji, przewinięcie licznika etc.). 

Dodatkowo wprowadzono mechanizm zgodności z normą PN-EN 12405, która określa następujące sytuacje 

jako warunki awaryjne, wymagające wygenerowania alarmów: 

• gdy jakakolwiek z mierzonych lub obliczanych wartości wielkości charakteryzujących stan lub 

przepływ gazu wychodzi poza określony zakres pomiarowy, 

• gdy urządzenie pracuje poza granicami stosowalności algorytmu obliczeniowego, 

• gdy dowolny sygnał elektryczny przekracza zakres pomiarowy wejścia przelicznika, 

• gdy wyczerpuje się bateria. 

W wypadku wystąpienia warunków alarmowych systemowych przelicznik przerywa zliczanie ilości gazu w 

licznikach głównych Vn i Es (oraz ewentualnych pochodnych), natomiast obliczony na podstawie dostępnych 

informacji przyrost objętości normalnej i energii umieszcza w licznikach awarii Vna i Esa (oraz ewentualnych 

pochodnych)..  

W wypadku wystąpienia warunków alarmowych procesowych przelicznik działa wg  trybu ustawionego w 

konfiguracji: 

o w trybie zgodności z normą  ZN-G-4007:2001 obliczone na podstawie dostępnych informacji przyrosty 

objętości normalnej i energii umieszcza zarówno w licznikach głównych Vn i Es jak i w  licznikach awarii 

Vna i Esa (oraz ewentualnych pochodnych).  

o w trybie zgodności z normą  PN-EN 12405 działa identycznie jak dla warunków alarmowych 

systemowych tj. przerywa zliczanie ilości gazu w licznikach głównych Vn i Es (oraz ewentualnych 

pochodnych), natomiast obliczony na podstawie dostępnych informacji przyrost objętości normalnej i 

energii umieszcza w licznikach awarii Vna i Esa (oraz ewentualnych pochodnych); zapewnia to 

jednoznaczność rozróżnienia pomiędzy ilością gazu w licznikach głównych i awaryjnych. 

Liczniki objętości w warunkach rzeczywistych są aktualizowane niezależnie od stanu warunków 

alarmowych. Przelicznik rejestruje wybrany zbiór alarmów i zdarzeń w bazie danych zdarzeń 

przechowywanej w pamięci nieulotnej. Baza ta ma pojemność co najmniej 1000 rekordów . 

W bazie danych zdarzeń przelicznika są zapisywane rekordy opisujące zaistniałe alarmy i zdarzenia, 

zawierające co najmniej następujące informacje: 

o kod zdarzenia, 

o czas początku zdarzenia (dokł. 1s), 

o czas końca zdarzenia (dokł. 1s), 

o parametry zapisywane wraz ze zdarzeniem: 

• stany liczników głównych Vn, Es i awarii  Vna, Esa na początku zdarzenia/alarmu, 

• stany liczników głównych Vn, Es i awarii Vna, Esa na końcu zdarzenia/alarmu, 
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• inne parametry charakteryzujące zdarzenie (np. przy zmianie konfiguracji wartość parametru przed 

i po zmianie oraz identyfikator operatora.  

Lista awarii i zdarzeń obsługiwanych przez przelicznik jest przedstawiona w Tabela 8. Kolumna „Symb. LCD” 

zawiera symbole zdarzeń wyświetlane na panelu operatorskim przelicznika (wyświetlacz LCD), kolumna 

„Skrót opisu” zawiera skrócone opisy zdarzeń stosowane programach Jednostki Archiwizacyjnej, kolumna 

„Nr” zawiera numer (identyfikator) alarmu.  

Nr Typ Symb. LCD Skrót opisu Opis  

Alarmy systemowe (AlS) 

1 AlS SgnWE Brak sygnału WE 
Brak sygnału wejściowego lub przekroczenie zakresu 
przetwornika 

2 AlS Zasil Awaria zasilania Awaria zasilania wpływająca na poprawność pomiaru 

3 AlS ADC Uszk. przetw. AC Uszkodzenie przetwornika analogowo-cyfrowego 

4 AlS Prog Błąd programu Wystąpienie błędu wykonania programu 

5 AlS Oblicz Błąd pomiaru/oblicz. 
Wystąpienie błędu grubego pomiaru lub obliczenia 
parametrów 

6 AlS Sprzęt Błąd sprzętowy Błąd sprzętowy 

Alarmy procesowe (AlP) 

7 AlP DPpom Zanik pom./zakres DP 
Zanik pomiaru P lub przekroczenie zakresu 
przetwornika (przyjmowana wartość 0.0 i brak 
przepływu) 

8 AlP DPmn DP<min Wartość pomiarowa P poniżej wartości min. 

9 AlP DPmx DP>max Wartość pomiarowa P powyżej wartości max. 

10 AlP DPsk skok DP Skok wartości pomiarowej P 

11 AlP DPmnP DP<min prc. Wartość pomiarowa P poniżej wartości procesowej min. 

12 AlP DPmxP DP>max prc. 
Wartość pomiarowa P powyżej wartości procesowej 
max. 

13 AlP DPkfg Błąd konfiguracji DP Błędna konfiguracja P 

14 AlP DP1/2 Błąd DP1-DP2 
Przekroczona różnica wartości P1 i P2 we wspólnym 
obszarze pracy 

15 AlP Ppom Zanik pom./zakres P 
Zanik pomiaru P lub przekroczenie zakresu przetwornika 
i przejście na wartość zastępczą 

16 AlP Pmn P<min Wartość pomiarowa P poniżej wartości min. 

17 AlP Pmx P>max Wartość pomiarowa P powyżej wartości max. 

18 AlP Psk skok P Skok wartości pomiarowej P 

19 AlP PmnP P<min prc. Wartość pomiarowa P poniżej wartości procesowej min. 

20 AlP PmxP P>max prc. 
Wartość pomiarowa P powyżej wartości procesowej 
max. 

21 AlP Pkfg Błąd konfiguracji P Błędna konfiguracja P  

22 AlP Tpom Zanik pom./zakres T 
Zanik pomiaru T lub przekroczenie zakresu przetwornika 
i przejście na wartość zastępczą 

23 AlP Tmn T<min Wartość pomiarowa T poniżej wartości min. 

24 AlP Tmx T>max Wartość pomiarowa T powyżej wartości max. 

25 AlP Tsk skok T Skok wartości pomiarowej T 

26 AlP TmnP T<min prc. Wartość pomiarowa T poniżej wartości procesowej min. 
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Nr Typ Symb. LCD Skrót opisu Opis  

27 AlP TmxP T>max prc. 
Wartość pomiarowa T powyżej wartości procesowej 
max. 

28 AlP Tkfg Błąd konfiguracji T Błędna konfiguracja T 

29 AlP LFpom Zanik pomiaru LF Zanik pomiaru LF lub uszkodzenie obwodu nadajnika 

30 AlP LFmn F(LF)<min 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(LF) poniżej wartości 
min. 

31 AlP LFmx F(LF)>max 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(LF) powyżej 
wartości max. 

32 AlP LFsk skok F(LF) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(LF) 

33 AlP LFkfg Błąd konfiguracji LF Błędna konfiguracja LF 

34 AlP LF/HFx Błąd porówn. imp. LF Błąd porównania impulsów/objętości LF z HF2 lub HF3 

35 AlP HF3pom Zanik pomiaru HF3 Zanik pomiaru HF3 lub uszkodzenie obwodu nadajnika 

36 AlP HF3mn F(HF3)<min 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF3) poniżej 
wartości min. 

37 AlP HF3mx F(HF3)>max 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF3) powyżej 
wartości max. 

38 AlP HF3sk skok F(HF3) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(HF3) 

39 AlP HF3kfg Błąd konfiguracji HF3 Błędna konfiguracja HF3 

40 AlP HF3/2 Błąd porówn. imp. HF3 Błąd porównania impulsów/objętości HF3 z HF2 

41 AlP HF2pom Zanik pomiaru HF2 Zanik pomiaru HF2 lub uszkodzenie obwodu nadajnika 

42 AlP HF2mn F(HF2)<min 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF2) poniżej 
wartości min. 

43 AlP HF2mx F(HF2)>max 
Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF2) powyżej 
wartości max. 

44 AlP HF2sk skok F(HF2) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(HF2) 

45 AlP HF2kfg Błąd konfiguracji HF2 Błędna konfiguracja HF2 

46 AlP HF2/3 Błąd porówn. imp. HF2 Błąd porównania impulsów/objętości HF2 z HF3 

47 AlP Qrmn Qr<min 
Wartość pomiarowa strumienia w war. roboczych Qr 
poniżej wartości min. 

48 AlP Qrmx Qr>max Wartość pomiarowa Qr powyżej wartości max. 

49 AlP Qrsk skok Qr  Skok wartości Qr 

50 AlP Qrkfg Błąd konfiguracji Qr Błędna konfiguracja Qr 

51 AlP Remnmx Re poza zakresem Liczba Reynoldsa poza dopuszczalnym zakresem 

52 ZdT S1 (ZdT) Sygn.1 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 1 

53 ZdT S2 (ZdT) Sygn.2 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 2 

54 ZdT S3 (ZdT) Sygn.3 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 3 

55 ZdT S4 (ZdT) Sygn.4 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 4 

56 ZdT S5 (ZdT) Sygn.5 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 5 

57 ZdT S6 (ZdT) Sygn.6 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 6 

58 ZdT S7 (ZdT) Sygn.7 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 7 

59 ZdT S8 (ZdT) Sygn.8 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 8 

60 ZdT S9 (ZdT) Sygn.9 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 9 
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61 ZdT S10 (ZdT) Sygn.10 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 10 

62 ZdT S11 (ZdT) Sygn.11 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 11 

63 ZdT S12 (ZdT) Sygn.12 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 12 

64 ZdT S13 (ZdT) Sygn.13 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 13 

65 ZdT S14 (ZdT) Sygn.14 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 14 

66 ZdT S15 (ZdT) Sygn.15 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 15 

67 ZdT S16 (ZdT) Sygn.16 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 16 

68 ZdT S17 (ZdT) Sygn.17 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 17 

69 ZdT S18 (ZdT) Sygn.18 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

70 ZdT S19 (ZdT) Sygn.19 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 19 

71 ZdT S20 (ZdT) Sygn.20 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 20 

72 ZdT S21 (ZdT) Sygn.21 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 21 

73 ZdT S22 (ZdT) Sygn.22 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 22 

74-
77 

ZdT rsvd rsvd Alarm zarezerwowany dla wykonań specjalnych 

Alarmy odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii B oraz serii C firmy FMC Technologies 

78 ZdT HiFlow HighFlow Zbyt duży strumień przepływu 

79 ZdT UHdwEr UsmHdwErr Błąd sprzętowy elektroniki 

80 ZdT TdcrEr TdcrFail Uszkodzenie przetwornika 

81 ZdT CalcEr CalcFail Błąd obliczeń 

82 ZdT Brster BrstPctLo Niski procent sygnałów 

83 ZdT GainEr GainErr Błąd wzmocnienia 

84 ZdT VosDif VosDiff 
Zbyt wysoka różnica prędkości dźwięku pomiędzy 
poszczególnymi ścieżkami 

85 ZdT PthSub PathSubst Aktywna korekcja strumienia 

86 ZdT Parmer PrmErr Błąd parametru obliczeniowego 

87 ZdT SNRLow SNRatioLo 
Zbyt niska wartość współczynnika sygnału do szumu 
(niski sygnał, wysokie szumy) 

88 ZdT TrLver TrblLvErr Wysoki poziom turbulencji 

89 ZdT PrDvEr PrfDevErr Wyusokie zniekształcenie profily strumienia gazu 

90 ZdT MSD Ro Błąd por. gęstości 
Błąd porównania gęstości wyliczanej przez przelicznik z 
wartością odczytywaną z przepływomierza masowego 

91 ZdT GMDzda GMD Zda 
Zdarzenie przepływomierza masowego nie wpływające 
na pomiar metrologiczny 

92 ZdT rsvd rsvd Alarm zarezerwowany dla wykonań specjalnych 

93 AlP Hs   G SGERG Hs  Niedopuszczalna wartość ciepła spalania dla SGERG-88 

94 AlP Rn   G 
SGERG Ron  Niedopuszczalna wartość gęstości normalnej dla SGERG-

88 

95 AlP Skl   G SGERG Skład Niedopuszczalny skład gazu dla SGERG-88 

96 AlP CO2   G SGERG CO2 Niedopuszczalny udział CO2 dla SGERG-88 
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97 AlP H2   G SGERG H2  Niedopuszczalny udział H2 dla SGERG-88 

98 AlP RHN   G SGERG RHCN Niedopuszczalna wartość RHCN dla SGERG-88 

99 AlP RHC   G SGERG RHC Niedopuszczalna wartość RHC dla SGERG-88 

100 AlP P   G SGERG P  Niedopuszczalna wartość ciśnienia dla SGERG-88 

101 AlP T   G SGERG T  Niedopuszczalna wartość temperatury dla SGERG-88 

102 AlP GMDkom GMD Com err 
Brak komunikacji z gazomierzem cyfrowym (np. 
gazomierz ultradźwiękowy lub masowy) 

103 AlP GMDalm GMD Alm 
Alarm gazomierza cyfrowego (np. gazomierza 
ultradźwiękowego lub masowego) 

104 AlP PGCkom PGC Com err Brak komunikacji z chromatografem 

Zdarzenia rozciągłe w czasie (ZdT) 

105 ZdT FCwył Wyłączenie ręczne Wyłączenie ręczne przelicznika 

106 ZdT JAkom Kom. z syst. archiw. Błąd/brak komunikacji z systemem archiwizacyjnym 

107 ZdT Zasil Brak 230V Brak zasilania głównego 230VAC 

108 ZdT Zalog Zalogowanie oper. Zalogowanie operatora 

109 ZdT R1pom Zanik pom./zakres R1 
Zanik pomiaru R1 lub przekroczenie zakresu 
przetwornika i przejście na wartość zastępczą 5) 

110 ZdT R1mn R1<min Wartość pomiarowa R1 poniżej wartości min. 5) 

111 ZdT R1mx R1>max Wartość pomiarowa R1 powyżej wartości max. 5) 

112 ZdT R1sk  skok R1 Skok wartości pomiarowej R1 5) 

113 ZdT R1mnP R1<min prc. 
Wartość pomiarowa R1 poniżej wartości procesowej 
min. 5) 

114 ZdT R1mxP R1>max prc. 
Wartość pomiarowa R1 powyżej wartości procesowej 
max. 5) 

115 ZdT R2pom Zanik pom./zakres R2 
Zanik pomiaru R2 lub przekroczenie zakresu 
przetwornika i przejście na wartość zastępczą 5) 

116 ZdT R2mn R2<min Wartość pomiarowa R2 poniżej wartości min. 5) 

117 ZdT R2mx R2>max Wartość pomiarowa R2 powyżej wartości max. 5) 

118 ZdT R2sk skok R2 Skok wartości pomiarowej R2 5) 

119 ZdT R2mnP R2<min prc. 
Wartość pomiarowa R2 poniżej wartości procesowej 
min. 5) 

120 ZdT R2mxP R2>max prc. 
Wartość pomiarowa R2 powyżej wartości procesowej 
max. 5) 

Zdarzenia i alarmy jednorazowe (ZdJ) 

121 ZdJ  
Korekta czasu 
10s<dT<10min 

Korekta czasu 10s<dT<10min 

122 ZdJ  Zmiana czasu  dT>10min Zmiana czasu większa niż 10 min 

123 ZdJ  Zmiana konfig. parametru Zmiana konfiguracji parametru 1) 

124 ZdJ  Korekcja charakt. GM 
Załączenie/wyłączenie korekcji charakterystyki błędu 
gazomierza 

125 ZdJ  
Zmiana wersji 
oprogramowania 

Zmiana wersji oprogramowania przelicznika 

126 ZdJ  Zmiana hasła przelicznika Zmiana hasła przelicznika 
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127 ZdJ  Próba złamania hasła 
Próba złamania hasła (3-krotne błędne logowanie do 
przelicznika) 

128 ZdJ  
Załączenie/reset 
przelicznika 

Załączenie zasilania lub reset przelicznika 

129 ZdJ  Reset WDog Reset przelicznika przez WatchDoga 

130 ZdJ  Przewinięcie licznika Przewinięcie licznika przez wartość 1e9 

131 ZdJ  
Zmiana ustawiania skl.gaz 
z ADVANT 

Zmiana ustawień konfiguracyjnych sposobu obsługi gazu 
przez ADVANT 

132 ZdJ  
Zmiana stanu blokady 
sprzętowej 

Założenie/usunięcie zwory blokującej 

133 ZdJ  Zmiana ustawienia DbsREJ 
Ustawiony okres zapisu danych rejestrowanych 
powoduje, że czas przechowywania będzie mniejszy niż 8 
tyg. 

134 ZdJ  Ustawienie stanu licznika 
Zmiana ustawienia stanu licznika dla gazomierzy 
impulsowych 

135 ZdJ  Tryb kalibracji Załączenie/wyłączenie trybu kalibracji Ex 
Tabela 8 Zestawienie alarmów i zdarzeń 

Uwagi: 
1) Przejście na wartość zastępczą wielkości mierzonej lub ustawianej jest zawsze związane z 

nieprawidłowym pomiarem lub brakiem pomiaru konkretnej wielkości (alarmy 15, 22, 103 dla ciśnienia, 

temperatury i składu gazu). 

2) Wartości gęstości normalnej, ciepła spalania i składu gazu nie są mierzone przez przelicznik, ale ustawiane 

przez system ADVANT razem ze składem gazu. Zanik (brak aktualizacji) tych danych oraz przejście na 

wartości zastępcze jest obsługiwany alarmem 103, natomiast niezgodność ich wartości przesłanych przez 

ADVANT i obliczonych przez przelicznik ze składu gazu – alarmami 91 i 92. 

3) Zanik pomiaru składników i parametrów gazu jest zdarzeniem wspólnym dla wszystkich danych o składzie 

gazu z systemu ADVANT i jest obsługiwane alarmem 103. 

4) Szerszy opis zdarzenia „123” - zmiana konfiguracji parametru 1), znajduje się w Tabela 16, strona 92. 

5) W przypadku konfiguracji przelicznika do współpracy z gazomierzem zwężkowym parametry te stanowią 

dodatkową, w stosunku do zdarzeń 7 do 14, informację w bazie zdarzeń mówiącą o tym, który 

przetwornik  spowodował wygenerowanie zdarzenia.  

Dla sygnałów analogowych ciśnienia i temperatury oraz składu gazu w konfiguracji przelicznika są ustawiane 

wartości zastępcze, przyjmowane do obliczeń w warunkach awaryjnych gdy zostanie stwierdzone 

uszkodzenie przetwornika lub niepoprawny skład gazu. 

Przelicznik jest wyposażony w sygnalizację świetlną stanu pracy i warunków awaryjnych. Warunki awaryjne 

są sygnalizowane stanem czerwonej LED „ALARM”. 

2.3.1 Wartości zastępcze 

Przelicznik pozwala na wprowadzenie wartości zastępczych dla następujących parametrów: 

P, T, R1, R2, R3 i R4 o ile są dostępne w danej konfiguracji przelicznika. Wartości zastępcze są przyjmowane 

do obliczeń gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie przetwornika. Dla sygnałów analogowych wartością 

zastępczą może być wprowadzona wartość stała lub wartość ostatnia poprawna. Opcje te są konfigurowane 

oprogramowaniem firmowym (MonitorMSP.exe). Szerszy opis konfiguracji wartości zastępczych znajduje się 

w rozdziale 7.7. 
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2.3.1.1 Wartości zastępcze wielkości P 

Przelicznik pozwala na wprowadzenie wartości zastępczych dla ciśnienia P. Wartości zastępcze są 

przyjmowane do obliczeń gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie przetwornika lub przekroczenie zakresu o 

wartość konfigurowalnego pola tolerancji, generowany jest wówczas alarm. Ustawiane są dwie tolerancje; 

jedna dla dolnego progu 4mA (Tol4), druga dla górnego progu 20mA (Tol20). Jako wartości zastępcze mogą 

być przyjmowane wartości stałe lub ostatnie poprawne. Szerszy opis konfiguracji wartości zastępczych 

znajduje się w rozdziale 7.7 na stronie 63. Przelicznik jest wyposażony w sygnalizację świetlną warunków 

awaryjnych, która polega na zapaleniu czerwonej LED podczas trwania warunków alarmowych. Miganie diody 

oznacza alarm procesowy, natomiast świecenie sygnałem ciągłym oznacza alarm systemowy.  

2.3.1.2 Wartości zastępcze wielkości T 

Przelicznik pozwala na wprowadzenie wartości zastępczych dla temperatury T. Wartości zastępcze są 

przyjmowane do obliczeń gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie przetwornika lub przekroczenie zakresu o 

wartość konfigurowalnego pola tolerancji, generowany jest wówczas alarm. Ustawiane są dwie tolerancje; 

jedna dla dolnego progu 4mA (Tol4), druga dla górnego progu 20mA (Tol20). Jako wartości zastępcze mogą 

być przyjmowane wartości stałe lub ostatnie poprawne. Szerszy opis konfiguracji wartości zastępczych 

znajduje się w rozdziale 7.8 na stronie 63. Przelicznik jest wyposażony w sygnalizację świetlną warunków 

awaryjnych, która polega na zapaleniu czerwonej LED podczas trwania warunków alarmowych. Miganie diody 

oznacza alarm procesowy, natomiast świecenie sygnałem ciągłym oznacza alarm systemowy. 

2.3.1.3 Wartości zastępcze wielkości dP 

W przypadku uszkodzenia przetwornika dP stosowany jest następujący algorytm: 

• jeśli system pracuje z pojedynczym przetwornikiem przyjmowana jest wartość 0.0 i zanik przepływu, 

generowany jest alarm, 

• jeśli system pracuje z dwoma przetwornikami: 

o gdy uszkodzony dP2 a wartość dP jest w zakresie pomiarowym dP1 system kontynuuje 

normalną pracę sygnalizując uszkodzenie dP2 i nie generując alarmu, 

o gdy uszkodzony dP2 a wartość dP jest poza zakresem pomiarowym dP1 przyjmowana           jest 

wartość 0.0 i zanik przepływu oraz generowany alarm , 

o gdy uszkodzony dP1 a wartość dP jest w głównym (nie pokrywającym sie z dP1) zakresem 

pomiarowym dP2  system kontynuuje normalną pracę sygnalizując uszkodzenie DP1 i nie 

generując alarmu, 

o gdy uszkodzony dP1 a wartość dP jest w zakresie pomiarowym dP1 przyjmowana jest wartość 

wg dP2 oraz generowany alarm , 

o gdy uszkodzone są oba przetworniki przyjmowana jest: 

▪ dla ciągów rozliczeniowych wartość 0.0 i zanik przepływu, 

▪ dla ciągów technologicznych wartość zastępcza wg ustawionej konfiguracji 

oraz generowany jest alarm. 

Przelicznik jest wyposażony w sygnalizację świetlną warunków awaryjnych, która polega na zapaleniu 

czerwonej LED podczas trwania warunków alarmowych. Miganie diody oznacza alarm procesowy, natomiast 

świecenie sygnałem ciągłym oznacza alarm systemowy. Nie stosuje się żadnej procedury zatwierdzania 

alarmu w przeliczniku (acknowlege) przez operatora.  
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2.4 Tryb kalibracji 
Za pomocą programu konfiguracyjnego przelicznik może zostać ustawiony w tryb kalibracji.  Rozpoczęcie i 

zakończenie pracy w tym trybie jest zapisywane jako zdarzenie (jednorazowe – nie rozciągłe w czasie) w bazie 

zdarzeń DZd z następującymi informacjami: 

• kod zdarzenia pracy w trybie kalibracji ze znacznikiem załączenia lub wyłączenia tego trybu, 

• czas początku zdarzenia (wejścia a tryb kalibracji) (dokł. 1s), 

• czas końca zdarzenia (zakończenia trybu kalibracji) (dokł. 1s) (tożsamy z czasem początku), 

• stany liczników głównych Vn, Vk, Es i awarii  Vna, Vka, Esa na początku zdarzenia, 

• stany liczników głównych Vn, Vk, Es i awarii Vna, Vka, Esa na końcu zdarzenia (tożsame ze stanami na 

początku zdarzenia), 

• stany liczników kalibracji. 

W trybie kalibracji przelicznik zachowuje pełną funkcjonalność, zapewniając pełny dostęp do danych 

bieżących i wykonując wszystkie funkcje obliczeniowe. Wejście i wyjście z trybu kalibracji jest warunkowane 

zalogowaniem operatora do przelicznika przez podanie nazwy i hasła operatora oraz hasła przelicznika; 

opcjonalnie może być wymagane usunięcie zwory blokującej przelicznika. W trybie kalibracji wszystkie 

funkcje są wykonywane jak podczas normalnej pracy, liczniki Vr i Vc są aktualizowane bez zmian, natomiast 

przyrosty objętości z okresu aktywności trybu kalibracji dotyczą wyłącznie liczników kalibracji i nie występują 

w żadnej formie w bazach danych GUM, REJ (rejestrowanych) i DOB (dobowych). Stany liczników kalibracji są 

zapisywane jako parametry informacyjne zdarzenia „135” - tryb kalibracji. Bazy danych rejestrowanych są 

aktualizowane jak podczas normalnej pracy natomiast w bazach zdarzeń nie są zapisywane alarmy związane 

z sygnałami pomiarowymi tj. 1, 3, 5, 7-51. Tryb kalibracji jest sygnalizowany pulsowaniem zielonej LED na 

przeliczniku. 

3 Panel operatorski 
Przelicznik jest wyposażony w panel operatorski obejmujący wyświetlacz elektroniczny LCD 4 linie po 20 

znaków, 4- lub 28-przyciskową klawiaturę foliową oraz sygnalizację stanu pracy na trzech LEDach. Klawiatura 

służy do kontrolowania wyświetlanych informacji i wprowadzania danych. Informacje prezentowane na 

wyświetlaczu są zorganizowane w postaci ekranów zarządzanych przez system Menu. Ekrany główne w 

pierwszej linii zawierają stan licznika objętości normalnej Vn (Vb). Po zaniku aktywności operatora 

(naciśnięcia klawiszy) na czas dłuższy niż ustawiany w konfiguracji (typowo 1 min), automatycznie zostaje 

przywrócony ostatnio wyświetlany ekran główny. Szczegółowy opis zawartości ekranów może być 

modyfikowany w ramach części interfejsowej oprogramowania i jest szczegółowo opisywany w instrukcji 

obsługi przelicznika. Logowanie do przelicznika realizowane jest z ekranu „Logowanie” po wprowadzeniu do 

edytowalnych pól następujących parametrów: 

• Nazwy operatora („Nazwa”) - dft: „User-000” 

• Hasła operatora („Hasło”) - dft: „0000” 

• Hasła urządzenia („HasłoP”) - dft: nieaktywne – numer fabryczny przelicznika 

 

Pole wskazane do edycji jest oznaczane poprzedzającym znakiem: 

► - dla pola edycyjnego znakowego (wpisywanie cyfr), 

→ - dla pola typu lista wyboru (przewijana lista wyboru). 
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Wybór pola do edycji następuje przy użyciu klawiszy „▲” i „▼”. Działanie tych klawiszy zależy od kontekstu: 

• wskazują edytowalne pola w obrębie ekranu, 

• przełączają pomiędzy ekranami, 

• przewijają informację na ekranie. 

Klawisze „◄” i „►” zawsze przełączają pomiędzy ekranami. Rozpoczęcie edycji wskazanego pola następuje 

po naciśnięciu klawisza „Enter”. Aktualna pozycja wprowadzania znaku w polu edycyjnym jest wskazywana 

kursorem „ █ ” lub „ _ ”. Przełączanie pomiędzy trybami wprowadzania klawiszem „Num”: 

• kursor niski „ _ ”  - oznacza tryb wprowadzania liter (znaki dolne) z klawiszy 1...+/-), 

• kursor blokowy „ █ ” - wprowadzanie cyfr 

W trybie wprowadzania liter naciśnięcie i przytrzymanie klawisza „Shift” i naciśnięcie w tym czasie klawisza 

„1..8” powoduje wprowadzenie odpowiedniego wielkiego znaku. Wprowadzanie kolejnych znaków z grup 

przypisanych do poszczególnych klawiszy (np. „abc”) następuje poprzez kolejne przyciśnięcie klawisza jak w 

telefonie komórkowym. Kasowanie znaków po lewej stronie kursora następuje przez naciśnięcie klawisza „←” 

(Backspace); przesuwanie kursora na pozycje kolejnych znaków przez „◄” i „►”. Stan aktywny pola 

edycyjnego typu „lista wyboru” jest sygnalizowany przez wyświetlenie kursora blokowego po lewej stronie 

edytowanego pola. Wyboru elementu listy dokonuje się za pomocą klawiszy „▲” i „▼”. W każdym z trybów 

edycji wprowadzenie ustawionej wartości następuje przez naciśnięcie klawisza „Enter” a rezygnacja ze zmiany 

przez naciśnięcie „Esc”. W przypadku wprowadzania grup ustawionych parametrów (aktualnie: logowanie i 

ustawianie składu gazu) zatwierdzenie wprowadzenia grupy następuje po naciśnięciu „Shift+Enter”. W 

przypadku konfiguracji korekcji charakterystyki błędu gazomierza w celu dodania nowego lub kolejnego 

punktu należy nacisnąć klawisz „Shift+▼”. Aby usunąć punkt należy nacisnąć klawisz „Shift+▲”. W przypadku 

obsługi gazomierzy dwukierunkowych przelicznik udostępnia wszystkie zestawy liczników (liczniki główne, 

awarii i kalibracji) osobno dla kierunku „A” i kierunku „B”. Przełączanie pomiędzy licznikami dla kierunku A i 

B następuje poprzez naciśnięcie klawisza „+/-„ lub odpowiednio klawisza „1” – dla kierunku A, klawisz „2” – 

dla kierunku B. Klawisze „F1”...”F6” pozwalają na szybki bezpośredni dostęp do wskazanej grupy informacji 

niezależnie ad aktualnego kontekstu:  

F1 -  skład gazu, 

F2 -  alarmy, 

F3 -  konfiguracja, 

F4 -  COM (parametry portów komunikacyjnych), 

F5 -  Przegląd baz danych, 

F6 -  tabliczka. 

Typowe postaci ekranów głównych są następujące: 

   
   

  

 

 Vb=000856421634.74m3 
 Vm=000006382569.42m3 
 Qb=     54708.65m3/h 
 Qm=      1658.21m3/h 

 Vb=000856421634.74m3 
 Qb=     59876.67m3/h 
 Ei=000073694398.28kWh 
 Pi=      2169.42 kW 

 Vb=000856421634.74m3 
 Qb=     54708.65m3/h 
 p =      3782.95kPaa 
 t =          27.16 °C   

 Vb=000856421634.74m3 
 Vk=000073659876.03m3 
 Es=000073694398.28kWh 
 Vm=000006382569.42m3 

 ph  =   67634.74m3/h 
  14-10-2009 17:00:00 
 eph =   67582.95m3/h 
 dVbh=     28627.16m3  
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• ph – aktualny szczytowy przepływ godzinowy w bieżącej dobie, 

• godz.data – godzina wystąpienia w/w szczytu, 

• eph – estymowana wartość przepływu godzinowego w bieżącej godzinie, 

• dVbh – przyrost objętości normalnej w bieżącej godzinie (podstawa do kalkulacji eph). 

Mapę poszczególnych ekranów przedstawia Rysunek 27. 
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Rysunek 27. Mapa menu ekranów przelicznika 

Lista wielkości wyświetlanych na wyświetlaczu opisana jest w kolejnych rozdziałach. 

Vb, Vk, Es, Ei, M, Vm, Vc, Vba, Vka, Esa, Eia, Ma 

Vbk, Vkk, Esk, Eik, Mk 

Ent 

Ent 

Esc 

Esc 

Ent 

Esc 

Ent Esc 

Ent 

Esc 
Ent 

K, Kk, C, Ck, Cnk, Z, Zb, Zk Ent 

Esc 

Hs, rob, x1, x2, składniki gazu Ent 
Esc 

Ro, Mi, Kp, Cp, Eps, Re, Mit, Cmi, Om, f(Q), Dp, Do, beta Ent 
Esc 

Liczniki główne, 

Liczniki kalibracji, 

Strumienie, 

Alarmy, 

Pomiary do obliczeń, 

Pomiary źródłowe, 

Parametry gazu, 

SGERG i skład gazu, 

Parametry dodatkowe, 

Konfiguracja, 

 

Charakterystyka błędu 

gazomierza, 

Czas systemowy, 

Tabliczka, 

Bazy danych 

 

Urządzenia 

 

Logowanie 

Qb, Qk, Ps, Pi, QM, Qm, Qc 
Ent 

Esc 

120 różnych alarmów Ent 

Esc 

p, t, R1, R2, R3…  Ent 

Esc 

Esc 

(Menu) 

Grupa  

ekranów głównych 

Grupa  

ekranów menu 

Vb, Vm, Qb, 

Qm,Vk, Es, p, t 

Ip, It, Ir1, Ir2…, Fhf3, Fhf2, Flf, Tlf Ent 
Esc 

Typ gazomierza,parametry gazomierza, metoda obliczeniowa, 

średnica rurociągu,średnica kryzy, współczynniki rozszerzalności, godzina 

końca doby rozliczeniowej, czas rejestracji bazy rejestrowanej, obsługa 

czasu letniego, korekcja błędu gazomierza, tryb kalibracji, zakresy 

przetworników, strumień max i min, Re max i min, parametry komunikacji, 

zakresy i konfiguracja wyjść analogowych  

Ent 

Esc 

Logowanie do MSP: 

Nazwa: nazwa użytkownika 

Hasło: hasło użytkownika 

HasłoP: hasło przelicznika=nr fabryczny 

Esc 
Ent 

Esc 

Korekcja charakterystyki błędu gazomierza 

Nazwa przelicznika, tryb pracy (ZWE, IMP, ANU, USM, MSD, MSA, MSI), 

numer wersji oprogramowania, numer fabryczny, warunki normalne 

(bazowe), warunki kontraktowe, zatwierdzenie typu, ATEX, dowolna 

informacja do wpisania, diagnostyka 

Przegląd baz danych: baza GUM, baza REJ (rejestrowana), baza 

DOB (dobowa), baza ZDA (zdarzeń) 

Sterowanie/Komunikacja z urządzeniami zewnetrznymi tj. 

nawanialnia, gazomierz masowy z łączem cyfrowym, gazomierz 

ultradźwiękowy, chromatograf 
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3.1 Liczniki główne 
 Vb [m3]- licznik objętości w war. bazowych (normalnych), 

 Vk [m3] - licznik objętości w war. Kontraktowych, 

 Es [kWh] - licznik energii spalania (25/0), 

 Ei [kWh] - licznik energii opałowej, 

 M [kg] – licznik masy, 

 Vm [m3] - licznik objętości w war. pomiaru, 

 Vc [m3] - licznik objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM. 

3.2 Liczniki awarii 
 Vba [m3] - licznik objętości w war. bazowych (normalnych), 

 Vka [m3]- licznik objętości w war. kontraktowych, 

 Esa [kWh]- licznik energii spalania (25/0), 

 Eia [kWh]- licznik energii opałowej, 

 Ma [kg]- licznik masy. 

3.3 Liczniki kalibracji 
 Vbk [m3]- licznik kalibracji objętości w war. bazowych (normalnych), 

 Vkk [m3]- licznik kalibracji objętości w war. kontraktowych, 

 Esk [kWh- licznik kalibracji energii spalania (25/0), 

 Eik [kWh]- licznik kalibracji energii opałowej, 

 Mk [kg]- licznik kalibracji masy. 

3.4 Strumienie 
 Qm [m3/h]- strumień objętości w war. pomiaru, 

 Qc [m3/h]- strumień objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM, 

 Qb [m3/h]- strumień objętości w war. bazowych (normalnych), 

 Qk [m3/h]- strumień objętości w war. kontraktowych, 

 Ps [kW]- strumień energii spalania (25/0), 

 Pi [kW]- strumień energii opałowej, 

 QM [kg/h]- strumień masy. 

3.5 Alarmy 
 AlmSys- alarm systemowy, 

 AlmPrc- alarm procesowy, 

 TrKalb- tryb kalibracji, 

 WzasSg- wartość zastępcza składu gazu, 

 ZdaAkt- zdarzenie jest aktywne, 

 BlkOtw- blokada otwarta (brak zwory), 

 SysOtw- system otwarty (brak zwory oraz zalogowanie użytkownika), 

 Login- informacja o stanie zalogowania operatora. 

Ekran informacji zbiorczej o stanie alarmów: 

 

 AlmSys          *ZdaAkt 
*AlmPrc          *BlkOtw 
 TrKalb          *SysOtw 
WzasSG          *Login 
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Przykład: jest aktywny alarm procesowy, jest aktywne zdarzenie, zdjęta blokada, system otwarty do 

konfiguracji, zalogowany użytkownik. Ekrany przeglądu stanu alarmów:  

 

lub przewijając dalej w dół:  

 

Przykład: jest aktywne zdarzenie #9 (DPmx) - wartość pomiarowa DP powyżej wartości max. 

Przewijając menu “Alarmy” w górę lub w dół uzyskuje się informację o stanie każdego ze 120  rozciągłych w 

czasie zdarzeń i alarmów wraz z jego numerem (identyfikatorem) oraz symbolem (zestawienie w Tabela 8). 

Gwiazdka na pozycji alarmu lub zdarzenia oznacza jego stan aktywny).  

3.6 Pomiary do obliczeń 
 p [kPaa] - ciśnienie gazu, 

 t [°C] - temperatura gazu (pomiarowa), 

 tr [°C] - temperatura gazu (zredukowana), 

 dP [Pa] - spadek ciśnienia (obl.), 

 dP1/R1 [Pa/…] - Spadek ciśnienia (przetwornik o mniejszym zakresie)/rezerwa 1 (wielkość  

konfigurowalna), 

 dP2/R2 [Pa/…] - Spadek ciśnienia (przetwornik o większym zakresie)/rezerwa 2 (wielkość  

konfigurowalna), 

3.7 Pomiary źródłowe 
 Ip [mA] - prąd przetwornika ciśnienia, 

 It [mA] - prąd przetwornika temperatury, 

 Ir1 [mA] - prąd rezerwy 1, 

 Ir2 [mA] - prąd rezerwy 2, 

 Fhf2 [Hz] - częstotliwość imp. HF2, 

 Fhf3 [Hz] - częstotliwość imp. HF3, 

 Flf [Hz] - częstotliwość imp. LF, 

 Tlf [s] - czas do wystąpienia kolejnego impulsu LF. 

 

3.8 Parametry gazu 
 K - względny współczynnik ściśliwości (WN), 

 Kk - względny współczynnik ściśliwości (WK), 

 C - współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na normalne, 

 Ck - współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na kontraktowe, 

 Cnk- współczynnik przeliczenia z war. normalnych na kontraktowe, 

 Z - współczynnik ściśliwości (WP), 

  1 ----- ---*- 
 11 ----- ----- 
 21 ----- ----- 
 31 ----- ----- 

* 9 DPmx       13 DPcfg  
 10 DPjp       14 DP1/2 
 11 DPmnP      15 Pmsr 
 12 DPmxP      16 Pmn 
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 Zb - współczynnik ściśliwości (WN), 

 Zk - współczynnik ściśliwości (WK). 

3.9 SGERG i skład gazu 
 Hs [MJ/m3]   - ciepło spalania (25/0), 

 rob [kg/m3]  - gęstość normalna, 

 x1  - udział molowy dwutlenku węgla, 

 x2  - udział molowy wodoru, 

 x2  - udział molowy wodoru, 

 składniki gazu  - … 

 Udziały w C6+  - procentowy rozdział składnika C6+ na pozostałe węglowodory wyższe 

 Normalizacja  - parametry normalizacji składu gazu: 

    dSmin – minimalna odchyłka sumy udziałów od 100% (poniżej tej wartości  

   normalizacja nie jest dokonywana), 

    dSmax – maksymalna odchyłka sumy udziałów od 100% (powyżej skład nie jest 

   akceptowany), 

    opcja – opcja normalizacji: 

     uzup. – uzupełnianie składu gazu do sumy 100% wybranym składnikiem, 

     prop. – uzupełnienie składu gazu do sumy 100% proporcjonalnie wszystkimi 

    składnikami. 

3.10 Parametry dodatkowe 
 Ro [kg/m3] - gęstość gazu (WP), 

 Mi [uPa*s] - lepkość dynam. (WP), 

 Kp - wykładnik izentropy (WP), 

 Cp - współczynnik przepływu, 

 Eps - liczba ekspansji, 

 Re - liczba Reynoldsa, 

 Mit [uPa*s] - lepkość dynamiczna skorygowana od temperatury, 

 Cmi  -  poprawka lepkości od ciśnienia, 

 Om [Pa] - strata cisnienia, 

 f(Q) - współczynnik korekcji błędu GM, 

 Dr [mm] - średnica rurociągu, 

 Dk [mm] - średnica kryzy, 

 Beta - przewężenie kryzy = Dk/Dr. 

3.11 Konfiguracja 
 Ty GM – typ gazomierza 

 ZWE  – zwężkowy 

 IMP  – impulsowy 

 ANU  – Annubara 

 USM  – ultradźwiękowy 

 MSD  – masowy z wyjściem cyfrowym (RS485) 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           53 / 136 

 MSA  – masowy z wyjściem  analogowym 

 MSI  – masowy z wyjściem impulsowym, 

     GQM  – strumień rzeczywisty Qm na wejściu analogowym 4..20mA, 

     GQB  – strumień normalny (skorygowany) Qb na wejściu analogowym 4..20mA, 

     ITB  – annubara firmy ITABAR, 

 Metoda Z  – metoda obliczania współczynnika ściśliwości (SGERG-88, AGA8-92DC, Van Der 

Waals, Peng-Robinson), 

 Dr20 [mm]  – nominalna średnica rurociągu w t=20°C, 

 wrr [mm/m*K]  – współczynnik rozszerzalności liniowej materiału rurociągu, 

 ZWE  – typ zwężki pomiarowej: 

• kryza pomiarowa, 

• dysza ISA 1932, 

• dysza o dużym R, 

• dysza Venturi, 

• kl.zw.Vent.odlw – klasyczna zwężka Venturiego odlewana 

• kl.zw.Vent.skrw – klasyczna zwężka Venturiego skrawana 

• kl.zw.Vent.spaw – klasyczna zwężka Venturiego spawana 

 Dk20 [mm]  – nominalna średnica kryzy w t=20°C, 

 wrk [mm/m*K]  – współczynnik rozszerzalności liniowej materiału kryzy, 

 Odbp – sposób odbioru ciśnienia wartości: 1. przytarczowy, 2. kołnierzowy, 3. D i D/2, 

 Met – metodyka obliczeniowa wartości: 1. ZN-G-4007:2001, 2. SGT, 

 Alg – algorytm obliczeniowy wartości strumienia: 

1. RHG – Reader-Harris -Gallagher 

2. Stolz 

 CTr – temperatura obliczeniowa gazu wartości: 1. standard, 2. w płaszczyźnie kryzy, 

 wHF2 [i/m3]  – waga impulsu HF2, 

 wHF3 [i/m3]  – waga impulsu HF3, 

 wLF [m3/i]  – waga impulsu LF, 

 V – sygnał do wyznaczania objętości (HF2, HF3, LF); w przpadku oprogramowania 

dwukierunkowego przycikami 1 i 2 klawiatury przełączane jest menu konfiguracyjne 

dla kierunku A i B, 

 Q – sygnał do wyznaczania strumienia (HF2, HF3, LF); w przpadku oprogramowania 

dwukierunkowego przycikami 1 i 2 klawiatury przełączane jest menu konfiguracyjne 

dla kierunku A i B, 

 Size – rozmiar annubary (parametr dostępny tylko dla annubary), 

 COM – numer portu do komunikacji z gazomierzem cyfrowym (gazomierz ultradźwiękowy 

lub masowy),  

 Adres – adres modbus gazomierza cyfrowego (gazomierz ultradźwiękowy lub masowy), 

 Trc [ms]  – okres cyklu odczytowego gazomierza cyfrowego (gazomierz ultradźwiękowy lub 

masowy), 

 Trd [ms]  – okres zwłoki odpowiedź-pytanie w cyklu odczytowym gazomierza cyfrowego 

(gazomierz ultradźwiękowy lub masowy),  

 TmOut [ds]  – okres zwłoki w „decysekundach” od zaniku komunikacji z gazomierzem cyfrowym do 

zgłoszenia alarmu (gazomierz ultradźwiękowy lub masowy),  

 Typ MSD –  typ gazomierza masowego: 

• EMM – Emerson MicroMotion, 
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 Typ USM –  typ gazomierza ultradźwiękowego: 

• MPU – gazomierz ultradźwiękowy MPU serii B, 

• MPC – gazomierz ultradźwiękowy MPU serii C, 

• SCO – gazomierz ultradźwiękowy typu ClampOn firmy Siemens, 

• QSO – gazomierz ultradźwiękowy Q-Sonic, 

 Zam.kier.USM/MSD –  zamiana kierunków gazomierza cyfrowego, 

 Sygnał QM –  sygnał zewnętrzny do wyznaczania rzeczywistego strumienia objętości i 

porównywanie jej z wartością odczytywaną z gazomierza cyfrowego na drodze 

cyfrowej: 

• brak – informacja o przepływie pobierana jest bezpośrednio z gazomierza po 

łączu cyfrowym, 

• Pin – użycie sygnału impulsowego do wyznaczania rzeczywistego strumienia 

objętości i porównywanie jej z wartością odczytywaną z gazomierza po łączu 

cyfrowym, 

• Ain.3 – użycie sygnału analogowego 4..20mA z wejścia Ain.3 do wyznaczania 

rzeczywistego strumienia objętości i porównywanie jej z wartością odczytywaną 

z gazomierza po łączu cyfrowym, 

 Tryb QM –  załączenie powoduje przełączenie głównego źródła informacji o przepływie z łącza 

cyfrowego (RS) na wejście impulsowe (Pin) lub wejście analogowe 4..20mA (Ain.3) 

w zależności od wybranego wcześniej „Sygnału QM”, 

 dMCmp [kg] –  masa używana do porównywania przyrostów objętości pomiędzy wartością 

wyznaczoną na wejściu impulsowym a wartością odczytaną drogą cyfrową 

bezpośrednio z przepływomierza masowego, 

 eMCmpMax [kg] – maksymalna różnica pomiędzy wartością wyznaczoną na wejściu impulsowym a 

wartością odczytaną drogą cyfrową bezpośrednio z przepływomierza masowego. Po 

przekroczeniu tej wartości generowany jest alarm procesowy,  

 cQM [%/Mpa] – stała korekcji strumienia/przyrostów masy w funkcji ciśnienia, 

 eRoMax [%] – maksymalna odchyłka gęstości w warunkach pomiaru, 

 dVmCmp [m3] – objętość w warunkach pomiaru używana do porównywania przyrostów objętości 

pomiędzy wartością wyznaczoną na wejściu impulsowym a wartością odczytaną 

drogą cyfrową bezpośrednio z gazomierza ultradźwiękowego, 

 eVmCmpMax [m3] – maksymalna różnica pomiędzy wartością wyznaczoną na wejściu impulsowym a 

wartością odczytaną drogą cyfrową bezpośrednio z gazomierza ultradźwiękowego. 

Po przekroczeniu tej wartości generowany jest alarm procesowy.  

  Typ GQM –  typ przepływomierza z wyjściem analogowym 4..20mA proporcjonalnym do 

strumienia rzeczywistego Qm, 

 Typ GQB –  typ przepływomierza z wyjściem analogowym 4..20mA proporcjonalnym do 

strumienia normalnego (skorygowanego) Qb, 

 Typ ITB –  annubara ITABAR: 

• GMItbK [-] – współczynnik korekcji - związany z profilem gazomierza, 

• GMItbD [mm] – szerokość nominalna sondy (wg typu czujnika, 

 GDobR – godzina początku doby rozliczeniowej (rejestracji dobowej), 

 TRej – czas rejestracji bazy danych rejestrowanych, 

 CzasLZ [min]  – obsługa czasu letniego: 

wyłączony 
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zm.czasu syst. – zmiana czasu systemowego 

zm.godz.rozl. – zmiana godziny początku doby rozliczeniowej 

 Kor.Błędu GM.  – stan aktywności korekcji błędu gazomierza,  

 Zg.PN-EN12405 – Tryb zgodności z normą EN-12405, gdy jest załączony działa identycznie jak dla  

warunków alarmowych systemowych tj. przerywa zliczanie ilości gazu w  

licznikach głównych Vb i Es (oraz ewentualnych pochodnych), natomiast  

obliczony na podstawie dostępnych informacji przyrost objętości normalnej i  

energii umieszcza w licznikach awarii Vna i Esa (oraz ewentualnych   

pochodnych); zapewnia to jednoznaczność rozróżnienia pomiędzy ilością gazu w 

licznikach głównych i awaryjnych. 

 Tryb kalibracji – praca przelicznika w trybie kalibracji, 

 p|4 [mA]  – wartość ciśnienia dla prądu 4mA (przewijając w dół mamy możliwość wyboru  

charakterystyki przetwornika: „/”- przetwornik liniowy, „√”- przetwornik 

pierwiastkowy), 

 p|20 [mA]  – wartość ciśnienia dla prądu 20mA, 

 t|4 [mA]  – wartość temperatury dla prądu 4mA (przewijając w dół mamy możliwość wyboru 

charakterystyki przetwornika: „/”- przetwornik liniowy, „√”- przetwornik 

pierwiastkowy 

 t|20 [mA]  – wartość temperatury dla prądu 20mA 

 R1|4 [mA]  – wartość wielkości mierzonej dla prądu 4mA (przewijając w dół mamy możliwość 

wyboru     charakterystyki przetwornika: „/”- przetwornik liniowy, „√”- przetwornik 

pierwiastkowy 

 R1|20 [mA]  – wartość wielkości mierzonej dla prądu 20mA 

 R2|4 [mA]  – wartość wielkości mierzonej dla prądu 4mA (przewijając w dół mamy możliwość 

wyboru     charakterystyki przetwornika: „/”- przetwornik liniowy, „√”- przetwornik 

pierwiastkowy 

 R2|20 [mA]  – wartość wielkości mierzonej dla prądu 20mA 

 AOut1..AOut4 – Okno konfiguracyjne pozwalające na wprowadzenie parametrów związanych z 

obsługą wyjściowych sygnałów analogowych 4-20mA, o ile takie są dostępne w 

danej wersji przelicznika. Dla każdego wyjścia dostępne są 2 okna. Pierwsze jest 

używane do odczytu bieżących wartości dla danego wyjścia:   

 Vz – wartość zadana, 

 Va – wartość aktualna, 

 I – aktualna wartość przeliczanego prądu; 

Drugie okno jest używane do konfiguracji danego wyjścia: 

 V|4 – wartość przypisanej wielkości dla prądu wyjściowego Imin (dolny zakres wyjścia 

prądowego), 

 V|20 – wartość przypisanej wielkości dla prądu wyjściowego Imax (górny zakres wyjścia 

prądowego), 

 Vdft – wartość defaultowa przypisanej wielkości (wartość prądu na wyjściu w przypadku 

nieskonfigurowania wyjścia) 

Okno funkcji sygnałów pozwala przypisać do danego wyjścia prądowego następujące funkcje:  
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 UST – umożliwia na stałe przypisanie konkretnej wartości przypisanej wielkości na wyjściu. 

Wartość tą wpisuje się w zakładce „wartości sygnałów -> sygnały analogowe 

wyjściowe”, parametr „Vz” (wartość zadana przypisanej wielkości), 

 ANA – umożliwia przypisanie wielkości proporcjonalnej do wyjścia prądowego. Dostępne są 

następujące wielkości: Qb, Qm, Ps, Pi, QM, p, t, dP1, dP2, dP, Tr, Ip, It, Idp1, Idp2, 

fHF2, fHF3, fLF, Eph, Hs, Ron, Ro1, Ho, R3, R4, R5, R6. 

 STT – wyjście prądowe może odwzorowywać następujące stany: 

 AlmS – alarm systemowy 

 AlmP – alarm procesowy 

 S1-S6 – sygnalizacje, 

 DInC – Okno pozwala na konfigurację wejściowych sygnałów stanowych (wejścia 

sygnalizacji). Dostępne są następujące parametry: 

 Neg – zanegowanie aktualnego stanu na danym wejściu, 

 Evt – zaznaczenie checkbox’u spowoduje odnotowanie zmiany stanu na 

wejściu w bazie zdarzeń, 

 dft – wartość defaultowa sygnału (High, Low). 

 Qmmin [m3/h]  – strumień minimalny po przekroczeniu którego wygenerowany zostanie alarm od 

przekroczenia strumienia minimalnego,  

 Qmmax [m3/h]  – strumień maksymalny po przekroczeniu którego wygenerowany zostanie alarm od 

przekroczenia strumienia maksymalnego,  

 Remin – minimalna wartość liczby Reynoldsa po przekroczeniu której wygenerowany zostanie 

alarm od przekroczenia tej wartości 

 Remax – maksymalna wartość liczby Reynoldsa po przekroczeniu której wygenerowany 

zostanie alarm od przekroczenia tej wartości,  

3.12 Konfiguracja komunikacji 
Dla każdego portu komunikacyjnego COM1..COM4 dostępne są następujące parametry konfiguracyjne: 

 RW – możliwość blokowania zmian w konfiguracji przelicznika na wybranym porcie COM 

(RW - Read/Write, RO – Read Only) 

 BitRate – prędkość transmisji, 

 Adres – adres danego portu (UWAGA!!!: adres dla protokołu Modbus może różnić się od 

adresu   dla protokołu Gazmodem, 

 Protokół – dostępne są następujące protokoły: 

GazModem (pierwszy i drugi), przelicznik sam rozróżnia czy przychodzące 

zapytanie pochodzi z gazmodemu 1 czy z gazmodemu 2 i odpowiednio w 

protokole zgodnie z zapytaniem, 

ModbusSlv – Modbus Slave – przelicznik jest pytany przez drugie urządzenie, 

ModbusMas – Modbus Master – przelicznik pyta drugie urządzenie np. gazomierz 

ultradźwiękowy, 

MdbTcpSlv – Modbus TCP Slave – przelicznik jest pytany przez drugie urządzenie, 

gdzie ramka danych zgodna jest ze standardem ModbusTCP, 

MdbTcpMas – Modbus Master – przelicznik pyta drugie urządzenie np. gazomierz 

ultradźwiękowy, gdzie ramka danych zgodna jest ze standardem ModbusTCP. 

Dodatkowe parametry są dostępne z poziomu programu Monitora (patrz rozdział 7Błąd! Nie można odnaleźć ź

ródła odwołania.) 
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3.13 Czas systemowy 

3.14 Charakterystyka błędu gazomierza (Q,e) 
Okno umożliwia wprowadzenie charakterystykę błędu gazomierza. Kombinacja klawiszy "Shift + ↓" dodaje 

kolejny punkt charakterystyki. Kombinacja klawiszy "Shift + ↑" usuwa dany punkt charakterystyki. 

3.15 Tabliczka 
Tabliczka zawiera następujące informacje: 

▪ nazwę przelicznika, 

▪ tryb pracy, 

▪ numer fabryczny, 

▪ numer wersji oprogramowania, 

▪ warunki bazowe (normalne) oraz kontraktowe, 

▪ informacja diagnostyczna: 

 RAM – stan pracy pamięci RAM, 

 MDO – stan pracy części obiektowej, 

 DBS – stan tej części pamięci, w której przechowywane są wszystkie bazy przelicznika, 

 PO – stan pracy pulpitu operatorskiego, 

 NWDog – liczba Watchdog'ów. 

 

Typowa postać tabliczki znamionowej jest następująca: 

Rysunek 28. Przykładowe okna tabliczki znamionowej 

a) Nazwa, typ gazomierza, numer 
fabryczny i wersja oprogramowania 

b) Certyfikaty c) Warunki odniesienia oraz 
kontraktowe 

   
 

 
 

a) Dowolna informacja 
użytkownika 

b) Diagnostyka 

  
 

• RAM – stan pracy pamięci RAM, 

• MDO – stan pracy części obiektowej, 

• DBS – stan pamięci FLASH, w której przechowywane są wszystkie bazy przelicznika, 

• PO – stan pracy pulpitu operatorskiego, 

• NWD – liczba Watchdog'ów. 

 

Przelicznik PTZ kl.2 
MSP-02-FC (ZWE) 
nr fabr: 50113 
prg.v.  60610.xxxxx 

 ATEX:     KDB 04ATEX351 
 Ex II(2)G   [Ex ia] IIC  

pb =     101.325 kPa 
tb =        0.000 ºC 
pk =     101.325 kPa 
tk =       20.000 ºC 

Dowolna Informacja 
użytkownika możliwa do 
wpisania………………………………………
…………………………………………………………. 

====== Diagnostyka ===== 
RAM: OK   PO: OK 
MDO: OK   NWD: 0 
DBS: OK   Tw: 34°C 
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3.16 Bazy danych 

3.16.1 Baza danych GUM 

 
Rysunek 29. Przykład okna bazy danych GUM 

Przewijając strzałkami w lewo (◄) lub w prawo (►) przewija się między kolejnymi rekordami, przewijając 

strzałkami w górę (▲) lub w dół (▼) przewijamy kolejne pozycje (wielkości) dostępne w bazie. 

 

3.16.2 Baza danych REJ (rejestrowana) 

 
Rysunek 30. Przykład okna bazy danych REJ 

Przewijając strzałkami w lewo (◄) lub w prawo (►) przewija się między kolejnymi rekordami, przewijając 

strzałkami w górę (▲) lub w dół (▼) przewijamy kolejne pozycje (wielkości) dostępne w bazie. 

3.16.3 Baza danych DOB (dobowa) 

 
Rysunek 31. Przykład okna bazy danych DOB 

Przewijając strzałkami w lewo (◄) lub w prawo (►) przewija się między kolejnymi rekordami, przewijając 

strzałkami w górę (▲) lub w dół (▼) przewijamy kolejne pozycje (wielkości) dostępne w bazie. 

3.16.4 Baza danych ZDA (zdarzeń) 

Przewijając strzałkami w lewo (◄) lub w prawo (►) przewija się między kolejnymi rekordami, przewijając 

strzałkami w górę (▲) lub w dół (▼) przewijamy kolejne pozycje (wielkości) dostępne w bazie. 

 DGum     15-10-09 16:00 
 7655        10 ------PS  
 Vb =00000005987325.80m3 
 Vm =00000000020556.74m3  

Numer 
rekordu 

Status alarmowy (wystąpił 
alarm procesowy i systemowy 

Okres rejestracji Data i godzina 

rekordu 

 DRej     15-10-09 16:12 
 7655        12 ------PS  
 Vb =00000005987325.80m3 
 Vm =00000000020556.74m3  

Numer 
rekordu 

 

Status alarmowy (wystąpił 
alarm procesowy i systemowy 

 

Okres 

rejestracji 

Data i 

godzina 

rekordu 

 DDob     15-10-09 22:00 
 76             ------PS  
 Vb =00000005987325.80m3 
 Vm =00000000020556.74m3 

Numer 
rekordu 

 

Status alarmowy (wystąpił 
alarm procesowy i systemowy 

 

Data i 

godzina 

rekordu 
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Rysunek 32. Przykład okna bazy danych ZDA 

 

1.  np. „J123” 

a) typ zdarzenia; dostępne są następujące typy zdarzeń: 

▪ J - zdarzenie jednorazowe, 

▪ S - alarm systemowy, 

▪ P - alarm procesowy, 

▪ T - zdarzenie rozciągłe w czasie, 

b) „123” – numer (kod) zdarzenia (liczony od 1). 

2.  np. „000”  - parametr zdarzenia (pole jest puste, jeśli parametr równy 255), 

3.  symbol aktywności zdarzenia: „A” – aktywne, „O” – otwarte; symbol pojawia się tylko dla 

zdarzeń/alarmów rozciągłych w czasie, dla zdarzeń/alarmów jednorazowych pole jest puste;  

4.  „002” – numer zalogowanego użytkownika, pole jest puste jeśli brak jest zalogowania, 

5.  *5 – linia zawierająca tekst opisu zdarzenia/alarmu, dodatkowo może zawierać informację o aktualnym 

stanie („Zał” / „Wył”). 

 

3.17 Urządzenia 

3.17.1 Nawanialnia 

 VbN  – objętość normalna nawonionego gazu (wImp * liczba impulsów nawanialni), 

 eVbN  – różnica objętości normalnej gazu zmierzonej przez przelicznik od objętości     

nawonionej (VnN), wynikająca z braku możliwości nawonienia na skutek     

osiągnięcia maksymalnej częstotliwości FmaxN,  

 QbxN  – strumień nawonienia = wImpN*FxN*3600 (wartość powinna oscylować wokół    

mierzonego strumienia normalnego gazu), 

 

3.17.1.1 Nawanialnia impulsowa 

 FxN  – częstotliwość impulsów sterujących nawanialnią (tylko dla nawanialni IMP), 

 SgnN - wybór sygnału WY IMP sterującego nawanialnią, 

 wImpN- waga impulsu nawanialni [normalne m3/imp], 

 FmaxN- max. częstotliwość impulsów sterujących nawanialnią (typ. <= 3Hz), 

 DZda     J123 000 * 002 
 Konfig. parametru            
 P: 15-10-09    15:25:16 
 K: 15-10-09    15:25:16 

Data początku 

zdarzenia 

*1 

Data końca zdarzenia 

*2 *3 *4 

*5 

  SgnD= NAW_IMP      IMP 
 wImpD=       0.1000m3/i 
 FmaxD=     500.0000Hz 
 StanN= Zał             
 

Waga impulsu 
nawanialni 

Typ nawanialni: IMP, 
ANA 
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 StanN- stan nawanialni (Zał=załączony, Wył=wyłączony),, 

3.17.1.2 Nawanialnia analogowa 

 IxN -  wartość prądu sterującego nawanialnią (tylko dla nawanialni ANA), 

 SgnN - wybór sygnału WY ANA sterującego nawanialnią, 

 Qb4 - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 4mA, 

 Qb20 - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 20mA, 

 StanN - stan nawanialni (Zał=załączony, Wył=wyłączony. 

 

3.17.2 Gazomierz MSD (cyfrowy gazomierz masowy firmy MicroMotion) 

 QM   - strumień masy odczytywany bezpośrednio z przetwornika MicroMotion, 

 Mt   - licznik masy odczytywany bezpośrednio z przetwornika MicroMotion, 

 Ro  - gęstość w warunkach rzeczywistych odczytywana bezpośrednio z przetwornika 

MicroMotion, 

 t  - temperatura odczytywana bezpośrednio z przetwornika MicroMotion, 

 Alarmy MSD  - zestaw alarmów udostępnianych przez przepływomierz masowy MicroMotion: 

 

bit wartość opis alarmu 

1 1 (E)EPROM checksum failure 

2 2 RAM diagnostic failure 

3 4 Sensor failure 

4 8 Temperature sensor failure 

5 16 Input overrange 

6 32 Frequency output saturated 

7 64 Transmitter not configured 

8 128 Real-time interrupt failure 

9 256 Primary mA output saturated 

10 512 Secondary mA output saturated 

11 1024 Primary mA output fixed 

12 2048 Secondary mA output fixed 

13 4096 Density overrange 

14 8192 Zero calibration failure 

15 16384 Zero value too low 

16 32768 Zero value too high 

17 65536 Transmitter electronics failure 

18 131072 Zero calibration in progress 

19 262144 Slug flow 

20 524288 Power reset occurred 

21 1048576 Transmitter configuration changed (For systems with the enhanced core processor, 

support began with core processor v3.4) 

22 2097152 Transmitter initializing/warming up 
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3.17.3 Gazomierz USM (gazomierz ultradźwiękowy) 

3.17.3.1 Gazomierz MPU serii B firmy FMC Technologies 

 LogC  - licznik cykli obliczeniowych gazomierza, 

 Alarm  - status alarmowy gazomierza (patrz tabela poniżej), 

 Vstrm  - prędkość przepływu w m/s, 

 VoS  - uśredniona prędkość dźwięku ze wszystkich dostępnych ścieżek pomiarowych, 

 Qm  - strumień rzeczywisty w m3/h, 

 FwdC  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do przodu” (kierunek A), 

 RevC  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do tyłu” (kierunek B), 

 p  - wartość ciśnienia, 

 B1A…B6A, B1B…B6B   - ilość sygnałów (wyrażona procentowo) użytych do obliczenia prędkości na danej 

ścieżce, 

G1A…G6A, G1B…G6B   - wzmocnienie dla każdego przetwornika. 

bit wartość opis alarmu 

1 1 High Flow Alarm 

2 2 Hardware Error 

3 4 Transducer Failure 

4 8 Calculation Failure 

5 16 Burst Percent Low 

6 32 Gain Error 

7 64 Velocity-of-sound difference too large 

8 128 Path substitution 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           62 / 136 

3.17.3.2 Gazomierz MPU serii C firmy FMC Technologies 

 LogC  - licznik cykli obliczeniowych gazomierza, 

 Alarm  - status alarmowy gazomierza (patrz tabela poniżej), 

 Vstrm  - prędkość przepływu w m/s, 

 VoS  - uśredniona prędkość dźwięku ze wszystkich dostępnych ścieżek pomiarowych, 

 Qm  - strumień rzeczywisty w m3/h, 

 PrFlt  - płaskość profilu strumienia gazu, 

 PrSym  - symetria profilu strumienia gazu, 

 SwrFl  - występowanie wirów poprzecznych strumienia gazu, 

 CrsFl  - występowanie wirów krzyżowych strumienia gazu, 

 p  - wartość ciśnienia odczytana z gazomierza, 

 t  - wartość temperatury odczytana z gazomierza, 

 FwdC  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do przodu” (kierunek A), 

 RevC  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do tyłu” (kierunek B), 

 FwdCE  - licznik awarii gazomierza w kierunku „do przodu” (kierunek A), 

 RevCE  - licznik awarii gazomierza w kierunku „do tyłu” (kierunek B), 

 P1Vstrm  - prędkość przepływu na ścieżce 1 w m/s, 

 P1VoS  - prędkość dźwięku na ścieżce 1 w m/s, 

 P1TurbLv  - poziom turbulencji dla ścieżki nr 1, 

 P1SignPcA  - procentowa wartość sygnału dla przetwornika A ścieżki 1, 

 P1SignPcB  - procentowa wartość sygnału dla przetwornika B ścieżki 1, 

 P1GainA  - wzmocnienie dla przetwornika A ścieżki 1, 

 P1GainB  - wzmocnienie dla przetwornika B ścieżki 1, 

 P1SNRawA  - współczynnik sygnału użytecznego do szumu przed filtracją cyfrową dla 

przetwornika A ścieżki 1, 

 P1SNRawB  - współczynnik sygnału użytecznego do szumu przed filtracją cyfrową dla 

przetwornika B ścieżki 1, 

 P1SNUsedA  - współczynnik sygnału użytecznego do szumu po filtracji cyfrowej dla przetwornika 

A ścieżki 1, 

 P1SNUsedB  - współczynnik sygnału użytecznego do szumu po filtracji cyfrowej dla przetwornika 

B ścieżki 1, 

 

Analogiczne parametry diagniostyczne powtarzają się dla pozostałych ścieżek pomiarowych 

bit wartość opis alarmu 

1 1 High Flow Alarm 

2 2 Hardware Error 

3 4 Transducer Failure 

4 8 Calculation Failure 

5 16 Burst Percent Low 

6 32 Gain Error 

7 64 Velocity-of-sound difference too large 

8 128 Path substitution 

9 256 Parameter error 

10 512 S/N ratio low 

11 1024 Turbulence level high 

12 2048 Profile deviation high 
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3.17.3.3 Gazomierz QSO – Q-Sonic firmy Instromet 

 

 SeqN  - licznik cykli obliczeniowych gazomierza, 

 Alarm  - status alarmowy gazomierza (patrz tabela poniżej), 

 VoS  - uśredniona prędkość dźwięku ze wszystkich dostępnych ścieżek pomiarowych, 

 Vflow  - prędkość przepływu w m/s, 

 Qm  - strumień rzeczywisty w m3/h, 

 Swirl  - wiry, 

 Vfwd  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do przodu” (kierunek A), 

 Vrev  - licznik objętości gazomierza w kierunku „do tyłu” (kierunek B), 

 VfwdE  - licznik awarii gazomierza w kierunku „do przodu” (kierunek A), 

 VrevE  - licznik awarii gazomierza w kierunku „do tyłu” (kierunek B), 

 Gain1…Gain5   - wzmocnienie dla każdego przetwornika, 

 SNR1…SNR5  - współczynnik sygnału do szumu dla każdego przetwornika, 

 

3.17.4 Chromatograf 

Aktualnie obsługiwane są następujące typy chromatografów: DA2251, DA2551, DA_SPC (Danalyzer SPE), 

ABB_TF (ABB Total Flow), ExtPGC (dany chromatograf obsługiwany jest przez dodatkowy zewnętrzny moduł 

MSP-PGC podłączony do przelicznika do wewnętrznej magistrali). Po wybraniu typu chromatografu 

następujące parametry muszą być skonfigurowane: 

 COM   - numer portu Com przelicznika, po którym ma się komunikować z     

chromatografem, 

 Adres  - adres modbus’owy chromatografu, 

 Trc   - okres cyklu odczytowego chromatografu, 

 Trd   - okres zwłoki odpowiedź-pytanie w cyklu odczytu chromatografu, 

 QueNo  - numer zapytania, 

 AnsNo  - numer odpowiedzi, 

 Ph  - (linia #0) faza (cyklu odczytowego) ostatniego zapytania, 

 Ph      - (linia #1) faza ostatniej odpowiedzi, 

 SklNo  - numer odpowiedzi z poprawnym składem gazu, 

 Suma  - suma udziałów [%], 

 Strm  - numer strumienia (w odpowiedzi, 

  

3.18 Logowanie 
 Nazwa  - nazwa użytkownika (fabrycznie: 1), 

 Hasło  - hasło użytkownika (fabrycznie: 1), 

 HasłoP  -  hasło przelicznika (standardowo numer fabryczny przelicznika – fabrycznie: nie 

aktywny), 

Aby zalogować się i wylogować , naciśnij kombinację klawiszy Shift + Enter. 
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3.19 Diody 
The computer statuses signalled by three LEDs 

LED  Stan świecenia Opis  

PRACA 
zielony 

wyłączony 
pulsujący 
ciągły 

nie występuje 
tryb kalibracji 
tryb normalny pracy 

UWAGA 
Żółty 

wyłączony 
pulsujący 
 
 
ciągły 

system zamknięty dla zmian lub brak zabezpieczeń 
aktywne zdarzenie nie będące alarmem (nie wpływające na 
dokładność pomiaru) np. przekroczenie rezerw, użytkownik 
zalogowany lub usunięta zwora blokująca 
system otwarty dla zmian konfiguracji 

ALARM 
Czerwony 

wyłączony 
pulsujący 
ciągły 

brak alarmu 
alarm procesowy 
alarm systemowy 

3.20 Przewodnik po Panelu Operatorskim 

3.20.1 Zmiana przykładowych parametrów w przeliczniku MSP-02-FC 

1.  Logowanie: 

a) przejść do ekranów Menu naciskając przycisk (Menu), 

b) ustawić kursor na pozycji „Logowanie” za pomocą przycisków (▲) lub (▼) i wejść przez naciśnięcie 

(Enter) – zostanie otworzony ekran „Logowanie”, 

c) ustawić wskaźnik parametru do edycji „►” na pozycji „Nazwa” za pomocą przycisków (▲) lub (▼) i 

wejść w tryb edycji naciskając (Enter) – zostanie wyświetlony kursor wskazujący pozycję 

wprowadzania kolejnych znaków (kursor blokowy – wprowadzanie cyfr, kursor „niski” – 

wprowadzanie liter i znaków specjalnych, przełączanie pomiędzy kursorami przyciskiem (Num), 

przesuwanie kursora przyciskami (►) i (◄), kasowanie wstecz przyciskiem (←), duże litery przy 

jednoczesnym naciśnięciu przycisku „Shift + przycisk z daną literą”, wybieranie kolejnych wariantów 

liter i znaków specjalnych przez kolejne naciśnięcia tego samego przycisku w odstępie czasu <1s – jak 

w telefonie komórkowym), 

d) wprowadzić nazwę operatora i zatwierdzić przyciskiem (Enter) lub zrezygnować przez (Esc); po 

(Enter) wskaźnik parametru do edycji automatycznie przestawi się na kolejną pozycję „Hasło”, 

e) wprowadzić hasło operatora wg punktu c) i d) – wprowadzane znaki są maskowane przez 

wyświetlenie „*”. W przypadku wpisywania liter nastąpi chwilowe pojawienie się wpisanej litery w 

celu uniknięcia błędu podczas wpisywania liter spod tego samego klawisza, 

f) opcjonalnie (jeśli zostało zdefiniowane) wprowadzić hasło przelicznika na pozycji „HasłoP” (dft. 

numer fabryczny przelicznika) 

g) zalogować się do przelicznika naciskając kombinację przycisków (Shift + Enter) – najpierw nacisnąć 

(Shift) i nie zwalniając go – (Enter); w dolnej linii napis „Shift-Enter: zaloguj” zmieni się na „Shift-

Enter: wyloguj” a żółty LED „Uwaga” zacznie świecić (lub będzie migał w przypadku aktywnej a nie 

zdjętej zwory blokującej), 

h) w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów stan zalogowania nie zmieni się; użytkownik 

dysponuje trzema kolejnymi próbami zalogowania do przelicznika; po trzecim kolejnym 

niepowodzeniu przelicznik blokuje możliwość logowania na ustawialny okres czasu (parametr 

dostępny tylko z programu Monitora MSP), 

i) rezygnacja z logowania i wyjście do Menu przez naciśnięcie (Esc).  
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2.  Modyfikacja parametru 

a) przejść do ekranów Menu naciskając przycisk (Menu), 

b) ustawić kursor na pozycji grupy parametru przewidzianego do modyfikacji za pomocą przycisków (▲) 

lub (▼) i wejść przez naciśnięcie (Enter): 

▪ „SGERG i skład gazu” - parametry składu gazu, 

▪ „Konfiguracja” - konfiguracja parametrów gazomierza, rejestracji, przetworników i 

komunikacji, 

▪ „Charakt. błędu” - konfiguracja parametrów charakterystyki błędu gazomierza, 

▪ „Czas systemowy” - ustawianie bieżącego czasu przelicznika, 

▪ „Nawaniania” - konfiguracja parametrów nawanialni. 

c) przejść do ekranu zawierającego parametr do modyfikacji za pomocą przycisków przyciskami (►) i 

(◄), 

d) ustawić wskaźnik parametru do edycji na pozycji modyfikowanego parametru za pomocą przycisków  

(▲) i (▼) (powodują one zmianę położenia wskaźnika w obrębie strony) i wejść w tryb edycji 

naciskając (Enter) i dokonać modyfikacji parametru; wskaźnik parametru może przyjmować dwie 

formy zależnie od typu pola parametru: 

▪ „►” - pole edycyjne - znaki na kolejnych pozycjach są wprowadzane z klawiatury jak w 

punkcie 1c), 

▪ „→” - pole listy wyboru – kursor blokowy świeci się na pierwszej pozycji pola wskazując 

stan edycji; przełączania na sąsiednie pozycje listy dokonuje się za pomocą przycisków (▲) lub 

(▼), 

e) po ustawieniu wymaganej wartości pola należy ją zatwierdzić przez naciśnięcie (Enter) lub 

zrezygnować przez (Esc); po (Enter) wskaźnik parametru do edycji automatycznie przestawi się na 

kolejną pozycję, 

f) przejść do modyfikacji kolejnego parametru: 

▪ na bieżącej stronie zmieniając położenie wskaźnika parametru do edycji – punkt. 2d), 

▪ na innej stronie w obrębie grupy – punkt 2c), 

▪ w innej grupie parametrów – przejść do Menu naciskając przycisk (Menu) lub (Esc), następnie 

kontynuować czynności od punktu 2b). 

3.  Wylogowanie z przelicznika 

a) przejść do ekranów Menu naciskając przycisk (Menu), 

b) ustawić kursor na pozycji „Logowanie” za pomocą przycisków (▲) lub (▼) i wejść przez naciśnięcie 

(Enter) – zostanie otworzony ekran „Logowanie”, 

c) wylogować się z przelicznika naciskając kombinację przycisków (Shift + Enter) – najpierw nacisnąć 

(Shift) i nie zwalniając go – (Enter); w dolnej linii napis „Shift-Enter: wyloguj” zmieni się na „Shift-

Enter: zaloguj” a żółty LED „Uwaga” przestanie świecić (lub będzie migał w przypadku aktywnej a nie 

założonej zwory blokującej), 

d) rezygnacja z wylogowania i wyjście do Menu przez naciśnięcie (Esc).  
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3.20.2 Instrukcja konfiguracji obsługi nawanialni przelicznika MSP-02-FC 

a) zalogować się do przelicznika, 

b) wejść w Menu „Urządzenia -> Nawanialnia”, 

c) za pomocą przycisków (►) lub (◄),  ustawić ekran konfiguracji nawanialni (SgnN ..StanN), 

d) wyłączyć obsługę nawanialni (StanN = Wył) 

e) ustawić typ obsługiwanej nawanialni w polu wyboru (prawy górny róg ekranu), obejmującym pozycje  

▪ IMP  - obsługa nawanialni impulsowej 

▪ ANA - obsługa nawanialni analogowej z wejściem 4-20mA 

f) ustawić parametry konfiguracyjne: 

g) dla nawanialni impulsowej (IMP) 

▪ SgnN  - wybór sygnału WY IMP sterującego nawanialnią (Naw_Imp lub Imp2), 

▪ wImpN - waga impulsu nawanialni [normalne m3/imp], 

▪ FmaxN - max. częstotliwość impulsów sterujących nawanialnią (typ. <= 3Hz) 

h) dla nawanialni analogowej (ANA) 

▪ SgnN  - wybór sygnału WY ANA sterującego nawanialnią (pojedyncza pozycja NAW_ANA), 

▪ Qn4  - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 4mA, 

▪ Qn20  - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 20mA 

i) załączyć obsługę nawanialni (StanN = Zał), 

j) za pomocą przycisków (►) lub (◄),   ustawić ekran aktualnego stanu obsługi nawanialni (VnN..FxN) 

▪ VnN - objętość normalna nawonionego gazu (wImpN * liczba_impulsów_nawanialni), 

▪ eVnN - różnica objętości normalnej gazu zmierzonej przez przelicznik od objętości 

nawonionej (VnN), wynikająca z braku możliwości nawonienia na skutek osiągnięcia maksymalnej 

częstotliwości FmaxN, 

▪ QnxN - strumień nawonienia = wImpN*FxN*3600 (wartość powinnna oscylować wokół 

mierzonego strumienia normalnego gazu), 

▪ FxN - częstotliwość impulsów sterujących nawanialnią (tylko dla nawanialni IMP),  

k) wylogować się z przelicznika.  
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4 Zabezpieczenia i konfiguracja 
Przelicznik jest zabezpieczony przed nieautoryzowaną ingerencją w system pomiarowy za pomocą systemu 

plomb i blokad.  

▪ wszystkie złącza sygnałowe i komunikacyjne mogą być wyposażone w plombowane blokady 

uniemożliwiające odłączenie przewodu bez zerwania plomby.  

▪ przeliczniki mogą być wyposażone w zworę zabezpieczoną plombą, która blokuje możliwość modyfikacji 

konfiguracji bez zerwania plomby i usunięcia zwory. 

Każda zmiana parametrów konfiguracyjnych jest odnotowywana jako zdarzenie. 

Konfiguracja przeliczników odbywa się poprzez szeregowe łącza komunikacyjne za pomocą firmowego 

programu konfiguracyjnego. Opis programu znajduje się w rozdziale 7. 

Zmiana konfiguracji jest możliwa po wykonaniu następujących operacji: 

▪ usunięciu blokady (zwora) – jeśli aktywna, 

▪ zalogowaniu do przelicznika przez podanie identyfikatora i hasła operatora, 

▪ wprowadzeniu hasła przelicznika – jeśli aktywne.  

5 Inne właściwości 
W chwili odłączenia zasilania przelicznik automatycznie przenosi stany liczników do pamięci trwałej, gdzie 

wraz z konfiguracją są przechowywane przez czas min 10 lat. Po ponownym załączeniu zasilania przelicznik 

odtwarza stan liczników i kontynuuje pracę. Przelicznik jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego (RTC),, 

który po odłączeniu zasilania jest podtrzymywany bateryjnie przez czas ok 6 miesięcy.  Błąd zegara RTC wynosi 

<1s/dob. 

Zmiana czasu przelicznika z letniego na zimowy może odbywać się w sposób ustawiany w konfiguracji: 

▪ automatyczny, 

▪ przez zmianę czasu poprzez łącze komunikacyjne. 

Dodatkowo została udostępniona funkcja automatycznej zmiany czasu początku doby rozliczeniowej z 08:00 

na 07:00 przy zmianie czasu z zimowego na letni i z 07:00 na 08:00 przy zmianie czasu z letniego na zimowy 

tak, aby sam przelicznik mógł pracować z systemowym czasem zimowym przez cały rok. 

Przelicznik zapewnia możliwość “zatrzaśnięcia” stanu wszystkich parametrów wejściowych i obliczanych po 

wykonaniu pełnego cyklu obliczeniowego i ich odczyt poprzez łącze komunikacyjne. Pozwala to na 

zewnętrzną weryfikację poprawności algorytmów obliczeniowych przelicznika. 

W ramach konfiguracji przelicznik umożliwia zapisanie w swojej pamięci konfiguracji  informacji tekstowej, 

która może zawierać m.in. identyfikatory przetworników podłączonych do przelicznika (max. 4 linie po 20 

znaków). 
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6 Charakterystyka metrologiczna 
Maksymalne błędy w warunkach odniesienia odniesione do wartości zadanej:  

• wejść prądowych: 0.02% 

• przeliczania objętości z warunków pomiaru na warunki bazowe: 0.03% 

Maksymalne błędy poza warunkami odniesienia odniesione do wartości zadanej: 

• wejść prądowych: 0.04% 

• przeliczania objętości z warunków pomiaru na warunki bazowe: 0.05% 

 

Podane wartości błędów dotyczą całego toru pomiarowego, gdy wartości wielkości mierzonych są 

symulowane sygnałem prądowym i nie obejmują błędów przetworników ciśnienia i temperatury. Błąd 

obliczeń parametrów i objętości dla warunków symulowanych w odniesieniu do wartości poprawnych wg 

programu Pomiary2001 (CLPB): max 5ppm (<0.001%). 

7 Program konfiguratora 

7.1 Dane bieżące 

 
Rysunek 33 Zakładka danych bieżących programu Monitora MSP 

Przelicznik jest dostarczany razem z firmowym programem do konfiguracji i monitorowania stanu danych 

bieżących przelicznika oraz odczytu jego baz danych. Program komunikuje się z przelicznikiem przez łącza 

szeregowe COM1-COM4 pracujące w trybie ModBus. 
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Po uruchomieniu programu zostaje wyświetlony ekran prezentujący dane bieżące wybranego przelicznika 

(Rysunek 33), które obejmują następujące grupy: 

• liczniki główne, 

• liczniki awarii, 

• liczniki kalibracji 

• strumienie, 

• parametry dodatkowe, 

• wartości do obliczeń, 

• wartości mierzone źródłowe, 

• parametry SGERG, 

• parametry gazu, 

• geometria, 

• ustawiany skład gazu, 

• dane dodatkowe.  

 
Rysunek 34 Ekran konfiguracji komunikacji monitora MSP 

W celu skomunikowania się z przelicznikiem w polu „MdbAddr” należy podać adres modbus-owy przelicznika. 

Kliknięcie przycisku „Czytaj” spowoduje aktualizację wyświetlanych danych. Dodatkowo zaznaczając pole 

„Komunikacja ciągła”, a następnie klikając przycisk „Czytaj” następuje ciągły odczyt wszystkich danych 

bieżących. Parametry dP1 oraz dP2 i  „rezerwa R1” oraz „rezerwa R2” pochodzą z tych samych dwóch wejść 

sygnałów analogowych opisywanych w tekście jako dP1/R1 oraz dP2/R2. Dla przeliczników skonfigurowanych 

do pracy ze zwężkami i annubarami wartości dP1 oraz dP2 są równe wartościom odpowiednio R1 i R2. W tej 

konfiguracji należy traktować, że R1 i R2 są to różnice ciśnień wskazywane przez przetworniki o mniejszym i 

większym zakresie. Dla przeliczników impulsowych wielkości dP1 oraz dP2 przyjmują wartość równą zero. R1 

i R2 wskazują wówczas wartości pomiarowe sygnałów rezerwowych. Poprzez menu „Konfig” można dokonać 

odczytu pełnej konfiguracji przelicznika, zapisać ją do pliku tekstowego, załadować konfigurację z pliku i 
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zapisać do przelicznika jednym kliknięciem myszy. Przyciski „Czytaj RTC” oraz „Ustaw RTC” służą do odczytu i 

ewentualnej zmiany czasu przelicznika. Klikając na wyświetlany czas pojawia się okienko z możliwością 

ustawienia dowolnej daty i czasu w MSP. Wybierając z menu „Plik” - „ComX” (gdzie 'X' jest numerem portu 

komunikacyjnego), ukazuje się okno “Com Setup” konfiguracji komunikacji programu Monitora z 

przelicznikiem (Rysunek 34). Ustawienia te są wykonywane przez dostawców oprogramowania. 

Opis wszystkich symboli umieszczonych na zakładce danych bieżących przedstawia poniższa tabela Tabela 9: 

▪ WN – warunki normalne 

▪ WP – warunki pomiaru 

▪ WK – warunki kontraktowe 

▪ obl – obliczeniowe 

Nr Symbol Jedn. Opis 

Liczniki główne 

1 Vm m3 Licznik objętości w war. pomiaru 

2 Vc m3 Licznik objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM 

3 Vb m3 Licznik objętości w war. normalnych  

4 Vk m3 Licznik objętości w war. kontraktowych 

5 Es kWh Licznik energii spalania (25/0)  

6 Eo kWh Licznik energii opałowej 

7 M kg Licznik masy 

Liczniki awarii 

8 Vba m3 Licznik objętości w war. normalnych  

9 Vka m3 Licznik objętości w war. kontraktowych 

10 Esa kWh Licznik energii spalania (25/0)  

11 Eoa kWh Licznik energii opałowej 

12 Ma kg Licznik masy 

Liczniki kalibracji 

13 Vbk m3 Licznik kalibracji objętości w war. normalnych  

14 Vkk m3 Licznik kalibracji objętości w war. kontraktowych 

15 Esk kWh Licznik kalibracji energii spalania (25/0)  

16 Eok kWh Licznik kalibracji energii opałowej 

17 Mk kg Licznik kalibracji masy 

Strumienie 

18 Qr m3/h Strumień objętości w war. pomiaru 

19 Qc m3/h Strumień objętości w war. pomiaru z korekcją charakt. błędu GM 

20 Qb m3/h Strumień objętości w war. normalnych  

21 Qk m3/h Strumień objętości w war. kontraktowych 

22 Qes kW Strumień energii spalania (25/0)  
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Nr Symbol Jedn. Opis 

23 Qeo kW Strumień energii opałowej 

24 Qm kg/h Strumień masy 

Wartości do obliczeń 

25 P kPaa Ciśnienie gazu  

26 T °C Temperatura gazu (pomiarowa) 

27 dP1 Pa Spadek ciśnienia (Low) 

28 dP2 Pa Spadek ciśnienia (High) 

29 dP(x) Pa Spadek ciśnienia (obl.); x – numer przetwornika (1 – Low, 2 – High) 

30 Tr °C Temperatura gazu (zredukowana) 

Wartości mierzone źródłowe 

31 Ip mA Sygnał ciśnienia gazu   

32 It mA Sygnał temperatury gazu 

33 Ir1 mA Sygnał spadku ciśnienia (Low)  

34 Ir2 mA Sygnał spadku ciśnienia (High)  

35 Fhf3 Hz Częstotliwość imp.HF3      

36 Fhf2 Hz Częstotliwość imp.HF2  

37 Flf Hz Częstotliwość imp.LF  

Geometria 

38 Dr mm  Średnica rurociągu (WP) 

39 Dk mm  Średnica kryzy     (WP) 

40 Beta –  Przewężenie (WP) 

Parametry SGERG 

41 Hs MJ/m3 Ciepło spalania (obl.)    

42 Ron kg/m3 Gęstość normalna (obl.)   

43 xCO2 – Udział molowy dwutlenku węgla 

44 xH2 – Udział molowy wodoru 

Parametry gazu 

45 Z – Współczynnik ściśliwości (WP) 

46 Zb – Współczynnik ściśliwości (WN) 

47 Zk – Współczynnik ściśliwości (WK)     

48 K – Względny współczynnik ściśliwości (WN) 

49 Kk – Względny współczynnik ściśliwości (WK)     

50 C – Współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na normalne    

51 Ck – Współczynnik przeliczenia z war. pomiaru na kontraktowe    

52 Cbk – Współczynnik przeliczenia z war. normalnych na kontraktowe    
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Nr Symbol Jedn. Opis 

Parametry dodatkowe 

53 Ro kg/m3 Gęstość gazu (WP)  

54 Mi µPa*s Lepkość dynam. (WP)  

55 Kp – Wykładnik izentropy (WP)  

56 C – Współczynnik przepływu    

57 Eps – Liczba ekspansji          

58 Re – Liczba Reynoldsa 

59 Mit µPa*s Lepkość dynamiczna skorygowana od temperatury 

60 Cmi – Poprawka lepkości od ciśnienia 

61 Om Pa Strata ciśnienia  

62 f(Q) – Wsp. korekcji błędu GM    

63 VOS m/s Prędkość dźwięku 

Ustawiany skład gazu – zestaw komponentów  wyświetlanego składu gazu jest zależny od użytkownika 

Dane dodatkowe 

64 R1 – Wartość rezerwy #1 (dla zwężki odpowiada wartości dP1) 

65 R2 – Wartość rezerwy #2 (dla zwężki odpowiada wartości dP2) 

66 Sgnls – Stan zwory i sygnalizacji 

Tabela 9 Opis wszystkich symboli umieszczonych na zakładce danych bieżących 

Kolejne zakładki zawierają zestawienia następujących danych: 

• “ Szybkie dane bieżące” - chwilowy odczyt danych (Rysunek 35). 

• “ Alarmy i zdarzenia” - zdarzenia i alarmy bieżące (Rysunek 36). 

• “ Bazy danych” - zakładka ta pozwala na zapisanie wybranej bazy danych z wybranego przelicznika do pliku, 

od rekordu wskazanego przez operatora. Nazwę pliku można zmienić klikając na pole z nazwą domyślną 

(Rysunek 37). 
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7.2 Szybkie dane bieżące 

 
Rysunek 35 Zakładka szybkich danych bieżących monitora MSP 

Zakładka “Szybkich danych bieżących”  służy do odczytywania chwilowych wartości  następujących 

wielkości: 

• Vn (Vb)   [m3]   - liczniki objętości w warunkach normalnych, 

• Vna (Vba) [m3]  - licznik awarii objętości w warunkach normalnych, 

• Qb  [m3/h]  - strumień objętości w warunkach normalnych, 

• Qm   [m3/h]  - strumień objętości w warunkach pomiaru, 

• p   [kPa a]  - ciśnienie gazu, 

• t   [deg C]  - temperatura gazu, 

• dp  [Pa]  - spadek ciśnienia, 

• Czas  - aktualny czas odczytywany z przelicznika 

Aby odczytać “Szybkie” dane należy przycisnąć przycisk “Czytaj”. W celu ciągłego odczytu danych trzeba 

dodatkowo zaznaczyć “Komunikację ciągłą”. W zakładce tej istnieje również możliwość szybkiej 

weryfikacji stanów alarmowych występujących w danym przeliczniku. Najeżdżając myszką na kratkę 

ukazuje się opis danego zdarzenia bądź alarmu. Kolor zielony oznacza stan bez alarmowy, kolor czerwony 

informuje o bieżącym alarmie, natomiast  kolor błękitny informuje nas o trwającym zdarzeniu, które nie 

jest alarmem lub w danej konfiguracji przelicznika nie ma znaczenia np. zalogowanie operatora. 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           74 / 136 

7.3 Alarmy i zdarzenia 

 
Rysunek 36 Zakładka zdarzeń i alarmów bieżących monitora MSP 

Informacja o zdarzeniach i alarmach bieżących jest pogrupowana w bloki związane  ze źródłem fizycznym 

lub funkcjonalnym zdarzenia: 

• „Stan alarmowy”   - informacja ogólna o aktywnych zdarzeniach i alarmach, 

• „Alarmy systemowe”  - grupa zawierająca informacje o źródle alarmu systemowego, 

• „Alarmy sygn. DP”   - grupa alarmów związanych z pomiarem spadku ciśnienia, 

• „Alarmy sygn. P”   - grupa alarmów związanych z pomiarem ciśnienia gazu, 

• „Alarmy sygn. T”   - grupa alarmów związanych z pomiarem temperatury gazu,  

• „Alarmy sygn. HF3”  - grupa alarmów związanych z pomiarem sygnału impulsowego HF3,  

• „Alarmy sygn. HF2”  - grupa alarmów związanych z pomiarem sygnału impulsowego HF2,  

• „Alarmy sygn. LF”   - grupa alarmów związanych z pomiarem sygnału impulsowego LF,  

• „Alarmy urządzeń zewn” - grupa alarmów związanych z urządzeniami zewnętrznymi tj. gazomierz  

ultradźwiękowy, masowy czy też chromatograf , 

• „Alarmy przepływu”  - grupa alarmów związanych z parametrami przepływu gazu,  

• „Zdarzenia sygnalizacji”  - grupa alarmów związanych ze stanem wejść sygnalizacji, 

• „Alarmy SGERG”   - grupa alarmów związanych z ograniczeniami dla metody SGERG,  

• „Alarmy ogólne”  - grupa alarmów ogólnych przelicznika 

• „Sygnał R1”    - grupa zdarzeń związanych z pomiarem sygnału dP1/R1,  

• „Sygnał R2”    - grupa zdarzeń związanych z pomiarem sygnału dP2/R2. 
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• „Zdarzenia ogólne”  - grupa zdarzeń pomocniczych. 

Szczegółowa lista alarmów i zdarzeń została umieszczona w Tabela 8. 

7.4 Bazy danych 

 
Rysunek 37 Zakładka bazy danych monitora MSP 

Zakładka “Bazy danych” służy do przeglądania oraz zapisywania do pliku baz bezpośrednio z przelicznika. 

Nazwy plików są generowane automatycznie np. DBsGUM.txt. 

Przelicznik dysponuje następującymi bazami danych: 

▪ „GUM” – baza danych GUM, 

▪ „5MN”  – baza danych 5-minutowych, 

▪ „REJ”  – baza danych rejestrowanych, 

▪ „DOB” – baza danych dobowych, 

▪ „ZDA”  – baza danych zdarzeń.  

Zmiana bazy odbywa się poprzez wybór z listy dostępnych baz znajdującej się w lewym górnym rogu 

programu. Każde przełączenie się pomiędzy bazami lub ciągami powoduje automatyczne odświeżenie statusu 

danej bazy w którym to zawarte są następujące informacje: 

▪ „Id”   – indeks (numer) pierwszego i ostatniego rekordu danej bazy, 

▪ „Czas”  – stempel czasowy (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta) pierwszego i ostatniego rekordu 

danej bazy, 
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▪ „Pojemn.”  – pojemność danej bazy (maksymalna liczba rekordów w bazie), 

▪ „L.rek.”  – aktualna liczba rekordów w danej bazie, 

▪ „Stan”  – stan bazy; baza może być „pełna” (oznacza to nadpisywanie najstarszych rekordów w bazie) 

lub „niepełna”, 

▪ „Odśwież”  – przycisk „Odśwież” pozwala na aktualizację statusu danej bazy. 

Aby dokonać odczytu danej bazy należy ustawić następujące parametry odczytu: 

▪ „Początek” odczytu danej bazy - może być ustawiony czas początku odczytu lub indeks (numer) pierwszego 

odczytywanego rekordu, 

▪ „Koniec” odczytu danej bazy - może być ustawiony czas końcowy odczytu lub indeks (numer) ostatniego 

rekordu, 

▪ „Zakres” odczytu danej bazy – można ustawić zakres czasowy lub ilość odczytywanych rekordów. Zakres 

może być ustawiony w następujących jednostkach: 

o minuta, 

o godzina, 

o dzień, 

o tydzień, 

o miesiąc, 

o rok 

np. jeżeli początek odczytu jest ustawiony na datę „11.11.2010 godz.00’00” i zakres na 2 tygodnie to 

odczytana baza będzie zawierała dane za okres 2 tygodni od daty 11 listopada 2010 roku od północy. 

Kliknięcie przycisku „Czytaj” spowoduje, w pierwszej kolejności analizę danej bazy pod kątem ustawionych 

parametrów odczytu, a następnie odczyt rekordów i jednoczesny zapis bazy do wskazanego pliku w formacie 

„*.txt”. Miejsce zapisu można zmienić poprzez kliknięcie przycisku „drzewka”  . Standardowo plik jest 

zapisywany w miejscu wskazanym w menu „Konfig->Folder plików…”. Po lewej stronie przycisku „Czytaj” 

znajduje się okno informujące o stanie odczytu baz danych w którym to zawarte są następujące informacje: 

▪ „Analiza” – program analizuje stan bazy pod kątem ustawionych parametrów odczytu – okno wówczas 

podświetlone jest na kolor żółty, 

▪ „Procentowa informacja” o aktualnym stanie odczytu i zapisu bazy do wskazanego pliku - okno wówczas 

podświetlone jest na kolor niebieski oraz widoczny jest pasek postępu, 

▪ „Koniec odczytu” - okno wówczas podświetlone jest na kolor zielony, 

▪ „Brak danych” - brak danych w bazie za wskazany okres czasu, 

▪ „Przerwany” – jeżeli w trakcie odczytu lub analizy został klikniety przycisk „Stop”, 

oraz okno z liczbą aktualnie odczytanych rekordów. Przycisk „Stop” powoduje zatrzymanie procesu odczytu 

danej bazy. W oknie przeglądarki baz istnieje możliwość zmiany szerokości kolumn dostępnych wielkości dla 

każdej z baz z osobna poprzez „złapanie” i „przeciągnięcie” krawędzi danej kolumny. Informacja o ustawionej 

szerokości jest zapisywana w pliku „*.ini” dzięki czemu program po ponownym uruchomieniu wystartuje z 

indywidualnymi ustawieniami. Po najechaniu myszą na daną kolumnę pojawia się „dymek” z dodatkową 

informacją na temat danej wielkości. Identyczna informacja pojawia się w dolnym pasku programu 

JAMonitor. 

Zmieniając w pliku „*.ini” wartość parametru SgergWgSklF można dostosować rodzaj wyświetlanych 

parametrów w bazach 5MN oraz REJ (GDZ) do sposobu dostarczania informacji o składzie gazu (0 – widoczne 

tylko parametry jakościowe, 1 – widoczne składniki gazu oraz parametry jakościowe). Dla ustawianych 

parametrów SGERG niedostępne są konfiguracje porównań parametrów Hs, rob oraz Sx. Dodatkowo w 
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bazach 5MN oraz GDZ przy zapisie raportu (baz danych) do pliku będą zapisywane parametry dotyczące 

składu gazu odpowiednio w zależności od ustawionej wartości. 

Zarówno w zapisanym pliku jak i w przeglądarce baz istnieje kolumna zatytułowana “Status” odwzorowująca 

tzw. bajt statusowy. W słowie statusowym rekordów baz danych GUM, 5MN, REJ i DOB występują 

następujące pola, określające zdarzenia, które wystąpiły w okresie od poprzedniej rejestracji oraz stan 

rekordu: 

▪ S (b0) - alarm systemowy, 

▪ P (b1) - alarm procesowy, 

▪ K (b2) - tryb kalibracji, 

▪ G (b3) - wartości zastępcze składu gazu, 

▪  - (b4) – pusty bit, 

▪ E (b5) -  błąd CRC danych w rekordzie (wartości są wyświetlane ale niepewne), 

▪ C (b6) - korekta zegara 3<dT<10 [s], 

▪ T (b7) - nieciągłość rejestracji dT>10 [s]. 

W słowie statusowym rekordów bazy danych ZDA występują następujące pola: 

▪ A (b0) - 1= zdarzenie aktywne, 

▪ O (b1) - 1= zdarzenie otwarte (przy ponownym wystąpieniu kontynuacja), 

▪  - (b2) - pusty bit, 

▪  - (b3) - pusty bit, 

▪  - (b4) - pusty bit, 

▪ E (b5) - informacja producenta, 

▪  - (b6) - pusty bit, 

▪  - (b7) - pusty bit). 
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7.5 Dane bieżące nawanialni 

 
Rysunek 38 Zakładka danych bieżących nawanialni 

Zakładka „Nawanialnia” służy do szybkiego podglądu wartości wielkości związanych ze sterowaniem 

nawanialnią takich jak: 

• Qnx – strumień nawanialni, 

• VnN – licznik objętości nawanialni, 

• eVnN – uchyb objętości nawanialni, 

• iN – licznik impulsów nawanialni 

Stan i liczniki sygnałów zewnętrznych nawanialni pokazują stan i liczniki w przypadku kaskadowego połączenia 

urządzeń.  

7.6 Diagnostyka 
Zakładka “Diagnostyka “ (Rysunek 39) pozwala na wstępną weryfikację poprawności działania systemu w 

przeliczniku. “OK” oznacza prawidłową pracę systemu, “ERR” oznacza błąd. Okno diagnostyki podzielone jest 

na sześć części: 

• RAM – stan pracy pamięci RAM, 

• MDO – stan pracy części obiektowej, 

• DBS – stan tej części pamięci, w której przechowywane są wszystkie bazy przelicznika, 

• PO – stan pracy pulpitu operatorskiego, 

• NWDog – liczba Watchdog'ów. 
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Rysunek 39 Zakładka diagnostyki monitora MSP 

 

7.7 Dane odczytywane z gazomierzy po łączu cyfrowym 

7.7.1 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii B firmy FMC Technologies  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

gazomierza ultradźwiękowego MPU serii B firmy FMC Technologies. 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           80 / 136 

 
Rysunek 40 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii B firmy FMC Technologies 

Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane czytane z MPU 

Zliczenia - Licznik cykli obliczeniowych gazomierza (licznik życia) 

Stan alarmów - Stan alarmów prezentowany binarnie 

V m/s Średnia prędkość przepływu 

VOS m/s Średnia prędkość dźwięku  

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

VmA m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A (Forward) 

VmB m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B (Rewerse) 

ProfilPłask % Płaskośc profilu (środek/zewnętrzne ścieżki) 

ProfilSymet % Symetria profilu (górne/dolne ścieżki) 

VbA m3 Stan licznika objętości normalnej w kierunku A (Forward) 

VbB m3 Stan licznika objętości normalnej w kierunku B (Rewerse) 

Okres S Upływ czasu od ostatniej aktualizacji rejestrów gazomierza 

Pmpu barA Ciśnienie odczytywane przez MPU użyte do korekcji 

Tmpu ⁰C Temperatura odczytywana z MPU użyta do korekcji 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

Alarmy 

Strumień - Zbyt duży strumień przepływu 

Sprzęt - Błąd sprzętowy elektroniki 

Przetwornik - Uszkodzenie przetwornika 

Obliczenia - Błąd obliczeń 

Procent sgn - Niski procent sygnałów 

Wzmocnienie - Błąd wzmocnienia 

Różnica VOS - Zbyt wysoka różnica prędkości dźwięku pomiędzy poszczególnymi ścieżkami 

Korekcja Q - Aktywna korekcja strumienia 

Parametr - Błąd parametru obliczeniowego 

Szumy 
- Zbyt niska wartość współczynnika sygnału do szumu (niski sygnał, wysokie 

szumy) 

Turbulencje - Wysoki poziom turbulencji 

Profil - Wyusokie zniekształcenie profily strumienia gazu 

Liczniki wysokiej rozdzielczości 

VmAH m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A (część całkowita) 

VmAL mm3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A (część ułamkowa) 

VmBH m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B (część całkowita) 

VmBL mm3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B (część ułamkowa) 

VmaAH m3 Stan licznika objętości awarii w kierunku A (część całkowita) 

VmaAL mm3 Stan licznika objętości awarii w kierunku A (część ułamkowa) 

VmaBH m3 Stan licznika objętości awarii w kierunku B (część całkowita) 

VmaBL mm3 Stan licznika objętości awarii w kierunku B (część ułamkowa) 

Dane zapisywane przez przelicznik do MPU 

Pext barA Ciśnienie gazu 

Text ⁰C Temperatura gazu 

Ro kg/m3 Gęstość w warunkach pomiaru 

Ron kg/m3 Gęstość w warunkach normalnych (bazowych) 

Z - Współczynnik ściśliwości w warunkach pomiaru 

Zn - Współczynnik ściśliwości w warunkach normalnych (bazowych) 

Dane diagnostyczne 

V m/s Prędkość przepływu mierzona na poszczególnych ścieżkach 1..6 

VOS m/s Prędkość dźwięku mierzona na poszczególnych ścieżkach 1..6 

Procent 
sygnałów 

% Sprawność przetworników A i B na poszczególnych ścieżkach 1..6 

Wzmocnienie - Wzmocnienie przetworników A i B na poszczególnych ścieżkach 1..6 

Konfiguracja odczytywana z MPU 

Długość mm Długość ścieżki 1..6 

Kąt ⁰ Kąt ścieżki 1..6 

Dr mm Wewnętrzna średnica gazomierza 

H mm Grubość ścianki gazomierza 

Tref ⁰C Temperatura odniesienia dla pomiarów długości ścieżek 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

WspA_A - Współczynnik korekcji A (kierunek A) 

WspB_A - Współczynnik korekcji B (kierunek A) 

WspA_B - Współczynnik korekcji A (kierunek B) 

WspB_B - Współczynnik korekcji B (kierunek B) 
Tabela 10 Dane odczytywane z MPU serii B 

 

7.7.2 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii C firmy FMC Technologies  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

gazomierza ultradźwiękowego MPU serii C firmy FMC Technologies. 

 
Rysunek 41 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii C firmy FMC Technologies 

 

 

 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           83 / 136 

Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane czytane z MPU 

Zliczenia - Licznik cykli obliczeniowych gazomierza (licznik życia) 

Stan alarmów - Stan alarmów prezentowany binarnie 

V m/s Średnia prędkość przepływu 

VOS m/s Średnia prędkość dźwięku  

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

ProfilPłask % Płaskośc profilu (środek/zewnętrzne ścieżki) 

ProfilSymet % Symetria profilu (górne/dolne ścieżki) 

SwirlFlow % Wiry 

CrossFlow % Wiry poprzeczne 

Pmpu barA Ciśnienie odczytywane przez MPU użyte do korekcji 

Tmpu ⁰C Temperatura odczytywana z MPU użyta do korekcji 

Alarmy 

Strumień - Zbyt duży strumień przepływu 

Sprzęt - Błąd sprzętowy elektroniki 

Przetwornik - Uszkodzenie przetwornika 

Obliczenia - Błąd obliczeń 

Procent sgn - Niski procent sygnałów 

Wzmocnienie - Błąd wzmocnienia 

Różnica VOS - Zbyt wysoka różnica prędkości dźwięku pomiędzy poszczególnymi ścieżkami 

Korekcja Q - Aktywna korekcja strumienia 

Parametr - Błąd parametru obliczeniowego 

Szumy 
- Zbyt niska wartość współczynnika sygnału do szumu (niski sygnał, wysokie 

szumy) 

Turbulencje - Wysoki poziom turbulencji 

Profil - Wyusokie zniekształcenie profily strumienia gazu 

Liczniki wysokiej rozdzielczości 

VmA m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A 

VmB m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B 

VmaA m3 Stan licznika awarii w kierunku A 

VmaB m3 Stan licznika awarii w kierunku B 

Dane zapisywane przez przelicznik do MPU 

Pext barA Ciśnienie gazu 

Text ⁰C Temperatura gazu 

Dane diagnostyczne 

V m/s Prędkość przepływu mierzona na poszczególnych ścieżkach 1..8 

VOS m/s Prędkość dźwięku mierzona na poszczególnych ścieżkach 1..8 

Turbul. % Poziom turbulencji na poszczególnych ścieżkach 1..8 

Procent 
sygnałów 

% Sprawność przetworników A i B na poszczególnych ścieżkach 1..8 

Wzmocnienie - Wzmocnienie przetworników A i B na poszczególnych ścieżkach 1..8 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

S/N surowy dB 
Współczynnik sygnału do szumu przed obróbką cyfrową dla przetwornika A 
oraz B na poszczególnych ścieżkach 1..8 

S/N użyty dB 
Współczynnik sygnału do szumu po obróbce cyfrowej dla przetwornika A 
oraz B na poszczególnych ścieżkach 1..8 

Tabela 11 Dane odczytywane z MPU serii C 

 

7.7.3 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego ClampOn firmy Siemens  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

gazomierza ultradźwiękowego ClampOn firmy Siemens. 

 
Rysunek 42 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego ClampOn firmy Siemens 
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Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane czytane z SCO po konwersji 

FlowVelocity m/s Średnia prędkość przepływu 

VOS m/s Średnia prędkość dźwięku  

FlowRate m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

FlowCntr m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru 

TempRTD P1 ⁰C Temperatura RTD 1 

TempRTD P2 ⁰C Temperatura RTD 2 

Alarmy SCO 

Spacing 
Indicator 

- Informacja o nieprawidłowym sygnale dla ścieżki 1 i 2 

ZM Channel 
Fault 

- Błąd zerowania kanału pomiarowego 

Empty Pipe - Brak danych o przepływie 

Hi Lo Flow - Przekroczenie maksymalnego/minimalnego przepływu 

General Fault - Błąd gazomierza 

Aeration/Turb. - Wysoki poziom powietrza/turbulencji 

Memory Fault - Błąd pamięci 

Makeup Fault - Błąd składu 

Interface Fault - Błąd elektroniki 

Pig detected - Wykrycie krótkotrwałego błędu 

Path disabled - Odłączenie ścieżki pomiarowej 

General alarm - Alarm główny/zbiorczy 

Dane źródłowe SCO 

FlowRate m3/h Strumień w warunkach pomiaru (ścieżka1, ścieżka 2, wartość średnia) 

RawFlow CIS Przepływ surowy (ścieżka 1, ścieżka 2) 

VoS m/s Prędkość dźwięku (ścieżka1, ścieżka 2, wartość średnia) 

TempRTD ⁰C Temperatura widziana na wejściu RTD 

Sgn Strength - Siła sygnału (ścieżka1, ścieżka 2, wartość średnia) 

Sgn Status - Status sygnału (ścieżka1, ścieżka 2, wartość średnia) 

Delta Time - Różnica czasów przejścia (ścieżka1, ścieżka 2) 

Flow Velocity m/s Średnia prędkość przepływu 

Flow Cntr m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru 

Spec.Gravity SG Gęstość względna gazu w warunkach pomiaru 

Base 
Spec.Gravity 

BSG Gęstość względna gazu w warunkach normalnych 

Aeration - Poziom powietrza 

Analog inp #1..4 - Wartość widziana na wejściach 4..20mA 
Tabela 12 Dane odczytywane z ClampOn firmy Siemens 

 

 



IO/MSP-02-FC/PL/r17.5           Integrotech sp. z o.o.           86 / 136 

7.7.4 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego Q-Sonic firmy Instromet  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

gazomierza ultradźwiękowego Q-Sonic firmy Instromet. 

 
Rysunek 43 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego Q-Sonic firmy Instromet 

 

Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane podstawowe 

VFlow m/s Średnia prędkość przepływu 

VOS m/s Średnia prędkość dźwięku  

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

P kPa Ciśnienie gazu 

T ⁰C Temperatura gazu 

Swirl Angle ⁰ Kat wirów 

Meter Factor pls/m3 Współczynnik przepływu 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane ścieżek 

VOS m/s Średnia prędkość przepływu dla ścieżek L1..L5 

Vflow m/s Średnia prędkość dźwięku dla ścieżek L1..L5 

Liczniki 

FwdVol m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A (Forward) 

FwdAlmVol m3 Stan licznika awarii w kierunku A (Forward) 

RevVol m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B (Rewerse) 

RevAlmVol m3 Stan licznika awarii w kierunku B (Rewerse) 

Alarmy główne 

General Failure - Błąd główny gazomierza 

Reduced 
Accuracy 

- Zbyt niska dokładność 

Comm error - Brak komunikacji 

TimeOut error - Przekroczony czas od ostatniej komunikacji 

Dsp error - Błąd elektroniki 

General alarm - Alarm główny gazomierza 

Alarmy diagnostyczne 

No Pulse A - Brak sygnału z przetwornika A dla ścieżek L1..L5 

Pulse Clip A - Sygnał niepełny z przetwornika A dla ścieżek L1..L5 

CriterionA - Przekroczone kryterium sygnału dla przetwornika A dla ścieżek L1..L5 

AgcLimit A - Przekroczone wzmocnienie dla przetwornika A dla ścieżek L1..L5 

No Pulse B - Brak sygnału z przetwornika B dla ścieżek L1..L5 

Pulse Clip B - Sygnał niepełny z przetwornika B dla ścieżek L1..L5 

CriterionB - Przekroczone kryterium sygnału dla przetwornika B dla ścieżek L1..L5 

AgcLimit B - Przekroczone wzmocnienie dla przetwornika B dla ścieżek L1..L5 

VOS range - Prędkość dźwięku poza dopuszczalnym zakresem na ścieżce L1..L5 

VOG range - Prędkość gazu poza dopuszczalnym zakresem na ścieżce L1..L5 

Ping reject - Błąd przyspieszenia na ścieżce L1..L5 

Perform Low - Zbyt niska sprawność na ścieżce L1..L5 

Path Subst - Podstawianie danych pomiarowych na ścieżce L1..L5 

Dane diagnostyczne 

ValidSmp - Ważność próbki sygnału 

Gain dB Wzmocnienie przetworników A i B na poszczególnych ścieżkach L1..L5 

SN Ratio dB 
Współczynnik sygnału do szumu dla przetwornika A oraz B na 
poszczególnych ścieżkach L1..L5 

Status 

Instr Type - Typ gazomierza 

Num Paths - Liczba ścieżek pomiarowych 

SecNum - Numer dokonanego pomiaru 

Sample Rate - Poziom próbki sygnału 
Tabela 13 Dane odczytywane z Q-Sonic firmy Instromet 
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7.7.5 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego GUVR  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

gazomierza ultradźwiękowego GUVR. 

 
Rysunek 44 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego GUVR 

 

Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane czytane z GUVR 

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

V m/s Średnia prędkość przepływu 

VmA m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku A (Forward) 

VmB m3 Stan licznika objętości w warunkach pomiaru w kierunku B (Reverse) 

Error Code - Kod błędu wewnętrznego gazomierza 

No Error 
Channels 

- Liczba błędnych kanałów pomiarowych 

Tabela 14 Dane odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego GUVR 
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7.7.6 Dane odczytywane z przepływomierza masowego MicroMotion firmy Emerson  

 

Przelicznik MSP-02-FC może współpracować z gazomierzami cyfrowymi, gdzie po łączu 

komunikacyjnym odczytywana jest informacja zarówno pomiarowa jak i diagnostyczna. Po odczytaniu danych 

bieżących w Monitorze pojawiają się dodatkowe zakładki na których udostępniana jest cała informacja 

odczytywana bezpośrednio z gazomierza. Poniższy rysunek oraz tabela przedstawiają dane odczytywane z 

przepływomierza masowego MicroMotion firmy Emerson. 

 
Rysunek 45 Dane odczytywane z przepływomierza masowego MicroMotion firmy Emerson 

Opis odczytywanych danych przedstawia tabela poniżej: 

Parametr Jednostka Opis parametru 

Dane Przetworzone 

Alarm Status - Status alarmu 

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

QM kg/h Strumień masy 

Ro kg/m3 Gęstość w warunkach rzeczywistych 

T ⁰C Temperatura 

Vm m3 Licznik objętości rzeczywistej 

M kg Licznik masy 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

kQM - 
Współczynnik korekcji strumienia/przyrostów masy po uwzględnieniu 
ciśnienia 

Dane czytane z MSD (jednostki mogą się zmieniać zgodnie z ustawionymi jednostkami w MicroMotion) 

Alarm Status - Status alarmu 

QM kg/h Strumień masy 

Ro kg/m3 Gęstość w warunkach rzeczywistych 

T ⁰C Temperatura 

Qm m3/h Strumień w warunkach pomiaru  

M kg Licznik masy 

Vm m3 Licznik objętości rzeczywistej 

Jednostki (jednostki mogą się zmieniać zgodnie z ustawionymi jednostkami w MicroMotion) 

QMU - Aktualna jednostka dla strumienia masy ustawiona w MicroMotion 

RoU - 
Aktualna jednostka dla gęstości w warunkach pomiaru ustawiona w 

MicroMotion 

TU - Aktualna jednostka dla temperatury ustawiona w MicroMotion 

QvU - 
Aktualna jednostka dla strumienia w warunkach pomiaru ustawiona w 

MicroMotion 

PU - Aktualna jednostka dla ciśnienia ustawiona w MicroMotion 

MU - Aktualna jednostka dla licznika masy ustawiona w MicroMotion 

VU - Aktualna jednostka dla licznika objętości ustawiona w MicroMotion 

Dane diagnostyczne odczytywane z MicroMotion 

Reg 125 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 125 

Reg 126 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 126 

Sensor S/N - Numer seryjny sensora MicroMotion 

Raw tube freq. Hz Raw tube frequency 

Left pickoff U V Left pickoff voltage 

Right pickoff U V Right pickoff voltage 

Drive Gain - Drive gain 

Live Zero - Live zero (mass flow) 

Reg 419 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 419 

Reg 420 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 420 

Reg 421 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 421 

Reg 422 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 422 

Reg 423 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 423 

Reg 424 - Dane diagnostyczne odczytywane z rejestru 424 

Alarmy 

Komunikacja - Brak komunikacji przelicznika z masowcem 

EPROMCS - Błąd sumy kontrolnej pamięci EPROM 

RAMdiag - Błąd diagnostyki pamięci RAM 

Sensor - Błąd sensora MicroMotion 

Tsensor - Błąd czujnika temperatury 
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Parametr Jednostka Opis parametru 

InpOvr - Przekroczenie zakresu wejściowego 

FrqOut - Zbyt wysokie nasycenie częstotliwości wyjściowej 

TrNCfg - Błąd konfiguracji przetwornika 

RTIrq - Błąd czasu rzeczywistego 

PriMaSat - Zbyt wysokie nasycenie podstawowego wyjścia prądowego 4..20mA 

SecMaSat - Zbyt wysokie nasycenie drugiego wyjścia prądowego 4..20mA 

PriMaFix - 
Ustawiona wartość zastępcza dla podstawowego wyjścia prądowego 
4..20mA 

SecMaFix - Ustawiona wartość zastępcza dla drugiego wyjścia prądowego 4..20mA 

DensOvr - Przekroczona wartość gęstości 

MtrZer - Błąd „zera” przepływomierza 

ZerLow - Wartość „zera” zbyt niska 

ZerHigh - Wartość „zera” zbyt wysoka 

TrnHWerr - Uszkodzenie elektroniki przetwornika 

MtrZerPrg - Kalibracja „zera” przepływomierza 

SlugFlow - Za niski przepływ 

PowerRST - Reset przepływomierza 

TrnCfgChg - Zmiana konfiguracji przepływomierza 

TrnIniWrm - Uruchamianie przetwornika 
Tabela 15 Dane odczytywane z przepływomierza masowego MicroMotion firmy Emerson 

 

7.8 Konfiguracja przelicznika 
W celu dokonania przeglądu i zmian konfiguracji parametrów przelicznika należy przejść poprzez menu „MSP” 

do ekranu „Konfiguracja (Rysunek 46). Zmiana ustawień konfiguracyjnych wymaga logowania do przelicznika 

(zakładka „Logowanie do MSP”) oraz zdjęcia zwory (blokady mechanicznej) o ile jest to wymagane. 

Zaznaczając checkbox „Konfiguracja rozszerzona” pojawiają się dodatkowe parametry i wielkości do 

skonfigurowania. 

Ekran „Konfiguracji przelicznika” zapewnia możliwość odczytu i ustawień parametrów roboczych: 

▪ ustawianie rodzaju obsługiwanego gazomierza „Typ GM”, 

▪ ustawienie parametrów gazomierza odpowiednio do wybranego rodzaju np. dla impulsowego wagi 

impulsów LF, HF3 i HF2. 

▪ ustawienie korekcji i charakterystyki błędu gazomierza, 

▪ ustawienie sposobu obsługi czasu letniego/zimowego, 

▪ ustawienie maksymalnych pojemności liczników, 

▪ ustawienie opcji zgodności z normą PN-EN 12405 lub ZN-G-4007, 

▪ ustawienie trybu kalibracji, 

▪ ustawienie obsługi pomiaru różnicy ciśnień z pomocą jednego lub dwóch przetworników dP, 

▪ ustawienie parametrów przepływu, których przekroczenie powoduje wygenerowanie alarmów. 
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Rysunek 46 Zakładka konfiguracji przelicznika monitora MSP 

Opis wszystkich symboli umieszczonych na zakładce „Konfiguracja przelicznika” przedstawia Tabela 17, page 

96: 

1. „Zda” - numer zdarzenia, po kropce numer parametru zdarzenia (patrz Tabela 16, page 92), 

2. „GO” - grupa operacji (patrz Tabela 22, page 124), 

3. „RD” - poziom dostępu odczytu, 

4. „WR” - poziom dostępu zapisu, 

5. „Log” - wymaganie logowania, 

6. „Zw” - zwora, 

7. „Adm” - administrator, 

8. „Prod” - producent. 

Parametry poszczególnych zdarzeń przedstawia Tabela 16: 

Numer parametru 
zdarzenia “123” 

Opis parametru 

Struktura konfiguracji gazomierza impulsowego 

1 waga impulsu HF3 

2 waga impulsu HF2 

3 waga impulsu LF 

4 numer sygnału impulsowego do wyznaczania objętości  
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Numer parametru 
zdarzenia “123” 

Opis parametru 

5 numer sygnału impulsowego do wyznaczania strumienia  

Struktura konfiguracji gazomierza zwężkowego 

6 wymiar nominalny średnicy kryzy 

7 wsp. rozszerzalności materiału kryzy 

8 sposób odbioru ciśnienia 

9 opcje pracy 

Struktura konfiguracji gazomierza annubarowego 

10 rozmiar annubary (1,2,3) 

11 wymiar nominalny średnicy wewnętrznej rurociągu 

12 wsp.  rozszerzalności materiału rurociągu 

Konfiguracja obsługi różnicy ciśnień dP 

13 liczba przetworników dP 

14 maksymalna różnica wskazań dP we wspólnym obszarze pracy 

15 minimalna różnica ciśnień poniżej której przyjmowane jest Q=0,0 

Struktura konfiguracji czasu 

16 godzina końca doby rozliczeniowej  

17 indeks okresu rejestracji 

18 flagi konfiguracji 

Konfiguracja obsługi strumienia Qr 

19 minimalna wartość strumienia Qr 

20 maksymalna wartość strumienia Qr 

21 maksymalna wartość skoku strumienia Qr 

Konfiguracja wartość liczby Reynoldsa Re 

22 minimalna wartość  

23 maksymalna wartość  

24 maksymalna wartość przyrostu  

Konfiguracja maksymalnych stanów licznika 

25 licznik objętości w warunkach rzeczywistych 

26 licznik objętości w warunkach rzeczywistych wartość korygowana  

27 licznik objętości w warunkach normalnych 

28 licznik objętości w warunkach kontraktowych 

29  licznik energii spalania  

30 licznik energii opałowej 

31  licznik masy gazu 

Struktura konfiguracji obsługi jednostki archiwizacyjnej 

32 numer portu COM stacji 

33 flagi konfiguracji 

34 timeout braku aktywności 

35 konfiguracja opcji pracy przelicznika 

Konfiguracja sygnału P 

36 wartość kalibracyjna sygnału dla 4 mA 
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Numer parametru 
zdarzenia “123” 

Opis parametru 

37 wartość kalibracyjna sygnału dla 20 mA 

38 minimalna wartość sygnału 

39 maksymalna wartość sygnału 

40 minimalna procesowa wartość sygnału 

41 maksymalna procesowa wartość sygnału 

42 maksymalna  wartość przyrostu  sygnału 

43 wartość zastępcza / charakterystyka pierwiastkująca przetwornika 

Konfiguracja sygnału T 

44 wartość kalibracyjna sygnału dla 4 mA 

45 wartość kalibracyjna sygnału dla 20 mA 

46 minimalna wartość sygnału 

47 maksymalna wartość sygnału 

48 minimalna procesowa wartość sygnału 

49 maksymalna procesowa wartość sygnału 

50 maksymalna  wartość przyrostu  sygnału 

51 wartość zastępcza / charakterystyka pierwiastkująca przetwornika 

Konfiguracja sygnału dP1/R1 

52 wartość kalibracyjna sygnału dla 4 mA 

53 wartość kalibracyjna sygnału dla 20 mA 

54 minimalna wartość sygnału 

55 maksymalna wartość sygnału 

56 minimalna procesowa wartość sygnału 

57 maksymalna procesowa wartość sygnału 

58 maksymalna  wartość przyrostu  sygnału 

59 wartość zastępcza / charakterystyka pierwiastkująca przetwornika 

Konfiguracja sygnału dP2/R2 

60 wartość kalibracyjna sygnału dla 4 mA 

61 wartość kalibracyjna sygnału dla 20 mA 

62 minimalna wartość sygnału 

63 maksymalna wartość sygnału 

64 minimalna procesowa wartość sygnału 

65 maksymalna procesowa wartość sygnału 

66 maksymalna  wartość przyrostu  sygnału 

67 wartość zastępcza / charakterystyka pierwiastkująca przetwornika 

Konfiguracje sygnałów impulsowych HF3 

68 minimalna wartość częstotliwości 

69 maksymalna  wartość częstotliwości 

70 maksymalna  wartość przyrostu częstotliwości 

71 maksymalny czas pomiędzy impulsami  

72 zadany przyrost licznika współpracującego #0 

73 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #0 od wartości zadanej 
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Numer parametru 
zdarzenia “123” 

Opis parametru 

74 zadany przyrost licznika współpracującego #1 

75 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #1 od wartości zadanej 

130 liczba impulsów do uśredniania częstotliwości 

131 czas uśredniania częstotliwości 

132 
zadana liczba (okno) impulsów własnych do wyznaczania przyrostu licznika HF2 
(0=brak porównania impulsów) 

Konfiguracje sygnałów impulsowych HF2 

76 minimalna wartość częstotliwości 

77 maksymalna  wartość częstotliwości 

78 maksymalna  wartość przyrostu częstotliwości 

79 maksymalny czas pomiędzy impulsami  

80 zadany przyrost licznika współpracującego #0 

81 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #0 od wartości zadanej 

82 zadany przyrost licznika współpracującego #1 

83 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #1 od wartości zadanej 

133 liczba impulsów do uśredniania częstotliwości 

134 czas uśredniania częstotliwości 

135 
zadana liczba (okno) impulsów własnych do wyznaczania przyrostu licznika HF3 
(0=brak porównania impulsów) 

Konfiguracje sygnałów impulsowych LF 

84 minimalna wartość częstotliwości 

85 maksymalna  wartość częstotliwości 

86 maksymalna  wartość przyrostu częstotliwości 

87 maksymalny czas pomiędzy impulsami  

88 zadany przyrost licznika współpracującego #0 

89 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #0 od wartości zadanej 

90 zadany przyrost licznika współpracującego #1 

91 maksymalna odchyłka przyrostu  licznika współpracującego #1 od wartości zadanej 

92 konfiguracja obsługi zdarzeń 

120 wartość strumienia poniżej którego Q=0.0 [m3/h] 

136 liczba impulsów do uśredniania częstotliwości 

137 czas uśredniania częstotliwości 

138 
zadana liczba (okno) impulsów własnych do wyznaczania przyrostu licznika HF2 
(0=brak porównania impulsów) 

139 
zadana liczba (okno) impulsów własnych do wyznaczania przyrostu licznika HF3 
(0=brak porównania impulsów) 

Konfiguracja obsługi składu gazu z ADVANT 

110 wpisywanie informacji tekstowej (parametry przetworników)  

111 konfiguracja listy operatorów 

112 konfiguracja poziomów dostępu 

Ustawienie stanu kontraktowego gazu 

113 ciśnienie 
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Numer parametru 
zdarzenia “123” 

Opis parametru 

114 temperatura 

115 konfiguracja zastępczego składu gazu 

116 konfiguracja bieżącego składu gazu 

Identyfikatory specjalne 

200 Hs 

201 Ron 

202 xC02 

203 xH2 

204 opcje 

117 konfiguracja korekcji błędu gazomierza 

Numer parametru 
zdarzenia “108” 

Opis parametru 

1 operator 

2 administrator 

3 producent 

Numer parametru 
zdarzenia “124” 

Opis parametru 

0 korekcja błędu gazomierza wyłączona  

1 korekcja błędu gazomierza załączona 

Numer parametru 
zdarzenia “131” 

Opis parametru 

0 ustawianie składu gazu z ADVANT wyłączone  

1 ustawianie składu gazu z ADVANT załączone 

Numer parametru 
zdarzenia “132” 

Opis parametru 

0 blokada założona 

1 blokada usunięta 
Tabela 16 Parametry poszczególnych zdarzeń 

 

Tabela 17 Lista parametrów I symboli w zakłade “Konfiguracja orzelicznika”:  

Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Konfiguracja gazomierzy (typ+parametry)   – Adm √ 

Gazomierz impulsowy      

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF3 123.1 1 – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF2 123.2 1 – Adm √ 

WImpLF stała gazomierza sygnału LF 123.3 1 – Adm √ 

Q0 Strumień graniczny (poniżej Q=0) (zwykle 0.1Qmin) 123.120 1 – Adm √ 

VSgn A 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn A sygnał dla wyznaczania strumienia 123.5 1 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

VSgn B 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn B 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 

Gazomierz zwężkowy      

Typ 

Typ zwężki: 
1. kryza pomiarowa 
2. dysza ISA 1932 
3. dysza o dużym promieniu 
4. dysza Venturiego 
5. klasyczna zwężka Venturiego – odlewana 
6. klasyczna zwężka Venturiego – skrawana 
7. klasyczna zwężka Venturiego - spawana 

– – – Adm √ 

Dk20 nominalna średnica kryzy  w t=20°C 123.6 1 – Adm √ 

Wrk współczynnik rozszerzalności liniowej materiału kryzy 123.7 1 – Adm √ 

OdbP 

sposób odbioru ciśnienia: 
1. przytarczowy, 
2. kołnierzowy,  
3. D i D/2 

123.8 1 – Adm √ 

Algorytm 
algorytm obliczeniowy strumienia: 
1. RHG (Reader-Harris-Gallagher),  
2. Stolz 

123.9 1 – Adm √ 

Metodyka 
metodyka obliczeniowa: 
1. ZN-G-4007,  
2. SGT 

123.9 1 – Adm √ 

Calc. Tr 
temperatura obliczeniowa gazu: 
1. standard (wyłączony),  
2. w płaszczyźnie kryzy (załączony) 

123.9 1 – Adm √ 

Annubara      

size 
rozmiar annubary 
ustawiony na stałe size=3, niekonfigurowalny 

123.10 1 – Adm √ 

Masowy Imp (MSI)      

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF3 123.1 1 – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF2 123.2 1 – Adm √ 

WImpLF stała gazomierza sygnału LF 123.3 1 – Adm √ 

Q0 Strumień graniczny (poniżej Q=0) (zwykle 0.1Qmin) 123.120 1 – Adm √ 

VSgn A 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn A 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 

VSgn B 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn B 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Masowy Ana (MSA)      

QM0 Minimalny strumień, poniżej którego Qm=0.0 123.15 16 - Adm √ 

Masowy Dig (MSD)      

ComNo 
numer portu do komunikacji z gazomierzem cyfrowym 
(gazomierz ultradźwiękowy lub  masowy) 

– – – Adm √ 

MdbAddr 
adres modbus gazomierza cyfrowego (gazomierz 
ultradźwiękowy lub masowy) 

– – – Adm √ 

Trc [ms] 
okres cyklu odczytowego gazomierza cyfrowego (gazomierz 
ultradźwiękowy lub masowy) 

– – – Adm √ 

Trd [ms] 
okres zwłoki odpowiedź-pytanie w cyklu odczytowym 
gazomierza cyfrowego (gazomierz ultradźwiękowy lub 
masowy) 

– – – Adm √ 

TypMSD Typ gazomierza z komunikacją cyfrową – – – Adm √ 

Sygnał QM 

Sygnał z informacją o przepływie: 

• brak - informacja o przepływie dostarczana drogą cyfrową, 

• Pin - informacja o przepływie dostępna na wejściach 
impulsowych i porównywana z informacją dostępną drogą 
cyfrową, 

• Ain - informacja o przepływie dostępna na wejściu 
analogowym R1 i porównywana z informacją dostępną 
drogą cyfrową 

– – – Adm √ 

Tryb QM 
Informacja o przepływie dostarczana z wejść impulsowych 
HF2, HF3 lub wejścia analogowego R1 i porównywana z 
informacją dostępną drogą cyfrową 

– – – Adm √ 

Zmiana 
kierunków 
MSD 

Zamiana kierunków przepływu – – – Adm √ 

dMCmp 
Ilość masy po naliczeniu której następuje porównanie 
informacji dostępnej drogą cyfrową oraz na wejściach Pin i 
Ain 

– – – Adm √ 

eMCmpMax 
Maksymalny błąd porównania przyrostów masy dostępnej 
drogą cyfrową oraz na wejściach Pin i Ain 

– – – Adm √ 

cQM Stała korekcji strumienia/przyrostów masy w funkcji ciśnienia – – – Adm √ 

eRoMx Makstmalna odchyłka gęstości w warunkach pomiaru – – – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF3 123.1 1 – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF2 123.2 1 – Adm √ 

WImpLF stała gazomierza sygnału LF 123.3 1 – Adm √ 

Q0 Strumień graniczny (poniżej Q=0) (zwykle 0.1Qmin) 123.120 1 – Adm √ 

VSgn A 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn A 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 

VSgn B 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn B sygnał dla wyznaczania strumienia 123.5 1 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

Ultradźwiękowy MPU (USM)      

ComNo 
numer portu do komunikacji z gazomierzem cyfrowym 
(gazomierz ultradźwiękowy lub  masowy) 

– – – Adm √ 

MdbAddr 
adres modbus gazomierza cyfrowego (gazomierz 
ultradźwiękowy lub masowy) 

– – – Adm √ 

Trc [ms] 
okres cyklu odczytowego gazomierza cyfrowego (gazomierz 
ultradźwiękowy lub masowy) 

– – – Adm √ 

Trd [ms] 
okres zwłoki odpowiedź-pytanie w cyklu odczytowym 
gazomierza cyfrowego (gazomierz ultradźwiękowy lub 
masowy) 

– – – Adm √ 

ComTmOut [s] 
Okres zwłoki od zaniku komunikacji z gazomierzem cyfrowym 
(gazomierz ultradźwiękowy lub  masowy) do zgłoszenia 
alarmu 

– – – Adm √ 

Typ USM 

Typ gazomierza ultradźwiękowego: 

• MPU - MPU serii B firmy FMC, 

• MPU vC - MPU serii C firmy FMC, 

• SCO - ClampOn firmy Siemens, 

• QSO - Qsonic firmy Instromet, 

• GUVR - 011 

– – – Adm √ 

Sygnał QM 

Sygnał z informacją o przepływie: 

• brak - informacja o przepływie dostarczana drogą cyfrową, 

• Pin - informacja o przepływie dostępna na wejściach 
impulsowych i porównywana z informacją dostępną drogą 
cyfrową, 

• Ain - informacja o przepływie dostępna na wejściu 
analogowym R1 i porównywana z informacją dostępną 
drogą cyfrową 

– – – Adm √ 

Tryb QM 
Informacja o przepływie dostarczana z wejść impulsowych 
HF2, HF3 lub wejścia analogowego R1 i porównywana z 
informacją dostępną drogą cyfrową 

– – – Adm √ 

PT wg MPU 
Ciśnienie i temperatura odczytywana z MPU serii B brana do 
obliczeń przez przelicznik 

– – – Adm √ 

Zmiana 
kierunków 
USM 

Zamiana kierunków przepływu – – – Adm √ 

dVCmp 
Ilość masy po naliczeniu której następuje porównanie 
informacji dostępnej drogą cyfrową oraz na wejściach Pin i 
Ain 

– – – Adm √ 

eVCmpMax 
Maksymalny błąd porównania przyrostów masy dostępnej 
drogą cyfrową oraz na wejściach Pin i Ain 

– – – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF3 123.1 1 – Adm √ 

WImpHF3 stała gazomierza sygnału HF2 123.2 1 – Adm √ 

WImpLF stała gazomierza sygnału LF 123.3 1 – Adm √ 

Q0 Strumień graniczny (poniżej Q=0) (zwykle 0.1Qmin) 123.120 1 – Adm √ 

VSgn A sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 123.4 1 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

QSgn A 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku A (Forward): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 

VSgn B 
sygnał dla wyznaczania przyrostów objętości 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.4 1 – Adm √ 

QSgn B 
sygnał dla wyznaczania strumienia 
wartości dla kierunku B (Reverse): HF3, HF2, LF 

123.5 1 – Adm √ 

Annubara ITABAR (ITB)      

 k  współczynnik korekcji - związany z profilem gazomierza – – – Adm √ 

 d szerokość nominalna sondy (wg typu czujnika) – – – Adm √ 

Obsługa czasu  2 – Adm √ 

GDobR godzina końca doby rozliczeniowej (rejestracji dobowej) 123.16 2 – Adm √ 

Czas letni 
obsługa czasu letniego 
wartości: 1. wyłączony, 2. zm.czasu syst., 3. zm.godz.rozl 

123.18 2 – Adm √ 

Jednostka Archiwizacyjna  9 – Prod √ 

Com Numer kanału COM 123.32 9 – Prod √ 

TmOut Timeout komunikacji – czas zgłoszenia alarmu 123.34 9 – Prod √ 

Aktywna stan aktywności 123.33 9 – Prod √ 

Rozmiary liczników  10 – Adm √ 

Vm Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Vr 123.25 10 – Adm √ 

Vc Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Vc 123.26 10 – Adm √ 

Vb Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Vn 123.27 10 – Adm √ 

Vk Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Vk 123.28 10 – Adm √ 

Es Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Es 123.29 10 – Adm √ 

Eo Maks. liczba cyfr całkowitych liczników Eo 123.30 10 – Adm √ 

M Maks. liczba cyfr całkowitych liczników M 123.31 10 – Adm √ 

Opcje      

Korekcja błędu 
GM 

stan aktywności korekcji błędu gazomierza 124 12 – Adm √ 

Zgodność z 
EN-12405 

Tryb zgodności z normą EN-12405 123.35 12 – Adm √ 

Tryb kalibracji Praca przelicznika w trybie kalibracji 135 13 – Adm - 

Średnica rurociągu  3 – Adm √ 

Dr20 nominalna średnica rurociągu w t=20°C 123.11 3 – Adm √ 

Wrr współczynnik rozszerzalności liniowej materiału rurociągu 123.12 3 – Adm √ 

Strumień rzeczywisty (w warunkach pomiaru)  14 – Adm √ 

Qm(min) Minimalny strumień objętości 123.19 14 – Adm √ 

Qm(max) Maksymalny strumień objętości 123.20 14 – Adm √ 

dQm(max) Maksymalny skok strumienia objętości 123.21 14 – Adm √ 

Liczba Reynoldsa  15 – Adm √ 

Re(min) Minimalna liczba Reynoldsa 123.22 15 – Adm √ 

Re(max) Maksymalna liczba Reynoldsa 123.23 15 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

dRe(max) Maksymalny skok liczby Reynoldsa 123.24 15 – Adm √ 

Kierunek przepływu (dla wersji oporgramowania dwukierunkowego)      

Sygnał 

Źródło informacji o kierunku przepływu: 

• Brak – gazomierz liczy tylko w kierunku A, 

• Gazomierz – gazomierz cyfrowy, 

• Din1..Din12 – odpowiednie wejście stanowe 

     

Nawanialnia 
Wystawianie sygnału do nawanialni tylko w przypadku 
przepływu w kierunku A lub kierunku B lub w obu kierunkach 
A+B 

     

Standardowa 
lista sygn. 

Parametr ważny przy odczycie nowym Monitorem 
przeliczników z oprogramowaniem starszym niż 01.01.2015 

     

Pomiar dP  16 – Adm √ 

N Liczba przetworników dP 123.13 16 – Adm √ 

ddP(Max) 
Maksymalna różnica wskazań przetworników we wspólnym 
obszarze pracy 

123.14 16 – Adm √ 

dP0 Minimalny spdek ciśnienia, poniżej którego Q=0.0 123.15 16 – Adm √ 

Korekcja charakterystyki błędu GM  17 – Adm √ 

nPkt liczba punktów charakterystyki (max.15) 123.117 17 – Adm √ 

Nr numer punktu charakterystyki 123.117 17 – Adm √ 

Q wartość strumienia dla punktu charakterystyki 123.117 17 – Adm √ 

e wartość błędu gazomierza w punkcie charakterystyki 123.117 17 – Adm √ 

Ustawianie licznika  11 – Adm – 

Vm Ustawiany stan licznika objętości Vr (w war.pomiaru) 134 11 – Adm – 
Tabela 17 Opis symboli parametrów umieszczonych na zakładce „Konfiguracja przelicznika” 

 

Kolejne zakładki tego ekranu zawierają zestawienia następujących grup parametrów konfiguracyjnych: 

▪ „ Konfiguracja przelicznika” - konfiguracja przelicznika (Rysunek 46), 

▪ „ Konfiguracja sygnałów” - Ekran konfiguracji sygnałów wejściowych pozwala na wprowadzenie 

parametrów związanych z obsługą sygnałów analogowych 4-20mA, sygnałów impulsowych, stanowych, 

sygnałów wyjściowych o ile takie są dostępne w danej wersji przelicznika (Rysunek 47-Rysunek 53), 

▪ „ Wartości sygnałów”           - bieżący podgląd sygnałów wejściowych (Rysunek Rysunek 54-Rysunek 59), 

▪ „ Konfiguracja alarmów i zdarzeń”  -  zakładka ta pozwala na ustawienie jakie zdarzenia  i alarmy mają być 

generowane dla danego typu przelicznika np. dla zwężki nie jest konieczne generowanie informacji o 

impulsach HF (Rysunek 60), 

▪ “Przetworniki” - zakładka ta pozwala na wpisanie treści informacyjnej  np. parametry przetwornika do 

przelicznika i wyświetlenie jej na wyświetlaczu, przeprowadzenie testu wyświetlacza, konfigurację 

bezpośredniej komunikacji przelicznika z chromatografem oraz informację dotyczącą tablic 

gazmodemowych (Rysunek 61), 

▪ „ Nawanialnia” – konfiguracja obsługi nawanialni (Rysunek 62), 

▪ „ Logowanie do MSP” - ekran logowania operatora -nazwa i hasło operatora oraz hasło przelicznika 

(Rysunek 63), 
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▪ „COM” – zakładka ta służy do konfiguracji portów komunikacyjnych COM1-COM4 przelicznika (Rysunek 

64), 

▪ „ Gaz” - uniwersalna zakładka służąca do konfigurowania składu gazu (Rysunek 65) 

7.9 Konfiguracja sygnałów 

 
Rysunek 47 Zakładka konfiguracji sygnałów wejściowych impulsowych 

Lista parametrów dostępnych dla każdego z sygnału impulsowego (patrz Rysunek 47): 

Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Sygnały impulsowe HF2 HF3 LF 7 – Adm √ 

Fmin częstotliwość minimalna 123.76 123.68 123.84 7 – Adm √ 

Fmax częstotliwość maksymalna 123.77 123.69 123.85 7 – Adm √ 

dFmax maksymalny skok częstotliwości 123.78 123.70 123.86 7 – Adm √ 

F0 
częstotliwość progowa, poniżej której 
przyjmuje się Q=0.0 

123.79 123.71 123.87 7 – Adm √ 

Fg 
częstotliwość progowa górna, powyżej 
impulsy są filtrowane 

- - - 7 – Adm √ 

dNq 
liczba impulsów do uśredniania 
częstotliwości 

123.133 123.130 123.136 7 – Adm √ 

dTq 
okno czasowe do uśredniania 
częstotliwości 

123.134 123.131 123.137 7 – Adm √ 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Sygnały impulsowe HF2 HF3 LF 7 – Adm √ 

zdN0 

zadana l. Impulsów własnych licznika 
współpracującego #0 do wyznaczenia 
przyrostu licznika współpracującego #1 
(0=brak porównania impulsów) 

123.135 123.132 123.138 7 – Adm √ 

zdC0 
zadany przyrost licznika współpracującego 
#0 

123.80 123.72 123.88 7 – Adm √ 

dC0mx 
maksymalna odchyłka l. impulsów z licznika 
współpracującego #0 od wartości zadanej 

123.81 123.73 123.89 7 – Adm √ 

zdN1 
zadana l. Impulsów własnych LF do 
wyznaczenia przyrostu HF3 (0=brak 
porównania impulsów) 

– – 123.139 7 – Adm √ 

zdC1 
zadany przyrost licznika współpracującego 
#1 

123.82 123.74 123.90 7 – Adm √ 

dC1mx 
maksymalna odchyłka l. impulsów z licznika 
współpracującego #1 od wartości 
oczekiwanej 

123.83 123.75 123.91 7 – Adm √ 

zbocze aktywne zbocze sygnału – – – 7 – Adm √ 
Tabela 18. Opis symboli parametrów dla konfiguracji sygnałów impulsowych 

 

Dla każdego z sygnałów analogowych wprowadza się następujące parametry (patrz Rysunek 48): 

 y4   - wartość wielkości mierzonej dla prądu 4mA, 

 y20  - wartość wielkości mierzonej dla prądu 20mA, 

 yMin  - dolny poziom alarmowy sygnału, 

 yMax  - górny poziom alarmowy sygnału, 

 yMinP  - dolny poziom alarmu procesowego sygnału, 

 yMaxP  - górny poziom alarmu procesowego sygnału, 

 dYmax  - dopuszczalna wartość skoku sygnału, 

 w.zast.  - wartość zastępcza sygnału – zaznaczenie tego okienka spowoduje przyjęcie 

wprowadzonych wartości jako „wartości do obliczeń” w momencie przekroczenia 

zakresu. Objawia się to świeceniem cyfr na czerwono w danych bieżących 

konfiguratora. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje przyjęcie 

wprowadzonych wartości jako stałe “wartości do obliczeń” niezależnie od stanu 

wejść. Wówczas wpisane wartości oznaczone są kolorem czerwonym. Nie 

zaznaczenie okienka spowoduje przyjęcie ostatniej wartości poprawnej. 

 ch.pierw   - okno powinno być zaznaczone, jeżeli przetwornik dołączony do danego wejścia ma 

charakterystykę pierwiastkującą. 

 Tol4  - próg tolerancji dla 4mA, dopiero po przekroczeniu tego progu zostanie 

wygenerowany alarm, 

 Tol20  - próg tolerancji dla 20mA, dopiero po przekroczeniu tego progu zostanie 

wygenerowany alarm, 
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 Gate  - sygnał bramkujący wejście analogowe za pomocą sygnałów Din1..Din6. Wybór 

wejścia bramkującego DIn dokonywany jest indywidualnie w konfiguracji każdego 

wejścia AIn: 

▪ gdy stan wejścia DIn jest wysoki „H” - obsługa wejścia analogowego jest 

standardowa, czyli wartości na wejściu są uśredniane i rejestrowane na bieżąco, 

▪ gdy stan wejścia DIn jest niski „L” - stan wejścia jest "zamrażany", uśrednianie 

wartości do rejestracji jest wstrzymane, 

▪ możliwy wybór opcji bez bramkowania (None) 

Opis wszystkich symboli umieszczonych na zakładce „Konfiguracja sygnałów” przedstawia Tabela 19. 

 
Rysunek 48 Zakładka konfiguracji sygnałów wejściowych analogowych 

 

• „Zda” - numer zdarzenia, po kropce numer parametru zdarzenia (patrz Tabela 16, page 92), 

• „GO” - grupa operacji (patrz Tabela 22, page 124), 

• „RD” - poziom dostępu odczytu, 

• „WR” - poziom dostępu zapisu, 

• „Log” - wymaganie logowania, 

• „Zw” - zwora, 

• „Adm” - administrator, 

• „Prod” - producent. 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Analogue signals P T ΔP1/R1 ΔP2/R2 6 – Adm √ 

Y(4) wartość wielkości mierzonej dla prądu 4mA 123.36 123.44 123.52 123.60 6 – Adm √ 

Y(20) wartość wielkości mierzonej dla prądu 20mA 123.37 123.45 123.53 123.61 6 – Adm √ 

yMin wartość minimalna wielkości mierzonej 123.38 123.46 123.54 123.62 6 – Adm √ 

yMax wartość maksymalna wielkości mierzonej 123.39 123.47 123.55 123.63 6 – Adm √ 

yMinP 
wartość minimalna procesowa wielkości 
mierzonej 

123.40 123.48 123.56 123.64 6 – Adm √ 

yMaxP 
wartość maksymalna procesowa wielkości 
mierzonej 

123.41 123.49 123.57 123.65 6 – Adm √ 

dyMax 
maksymalna wartość skoku wielkości 
mierzonej 

123.42 123.50 123.58 123.66 6 – Adm √ 

w.zast. wartość zastępcza wielkości mierzonej 123.43 123.51 123.59 123.67 6 – Adm √ 

ch.pierw. 
charakterystyka pierwiastkująca 
przetwornika 

123.43 123.51 123.59 123.67 6 – Adm √ 

Aktywna 

pole wyboru aktywności 
wartości:0–przyjmowana ostatnia wartość 
poprawna 
1 – przyjmowana wartość ustawiona 

123.43 123.51 123.59 123.67 6 – Adm √ 

Tol4 tolerancja na przekroczenie w dół 4mA - - - - 6 – Adm √ 

Tol20 tolerancja na przekroczenie w górę 20mA - - - - 6 – Adm √ 

Gate Sygnał bramkujący Din1..Din6 - - - - 6 – Adm √ 
Tabela 19. Opis symboli parametrów dla konfiguracji sygnałów analogowych 

 

Poniższa zakładka pozwala na konfigurację wejściowych sygnałów stanowych (wejścia sygnalizacji). Dostępne 

są następujące parametry (patrz Rysunek 49): 

▪ Negacja – zanegowanie aktualnego stanu na danym wejściu, 

▪ Zdarzenie – zaznaczenie checkbox’u spowoduje odnotowanie zmiany stanu na wejściu w bazie zdarzeń, 

▪ W.dft – wartość defaultowa sygnału (High, Low). 
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Rysunek 49 Zakładka konfiguracji sygnałów wejściowych stanowych 

 

Ekran konfiguracji sygnałów wyjściowych analogowych (Rysunek 50) pozwala na wprowadzenie 

parametrów związanych z obsługą wyjściowych sygnałów analogowych 4-20mA, o ile takie są dostępne w 

danej wersji przelicznika. Okno konfiguracji sygnałów zawiera: 

• Imin – dolna granica prądu wyjściowego, 

• Imax – górna granica prądu wyjściowego, 

• Xmin – wartość przypisanej wielkości dla prądu wyjściowego Imin (dolny zakres wyjścia prądowego), 

• Xmax – wartość przypisanej wielkości dla prądu wyjściowego Imax (górny zakres wyjścia prądowego), 

• Xdft – wartość defaultowa przypisanej wielkości (wartość prądu na wyjściu w przypadku 

nieskonfigurowania wyjścia)). 
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Rysunek 50 Zakładka konfiguracji sygnałów wyjściowych analogowych 

Okno funkcji sygnałów pozwala przypisać do danego wyjścia prądowego następujące funkcje:  

▪ Wart. ustawiana – umożliwia na stałe przypisanie konkretnej wartości przypisanej wielkości na wyjściu. 

Wartość tą wpisuje się w zakładce „wartości sygnałów -> sygnały analogowe wyjściowe”, parametr „Vz” 

(wartość zadana przypisanej wielkości), 

▪ Wielkość analogowa – umożliwia przypisanie wielkości proporcjonalnej do wyjścia prądowego. Dostępne 

są następujące wielkości: Qn, Qr, Qes, Qeo, Qm, P, T, dP1, dP2, dP, Tr, Ip, It, Ir1, Ir2, fHF2, fHF3, fLF, Eph, 

Hs, Ron, Ro1, Ho, 

▪ Wielkość stanowa – wyjście prądowe może odwzorowywać następujące stany: alarm systemowy, alarm 

procesorowy, sygnalizacja S1-S4, 

▪ Nawanialnia analogowa – informacja czy dane wyjście jest wykorzystywane do sterowania nawanialnią 

analogową. Konfiguracji nawanialni dokonuje się w zakładce „Nawanialnia”.  

Należy pamiętać by móc prawidłowo skonfigurować wyjście należy najpierw ustawić funkcję wyjścia a 

następnie dokonać konfiguracji zakresu tegoż wyjścia. 

Rysunek 51 przedstawia parametry konfiguracyjne dla wyjściowych sygnałów impulsowych: 

Fmax – maksymalna częstotliwość wyjścia impulsowego, 

▪ RatioW – współczynnik wypełnienia, 

▪ ConstW – czas trwania impulsu niskiego i wysokiego podany w milisekundach, 

▪ Pol – polaryzacja stanu aktywnego (dodatnia lub ujemna), 
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▪ Mode – tryb pracy wyjścia: 

o Statyczny – stały stan na wyjściu (Low, High), jeżeli wyjście ma pracować jako stanowe, 

o RatioW – zależny od przyjętego współczynnika wypełnienia, 

o ConstH – stały stan wysoki trwający tyle ile zostanie podane w polu ConstW, 

o ConstL - stały stan niski trwający tyle ile zostanie podane w polu ConstW. 

 
Rysunek 51 Zakładka konfiguracji sygnałów wyjściowych impulsowych 

Aby wyjście pracowało jako stanowe należy w konfiguracji sygnałów impulsowych wyjściowych (Rysunek 51) 

tryb statyczny danego wyjścia (mode=statyczny). Aby móc prawidłowo skonfigurować wyjście należy najpierw 

ustawić funkcję wyjścia a następnie dokonać jego konfiguracji. Dla wyjścia stanowego dostępne są 

następujące funkcje: 

▪ Wartość ustawiana - umożliwia na stałe przypisanie konkretnego stanu na wyjściu. Stan ten ustawia się w 

zakładce „wartości sygnałów -> sygnały stanowe wyjściowe” poprzez kliknięcie na przycisk „H” (stan 

wysoki) lub „L” (stan niski), 

▪ Wielkość stanowa - wyjście stanowe może odwzorowywać następujące stany: alarm systemowy, alarm 

procesorowy, sygnalizacja S1-S4. 

W oknie „konfiguracji sygnałów” można zanegować dany stan na wyjściu oraz ustawić jaki stan, niski czy 

wysoki ma być stanem defaultowym. 
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Rysunek 52 Zakładka konfiguracji sygnałów wyjściowych stanowych 

 

Poniższa zakładka (Rysunek 53) umożliwia przypisanie nazw i jednostek dla poszczególnych sygnałów 

fizycznych. 

▪ Sygnał – P, T, dP1, dP2, R1…R4, 

▪ Wielkość – należy podać jaką wielkość ma odwzorowywać dany sygnał. Dostępne są następujące wielkości: 

ciśnienie, temperatura, częstotliwość, strumień objętości, strumień masy, strumień energii, prędkość, 

objętość, masa, energia, długość/położenie, prąd, napięcie, wartość opałowa, ciepło spalania, gęstość 

normalna, udział CO2, udział H2, 

▪ Symbol – opis, symbol danego sygnału wyświetlany w monitorze i na wyświetlaczu, 

▪ Jedn. wyśw. – jednostka wyświetlana wartościach sygnałów, 

▪ Jedn. kalib. – jednostka wyświetlana w konfiguracji sygnałów, 

▪ Jedn. DPT - jednostka w tablicy DP. 

 

Okno „wyświetlanych parametrów” predefiniuje się automatycznie po skonfigurowaniu cech sygnałów 

fizycznych, nie mniej można dokonać dodatkowej konfiguracji z rozróżnieniem nazw i jednostek 

konfigurowanych a wyświetlanych na wyświetlaczu i w monitorze (inne opisy i jednostki mogą być 

wyświetlane przy konfiguracji danego sygnału a inne w wartościach tych sygnałów). Dodatkowo można 

zmieniać precyzję wyświetlanych wartości na wyświetlaczu przelicznika. 
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Rysunek 53 Zakładka konfiguracji sygnałów nazw i jednostek 

 

 

7.10 Wartości sygnałów 
Poniższe zakładki nie zawierają wielkości ustawialnych – pokazują szczegółowe informacje dotyczące 

bieżącego stanu wejść i wyjść oraz wartości sygnałów.  
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Rysunek 54 Zakładka podglądu sygnałów wejściowych impulsowych 

 
Rysunek 55 Zakładka podglądu sygnałów wejściowych analogowych 
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Rysunek 56 Zakładka podglądu sygnałów wejściowych stanowych 

 
Rysunek 57 Zakładka podglądu sygnałów wyjściowych analogowych 
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Rysunek 58 Zakładka podglądu sygnałów wyjściowych impulsowych 

 
Rysunek 59 Zakładka podglądu sygnałów wyjściowych stanowych 
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Rysunek 57, zakładka sygnałów wyjściowych analogowych 

▪ Vz – wartość zadana przypisanej wielkości, 

▪ Va – wartość aktualna przypisanej wielkości na wyjściu, 

▪ Iz – wartość zadana prądu wyjściowego, 

▪ Ia – wartość aktualna prądu wyjściowego. 

Rysunek 58, zakładka sygnałów wyjściowych impulsowych: 

▪ F – aktualna częstotliwość, 

▪ N – liczba impulsów do wygenerowania, 

▪ Stt – stan sygnału. 

Rysunek 59, zakładka sygnałów wyjściowych stanowych: 

▪ • Stan – L-niski, H-wysoki, kliknięcie na zielone pole spowoduje zmianę stanu na przeciwny. 

7.11 Konfiguracja alarmów i zdarzeń 
Zakładka “Konfiguracja alarmów i zdarzeń” umożliwia konfigurację obsługi zdarzeń. Mamy możliwość 

wyboru, które alarmy mają być generowane przez przelicznik oraz możemy ustawić czas od zaniku przyczyny 

do zamknięcia zdarzenia. Ponowne wystąpienie warunków aktywizujących zdarzenie przed upływem tego 

czasu powoduje kontynuację zdarzenia bez tworzenia kolejnego rekordu w bazie zdarzeń, zmienia się tylko 

ilość repetycji. Dla ułatwienia występują tzw. konfiguracje predefiniowane dla gazomierza zwężkowego, 

impulsowego i „uniwersalnego” (konfiguracja dla przelicznika wykorzystującego zarówno wejścia impulsowe 

jak i analogowe).  

 
Rysunek 60 Zakładka konfiguracji alarmów i zdarzeń 
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Nr Typ Skrót opisu  Opis 

Alarmy systemowe (AlS) 

 1 AlS Brak sygnału WE Brak sygnału wejściowego lub przekroczenie zakresu przetwornika 

 2 AlS Awaria zasilania Awaria zasilania wpływająca na poprawność pomiaru 

 3 AlS Uszk. przetw. AC Uszkodzenie przetwornika analogowo-cyfrowego 

 4 AlS Błąd programu Wystąpienie błędu wykonania programu 

 5 AlS 
Błąd 
pomiaru/oblicz. 

Wystąpienie błędu grubego pomiaru lub obliczenia parametrów 

 6 AlS Błąd sprzętowy Błąd sprzętowy 

Alarmy procesowe (AlP) 

 7 AlP 
Zanik pom./zakres 
DP 

Zanik pomiaru P lub przekroczenie zakresu przetwornika (przyjmowana 
wartość 0.0 i brak przepływu) 

 8 AlP DP<min Wartość pomiarowa P poniżej wartości min. 

 9 AlP DP>max Wartość pomiarowa P powyżej wartości max. 

 10 AlP skok DP Skok wartości pomiarowej P 

 11 AlP DP<min prc. Wartość pomiarowa P poniżej wartości procesowej min. 

 12 AlP DP>max prc. Wartość pomiarowa P powyżej wartości procesowej max. 

 13 AlP 
Błąd konfiguracji 
DP 

Błędna konfiguracja P 

 14 AlP Błąd DP1-DP2 Przekroczona różnica wartości P1 i P2 we wspólnym obszarze pracy 

 15 AlP 
Zanik pom./zakres 
P 

Zanik pomiaru P lub przekroczenie zakresu przetwornika i przejście na 
wartość zastępczą 

 16 AlP P<min Wartość pomiarowa P poniżej wartości min. 

 17 AlP P>max Wartość pomiarowa P powyżej wartości max. 

 18 AlP skok P Skok wartości pomiarowej P 

 19 AlP P<min prc. Wartość pomiarowa P poniżej wartości procesowej min. 

 20 AlP P>max prc. Wartość pomiarowa P powyżej wartości procesowej max. 

 21 AlP Błąd konfiguracji P Błędna konfiguracja P  

 22 AlP 
Zanik pom./zakres 
T 

Zanik pomiaru T lub przekroczenie zakresu przetwornika i przejście na 
wartość zastępczą 

 23 AlP T<min Wartość pomiarowa T poniżej wartości min. 

 24 AlP T>max Wartość pomiarowa T powyżej wartości max. 

 25 AlP skok T Skok wartości pomiarowej T 

 26 AlP T<min prc. Wartość pomiarowa T poniżej wartości procesowej min. 

 27 AlP T>max prc. Wartość pomiarowa T powyżej wartości procesowej max. 

 28 AlP Błąd konfiguracji T Błędna konfiguracja T 

 29 AlP Zanik pomiaru LF Zanik pomiaru LF lub uszkodzenie obwodu nadajnika 

 30 AlP F(LF)<min Wartość pomiarowa częstotliwości F(LF) poniżej wartości min. 

 31 AlP F(LF)>max Wartość pomiarowa częstotliwości F(LF) powyżej wartości max. 

 32 AlP  skok F(LF) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(LF) 

 33 AlP Błąd konfiguracji LF Błędna konfiguracja LF 

 34 AlP 
Błąd porówn. imp. 
LF 

Błąd porównania impulsów/objętości LF z HF2 lub HF3 

 35 AlP Zanik pomiaru HF3 Zanik pomiaru HF3 lub uszkodzenie obwodu nadajnika 
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Nr Typ Skrót opisu  Opis 

 36 AlP F(HF3)<min Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF3) poniżej wartości min. 

 37 AlP F(HF3)>max Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF3) powyżej wartości max. 

 38 AlP skok F(HF3) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(HF3) 

 39 AlP 
Błąd konfiguracji 
HF3 

Błędna konfiguracja HF3 

 40 AlP 
Błąd porówn. imp. 
HF3 

Błąd porównania impulsów/objętości HF3 z HF2 

 41 AlP Zanik pomiaru HF2 Zanik pomiaru HF2 lub uszkodzenie obwodu nadajnika 

 42 AlP F(HF2)<min Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF2) poniżej wartości min. 

 43 AlP F(HF2)>max Wartość pomiarowa częstotliwości F(HF2) powyżej wartości max. 

 44 AlP skok F(HF2) Skok wartości pomiarowej częstotliwości F(HF2) 

 45 AlP 
Błąd konfiguracji 
HF2 

Błędna konfiguracja HF2 

 46 AlP 
Błąd porówn. imp. 
HF2 

Błąd porównania impulsów/objętości HF2 z HF3 

 47 AlP Qm<min Wartość pomiarowa strumienia w war. pomiaru Qm poniżej wartości min. 

 48 AlP Qm>max Wartość pomiarowa Qm powyżej wartości max. 

 49 AlP skok Qm  Skok wartości Qm 

 50 AlP To poza zakr. Temperatura otoczenia poza dopuszczalnym zakresem 

 51 AlP Re poza zakresem Liczba Reynoldsa poza dopuszczalnym zakresem 

 52 ZdT Sygn.1 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 1 

 53 ZdT Sygn.2 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 2 

 54 ZdT Sygn.3 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 3 

 55 ZdT Sygn.4 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 4 

 56 ZdT Sygn.5 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 5 

 57 ZdT Sygn.6 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 6 

 58 ZdT Sygn.7 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 7 

 59 ZdT Sygn.8 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 8 

 60 ZdT Sygn.9 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 9 

 61 ZdT Sygn.10 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 10 

 62 ZdT Sygn.11 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 11 

 63 ZdT Sygn.12 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 12 

 64 ZdT Sygn.13 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 13 

 65 ZdT Sygn.14 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 14 

 66 ZdT Sygn.15 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 15 

 67 ZdT Sygn.16 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 16 

 68 ZdT Sygn.17 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 17 

 69 ZdT Sygn.18 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

 70 ZdT Sygn.19 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

 71 ZdT Sygn.20 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

 72 ZdT Sygn.21 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

 73 ZdT Sygn.22 Zdarzenie sygnalizacji wejścia 18 

 74..77 ZdT rsvd Alarm zarezerwowany dla wykonań specjalnych 
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Alarmy odczytywane z gazomierza ultradźwiękowego MPU serii B oraz serii C firmy FMC Technologies 

 78 ZdT HighFlow Zbyt duży strumień przepływu 

 79 ZdT UsmHdwErr Błąd sprzętowy elektroniki 

 80 ZdT TdcrFail Uszkodzenie przetwornika 

 81 ZdT CalcFail Błąd obliczeń 

 82 ZdT BrstPctLo Niski procent sygnałów 

 83 ZdT GainErr Błąd wzmocnienia 

 84 ZdT VosDiff 
Zbyt wysoka różnica prędkości dźwięku pomiędzy poszczególnymi 
ścieżkami 

 85 ZdT PathSubst Aktywna korekcja strumienia 

 86 ZdT PrmErr Błąd parametru obliczeniowego 

 87 ZdT SNRatioLo 
Zbyt niska wartość współczynnika sygnału do szumu (niski sygnał, wysokie 
szumy) 

 88 ZdT TrblLvErr Wysoki poziom turbulencji 

 89 ZdT PrfDevErr Wyusokie zniekształcenie profily strumienia gazu 

 90 AlP Błąd por. gęstości 
Błąd porównania gęstości wyliczanej przez przelicznik z wartością 
odczytywaną z przepływomierza masowego 

 91 ZdT GMD Zda 
Zdarzenie przepływomierza masowego nie wpływające na pomiar 
metrologiczny 

 92 ZdT rsvd Alarm zarezerwowany dla wykonań specjalnych 

 93 AlP SGERG Hs  Niedopuszczalna wartość ciepła spalania dla SGERG-88 

 94 AlP SGERG Ron  Niedopuszczalna wartość gęstości normalnej dla SGERG-88 

 95 AlP SGERG Skład Niedopuszczalny skład gazu dla SGERG-88 

 96 AlP SGERG CO2 Niedopuszczalny udział CO2 dla SGERG-88 

 97 AlP SGERG H2  Niedopuszczalny udział H2 dla SGERG-88 

 98 AlP SGERG RHCN Niedopuszczalna wartość RHCN dla SGERG-88 

 99 AlP SGERG RHC Niedopuszczalna wartość RHC dla SGERG-88 

100 AlP SGERG P  Niedopuszczalna wartość ciśnienia dla SGERG-88 

101 AlP SGERG T  Niedopuszczalna wartość temperatury dla SGERG-88 

102 AlP GMD Com err 
Brak komunikacji z gazomierzem cyfrowym (np. gazomierz ultradźwiękowy 
lub masowy) 

103 AlP GMD Alm 
Alarm gazomierza cyfrowego (np. gazomierza ultradźwiękowego lub 
masowego) 

104 AlP PGC Com err Brak komunikacji z chromatografem 

Zdarzenia rozciągłe w czasie (ZdT)  

105 ZdT Przelicznik wył. Wyłączenie ręczne przelicznika 

106 ZdT JA Com err. Błąd/brak komunikacji z systemem archiwizacyjnym 

107 ZdT Brak 230VAC Zanik zasilania 230VAC (o ile przelicznik jest w nie wyposażony) 

108 ZdT Login Zalogowanie operatora 

109 ZdT 
Zanik pom./zakres 
R1 

Zanik pomiaru R1 lub przekroczenie zakresu przetwornika i przejście na 
wartość zastępczą 

110 ZdT R1<min Wartość pomiarowa R1 poniżej wartości min. 

111 ZdT R1>max Wartość pomiarowa R1 powyżej wartości max. 
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112 ZdT skok R1 Skok wartości pomiarowej R1 

113 ZdT R1<min prc. Wartość pomiarowa R1 poniżej wartości procesowej min. 

114 ZdT R1>max prc. Wartość pomiarowa R1 powyżej wartości procesowej max. 

115 ZdT 
Zanik pom./zakres 
R2 

Zanik pomiaru R2 lub przekroczenie zakresu przetwornika i przejście na 
wartość zastępczą 

116 ZdT R2<min Wartość pomiarowa R2 poniżej wartości min. 

117 ZdT R2>max Wartość pomiarowa R2 powyżej wartości max. 

118 ZdT skok R2 Skok wartości pomiarowej R2 

119 ZdT R2<min prc. Wartość pomiarowa R2 poniżej wartości procesowej min. 

120 ZdT R2>max prc. Wartość pomiarowa R2 powyżej wartości procesowej max. 
Tabela 20. Opis konfigurowalnych alarmów i zdarzeń generowanych przez przelicznik 

7.12 Zakładka Przetworniki 
Zakładka „Przetworniki” pozwala na wpisanie treści informacyjnej  np. parametrów przetwornika do 

przelicznika i wyświetlenie jej na wyświetlaczu (Rysunek 61). Okno to zawiera również informacje dotyczące 

tabliczek odczytywanych w protokołach GazModem 1 i 2. 

Dodatkowo zakładka pozwala na przeprowadzenie testu wyświetlacza: 

▪ „Test1” - świecą się wszystkie piksele na wyświetlaczu przelicznika, 

▪ „Test2” - na wyświetlaczu nie świeci się żaden piksel, 

▪ „Test3” - na wyświetlaczu ukazuje się wprowadzony tekst do okienka konfiguratora. 

W celu przeprowadzenia testu wyświetlacz LCD należy ustawić na wyświetlanie ekranu „Przetworniki” (menu 

„Tabliczka”). Test należy zakończyć przyciskiem „Koniec testu”. 

W zakładce tej dokonuje się również konfiguracji bezpośredniej komunikacji przelicznika z chromatografem. 

W tej chwili przelicznik obsługuje 4 typy chromatografów (Danalyzer 2251, Danalyzer 2551, Danalyzer SPEC 

oraz ABB TotalFlow). Istnieje możliwość dołożenia obsługi dodatkowych chromatografów jeśli jest to 

wymagane przez użytkownika. Do skonfigurowania są następujące parametry: 

▪ Typ – typ chromatografu, 

▪ StrmNo – numer strumienia, 

▪ ComNo – numer portu Com przelicznika, po którym ma się komunikować z chromatografem, 

▪ MdbAddr – adres modbus’owy chromatografu, 

▪ Trc – okres cyklu odczytowego chromatografu, 

▪ Trd – okres zwłoki odpowiedź-pytanie w cyklu odczytu chromatografu, 

▪ CTmOut - okres zwłoki od zaniku komunikacji z chromatografem do zgłoszenia alarmu, 

▪ ATmOut – okres zwłoki od ostatnich danych z analizy chromatografu do zgłoszenia alarmu. 
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Rysunek 61 Zakładka przetworniki monitora MSP 

7.13 Nawanialnia 
Zakładka „Nawanialni” służy do konfiguracji wyjść które mają obsługiwać nawanialnię. Przelicznik MSP-02-FC 

obsługuje 2 typy nawanialni: impulsową i analogową. Okno „Konfiguracja nawanialni” zawiera podstawowe 

parametry jakie należy skonfigurować by nawanialnia działała prawidłowo: 

▪ Typ – typ sygnału sterującego nawanialnią (wyjście impulsowe lub wyjście analogowe 4…20mA), 

▪ Fmax – maksymalna częstotliwość impulsów nawanialni. Wartość ta równoznaczna jest z wartością 

ustawioną w konfiguracji sygnałów wyjściowych impulsowych (dostępne tylko dla obsługi wyjścia 

impulsowego), 

▪ wImp – waga impulsu nawanialni (dostępne tylko dla obsługi wyjścia impulsowego), 

▪ Qn4 – strumień normalny dla prądu 4mA sygnału nawanialni (dostępne tylko dla obsługi wyjścia 

analogowego), 

▪ Qn20 – strumień normalny dla prądu 20mA sygnału nawanialni (dostępne tylko dla obsługi wyjścia 

analogowego), 

▪ Sygnał – wybór sygnału sterującego nawanialnią. Dla nawanialni impulsowej dostępne są sygnały 

wyjściowe Naw_Imp oraz Imp2, a dla nawanialni analogowej dostępne są sygnały wyjściowe AOut1 oraz 

AOut2, 

▪ Obsługa – stan obsługi nawanialni (załączona lub wyłączona), 

▪ Tout – czas odpracowania bieżącej objętości gazu nawanialni, 

▪ Tfmax – maksymalny czas odpracowania impulsów z maksymalną częstotliwością Fmax 
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Rysunek 62 Zakładka konfiguracji nawanialni 

Stan i liczniki nawanialni zawierają następujące informacje: 

▪ Qnx – strumień nawanialni, 

▪ dVnx – aktualna objętość do nawonienia, 

▪ VnN – licznik objętości nawanialni, 

▪ eVnN – uchyb objętości nawanialni, 

▪ iN – licznik impulsów nawanialni 

 

Zaznaczając checkbox „setup” pojawia nam się możliwość wyzerowania liczników nawanialni. Okno 

konfiguracji sygnałów zewnętrznych nawanialni służy do konfiguracji i obsługi zewnętrznych sygnałów w 

przypadku kaskadowego połączenia.  

7.13.1 Instrukcja konfiguracji nawanialni przy pomocy programu Monitora 

a) Zalogować się do przelicznika, 

b) (tylko dla nawanialni IMP) na ekranie Menu MSP->Konfiguracja->Konfiguracja sygnałów-> Sygnały 

impulsowe WY wczytać aktualną konfigurację - przycisk (Czytaj) - a następnie ustawić parametry 

sygnału wyjściowego do obsługi nawanialni (NAW_IMP lub IMP2) - zatwierdzenie zmian przyciskiem 

(Zapisz): 

a. Fmax - maksymalna częstotliwość impulsów sterujących nawanialnią (typ. <= 3Hz) 

b. RatioW - współczynnik wypełnienia sygnału (obowiązuje dla trybu Mode=ratioW), 
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c. ConstW - stała szerokość impulsu [ms] (obowiązuje dla trybu Mode=constW), 

d. Pol - polaryzacja (dodatnia – w stanie nieaktywnym sygnał jest w stanie niskim), 

e. Mode - tryb obsługi sygnału (typ. = ratioW), 

i. ratioW  - o zdefiniowanym współczynniku wypełnienia  0.0< RatioW <1.0 

ii. constW - o stałej szerokości impulsu  0.0 < ConstW < 1000/FMaxN. 

c) na ekranie Menu MSP->Konfiguracja->Nawanialnia w ramce „Konfiguracja nawanialni” wczytać 

aktualną konfigurację (przycisk (Czytaj)) a następnie ustawić parametry obsługi nawanialni  

(zatwierdzenie zmian przyciskiem (Zapisz)): 

a. dla nawanialni impulsowej (IMP) (dla ANA pola nieaktywne): 

i. Fmax - (pole informacyjne – tylko do odczytu) ustawiona maksymalna częstotliwość 

impulsów sterujących nawanialnią (typ. <= 3Hz), 

ii. wImpN - waga impulsu nawanialni [normalne m3/imp], 

b. dla nawanialni analogowej (ANA) (dla IMP pola nieaktywne): 

i. Qn4  - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 4mA, 

ii. Qn20  - wartość strumienia normalnego dla prądu wyjściowego 20mA, 

c. wspólne dla obu typów nawanialni: 

i. Sygnał  - wybór sygnału WY (IMP lub ANA) sterującego nawanialnią, 

ii. Obsługa - stan załączenia/wyłączenia obsługi nawanialni, 

1. Tout - czas nawaniania aktualnej ilości gazu do nawonienia dVnx – im 

dłuższy tym   częstotliwość impulsowania nawanialni słabiej reaguje na 

chwilowe zmiany przepływu i tym dłużej impulsy są generowane po 

zatrzymaniu przepływu (typ. 20s), 

iii. Tfmax - max. czas usuwania uchybu dVxn z maksymalną częstotliwością Fmax; po 

   przekroczeniu przyrosty objętości są doliczane do licznika eVnn gazu  

   nienawonionego (typ. 30s). 

d) w ramce „Stan i liczniki nawanialni” można odczytać następujące parametry: 

a. Qnx - strumień nawonienia = wImpN*FxN*3600 (wartość powinna oscylować wokół 

mierzonego strumienia normalnego gazu), 

b. dVnx - aktualna ilości gazu do nawonienia; przykładowo nadejście z gazomierza każdego 

impulsu LF o wadze 10m3/imp, przy współczynniku przeliczenia (korekcji) F=3.5, spowoduje 

przyrost dVnx o 35.0 m3; przy wadze impulsu nawanialni wImpN=1m3/imp przyrost ten 

spowoduje wygenerowanie 35 impulsów nawanialni z częstotliwością obliczaną przez 

przelicznik na podstawie: aktualnego przepływu Qb, aktualnej objętości dVnx i parametru 

Tout; każdy wygenerowany impuls nawanialni zmniejsza dVnx o wImpN, 

c. VnN - sumaryczny licznik nawonionej objętości gazu, 

d. eVnN - sumaryczny licznik nienawonionej objętości gazu (wynikającej z braku możliwości 

nawonienia na skutek osiągnięcia maksymalnej częstotliwości Fmax), 

e. iN - licznik impulsów sterujących nawanialnią, obejmujący objętość dVxn, 

e) w razie potrzeby wyzerować liczniki VnN, eVnN, iN zaznaczając pole „Setup” i wprowadzając zera w 

odpowiednich polach edycyjnych, a następnie naciskając (Ustaw), 

f) wylogować się z przelicznika. 

 

Uwaga!!! 

Załączenie nawanialni ANA powoduje automatyczne przestawienie funkcji i parametrów obsługującego ją 

sygnału wyjściowego i blokadę możliwości bezpośredniej konfiguracji tego sygnału. Wyłączenie nawanialni 
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ANA powoduje przywrócenie ostatnio skonfigurowanych parametrów tego sygnału oraz możliwości ich 

modyfikacji.  

7.13.2 Zasady obliczania wartości parametrów konfiguracyjnych nawanialni IMP 

Parametry sygnału impulsowego sterującego nawanialnią (Fmax, RatioW, ConstW, Pol, Mode) oraz waga 

impulsu nawaniani wImpN są związane bezpośrednio z wymaganiami i ograniczeniami sterownika 

nawanialni. Z przyjętej częstotliwości Fmax i wagi impulsu nawanialni wImpN bezpośrednio wynika 

maksymalny strumień gazu, dla którego właściwe nawonienie jest zapewnione: 

Qnmax = wImpN * Fmax * 3600 [m3/h] 

Parametry Tout i Tfmax określają dynamikę regulatora–generatora impulsów dla nawanialni. Wartość 

parametru Tout powinna być większa od maksymalnego okresu pomiędzy impulsami sygnału 

wykorzystywanego do wyznaczania przyrostów objętości (typowo LF) a wartość parametru Tfmax powinna 

być większa od Tout. Przykładowo dla zakresu pomiarowego gazomierza (Qmin=80, Qmax=1600) [m3/h] i 

wadze impulsu LF = 10 [m3/imp]: 

▪ okres impulsów LF przy Qmax wynosi TminLF = 22.5 s,  

▪ okres impulsów LF przy Qmin wynosi TmaxLF = 450 s.  

Należy przyjąć wartości spełniające w/w wymagania np.: 

▪ Tout>TmaxLF:  Tout = TmaxLF+30s = 480s,  

▪ Tfmax>Tout:     Tfmax = Tout+60s = 540s.  

Takie wartości powinny zapewnić stabilne impulsowanie nawanialni w pełnym zakresie przepływów.  

7.14 Logowanie do przelicznika 
Ekran „Logowania do MSP” (Rysunek 63) umożliwia zalogowanie operatora w przeliczniku, co jest warunkiem 

niezbędnym dla dokonania zmian w konfiguracji. Przelicznik jest zabezpieczony przed nieautoryzowaną 

ingerencją w system pomiarowy za pomocą systemu plomb i blokad:  

▪ przeliczniki są wyposażone w  trzypoziomowy system niezależnych zabezpieczeń blokujących możliwość 

modyfikacji konfiguracji, obejmujący: 

a) sprzętową zworę blokującą, 

b) system logowania operatorów, 

c) hasło przelicznika (numer fabryczny przelicznika). 

Przy załączonych wszystkich poziomach modyfikacja parametrów konfiguracyjnych jest możliwa wyłącznie z 

programu konfiguracyjnego MSP lub poprzez protokół GazModem2 (np. program Konfigurator.exe f-my 

PLUM) po zdjęciu zwory blokującej, podaniu aktualnego hasła i identyfikatora osoby dokonującej zmiany oraz 

hasła przelicznika. Każda zmiana parametrów konfiguracyjnych jest odnotowywana jako zdarzenie. W 

przypadku potrójnego błędnego logowania przelicznik blokuje się na czas określony jako „czas blokady 

logowania”. Standardowo przyjęte jest 60s. 

System pozwala na wprowadzenie do przelicznika 13 użytkowników o dwóch poziomach dostępu: 

▪ administratora 

▪ operatora. 
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Zakładka ta pozwala również na przypisywanie określonego poziomu dostępu do zdefiniowanych grup 

operacji, czyli na określenie, jaki poziom uprawnień operatora jest wymagany do dokonania modyfikacji 

parametrów należących do danej grupy oraz czy wymagane jest zdjęcie blokady (zwory blokującej) czy też nie 

(Zw). 

 
Rysunek 63 Zakładka logowania do przelicznika 

 

 

Opis wszystkich symboli umieszczonych na zakładce „Logowanie do MSP” przedstawia Tabela 21: 

• „Zda” - numer zdarzenia, po kropce numer parametru zdarzenia (patrz Tabela 16, page 92), 

• „GO” - grupa operacji (patrz Tabela 22, page 124), 

• „RD” - poziom dostępu odczytu, 

• „WR” - poziom dostępu zapisu, 

• „Log” - wymaganie logowania, 

• „Zw” - zwora, 

• „Adm” - administrator, 

• „Prod” - producent. 

Tabela 21 “Logowanie do MSP”: 
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Symbol Opis 
Zda.Prm GO RD WR 

  Log Log Zw 

Operatorzy i hasła  21 – Adm √ 

Nazwa nazwa operatora (fabrycznie: 1) 123.111 21 – Adm √ 

Hasło hasło operatora (fabrycznie: 1) 123.111 21 – Adm √ 

Dostęp 
poziom dostępu 
wartości: 1. Operator, 2. Administrator 

123.111 21 – Adm √ 

Hasło 
przelicznika 

hasło przelicznika (fabrycznie: nr fabr. Przelicznika) 126 21 – Adm √ 

Baza 
operatorów 
aktywna 

pole wyboru aktywizacji bazy operatorów przelicznika 123.111 21 – Adm √ 

Hasło przel. 
aktywne 

pole wyboru aktywizacji hasła przelicznika 123.111 21 – Adm √ 

Obsługa 
zwory 
aktywna 

pole wyboru aktywizacji zwory blokującej 123.111 21 – Adm √ 

Tabela 21. Opis symboli umieszczonych na zakładce logowania do przelicznika 

W tabelach 17, 18, 19, i 21 w których umieszczony jest opis konfigurowalnych parametrów znajdujących się 

w poszczególnych zakładkach Monitora znajduje się kolumna „GO-grupa operacji”, w której zamieszczony 

jest numer danej grupy. Zestawienie tych grup (konfigurowalne poziomy i wymaganie zwory) przedstawia 

Tabela 22: 

Nr GO Wymagane poziomy dostępu Przykładowe parametry należące do danej grupy 

 1 konfiguracja gazomierzy 
typ gazomierza, średnica kryzy, algorytm 
obliczeniowy, metodyka obliczeniowa, 
współczynnik rozszerzalności materiału kryzy 

 2 konfiguracja obsługi czasu 
godzina końca doby rozliczeniowej, okres zapisu w 
bazie danych rejestrowanych, obsługa czasu 
letniego 

 3 konfiguracja średnicy rurociągu 
średnica rurociągu, współczynnik rozszerzalności 
materiału rurociągu 

 4 konfiguracja składu gazu (producent) skład gazu, udziały molowe, parametry SGERG 

 5 ustawienia stanu kontraktowego gazu wartość kontraktowa ciśnienia i temperatury 

 6 konfiguracja sygnałów analogowych 
wartości minimalne, maksymalne, max. skok, 
wartości zastępcze, wybór rodzaju przetwornika 
(charakterystyka pierwiastkująca lub liniowa) 

 7 konfiguracja sygnałów impulsowych 
wartości minimalne, maksymalne, max. skok, 
porównywanie impulsów (załączanie, wyłączanie) 

 8 konfiguracja zastępczego składu gazu skład gazu, udziały molowe 

 9 konfiguracja współpracy z JArch 
aktywna, nieaktywna, numer portu po którym 
komunikuje się przelicznik z Jednostką 
Archiwizacyjną (do konsultacji z producentem) 

10 konfiguracja rozmiarów liczników rozmiary liczników (od 0 do 12) 

11 ustawianie stanu licznika Vr 
możliwość zmiany stanu licznika objętości 
rzeczywistej (zał, wył) 
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Nr GO Wymagane poziomy dostępu Przykładowe parametry należące do danej grupy 

12 konfiguracja opcji pracy przelicznika 
korekcja błędu gazomierza (zał, wył - tylko gdy 
gazomierz jest impulsowy), zgodność z EN-
12405(zał, wył) 

13 ustawianie trybu kalibracji załączenie, wyłączenie 

14 konfiguracja parametrów Qr wartości minimalne, maksymalne, max. skok 

15 konfiguracja parametrów Re wartości minimalne, maksymalne, max. skok 

16 konfiguracja parametrów DP 
liczba przetworników, max. różnica wskazań 
przetworników, minimalny spadek ciśnienia 

17 konfiguracja korekcji błędu gazomierza liczba punktów charakterystyki 

18 konfiguracja obsługi zdarzeń załączanie i wyłączanie 120 różnych zdarzeń 

19 konfiguracja obsługi składu gazu z ADVANT opcja (do konsultacji z producentem) 

20 
Wpisywanie informacji tekstowej (parametry 
przetworników) 

możliwość wpisywania informacji tekstowej (zał, 
wył) 

21 
konfiguracja listy operatorów i poziomów 
dostępu 

możliwość modyfikacji listy operatorów i 
poziomów dostępu 

Tabela 22. Zestawienie grup dostępu (konfigurowalne poziomy i wymaganie zwory) 

 

7.15 Konfiguracja komunikacji 
Zakładka “COM” (Rysunek 64) służy do konfiguracji portów komunikacyjnych przelicznika, za pomocą których 

istnieje możliwość komunikowania się z przelicznikiem poprzez dostępne protokoły: 

▪ protokół GazModem (pierwszy i drugi), przelicznik sam rozróżnia czy przychodzące zapytanie pochodzi z 

gazmodemu 1 czy z gazmodemu 2 i odpowiednio w protokole zgodnie z zapytaniem, 

▪ protokół ModbusSlv (modbus Slave – przelicznik jest pytany przez drugie urządzenie), 

▪ protokół ModbusMas (modbus master – przelicznik pyta drugie urządzenie np. gazomierz 

ultradźwiękowy), 

▪ protokół MdbTcpSlv (modbus TCP Slave - przelicznik jest pytany przez drugie urządzenie, gdzie ramka 

danych zgodna jest ze standardem ModbusTCP), 

▪ protokół MdbTcpMas (modbus TCP Master - przelicznik pyta drugie urządzenie np. gazomierz 

ultradźwiękowy, gdzie ramka danych zgodna jest ze standardem ModbusTCP), 

Należy pamiętać, że dla protokołów modbus i GazModem nadaje się osobne adresy!!!. Można zmieniać 

zarówno protokoły jak i adresy przelicznika. Parametry “BitRate” (prędkość transmisji), “StopBits” (liczba 

bitów stopu), “Parity” (kontrola parzystości), „Tdly”, „TmOut”,  są ustawiane przez producenta lub 

administratora. Każdą zmianę należy zapisać klikając przycisk “Zapisz MSP”. Port COM1 jest wykorzystywany 

w celach serwisowych i ewentualnych zmian nastaw parametrów konfiguracyjnych przelicznika. Porty COM2 

i COM3 służą do komunikacji z systemem nadrzędnym wykorzystującym dostępne protokoły. Przy współpracy 

przelicznika z gazomierzem ultradźwiękowym lub masowym COM4 wykorzystywany jest do komunikacji 

poprzez RS485 z tymi gazomierzami.  

Opis symboli znajdujących się na zakładce „COM”: 

Symbol Opis  

BitRate (prędkość) Prędkość transmisji 

StopBits  Liczba bitów stopu 
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Symbol Opis  

Parity  Kontrola parzystości 

Protokół  
Protokół komunikacyjny (ModBusSlv, GazModem, ModbusMas, MdbTcpSlv, 
MdbTcpMas) 

Blokada zapisu Blokuje możliwość konfiguracji przelicznika na wybranym porcie COM 

Adres  Adres komunikacyjny 

Tryb  Tryb protokołu ModBus (ASCII-znakowy, RTU-bianrny) 

TDly  Czas zwłoki wysyłania odpowiedzi 

TmOut  Czas TimeOut 

Dialekt Dialekt Modbus 

Sekwencja Sekwencja bajtów wartości 32 - bitowych 

Statystyka 
komunikacji 

WR – licznik przychodzących poprawnych zapytań do przelicznika 

RD_OK – licznik poprawnych odpowiedzi z przelicznika 

RD_UC – licznik zapytań gdzie wysłany był błędny adres, prędkość, protokół itp. 

RD_ER – licznik niepoprawnych zapytań których przelicznik nie rozumie 
Tabela 23. Opis symboli umieszczonych na zakładce COM 

 
Rysunek 64 Zakładka konfiguracji komunikacji 
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7.16 Ustawianie składu gazu – zakładka „GAZ” 
Zakładka „Gaz” jest uniwersalnym narzędziem do konfigurowania składu gazu w przeliczniku. Pozwala na 

ustawianie zarówno kompozycji gazu (zestawu składników gazu) jak i ich udziałów molowych lub 

objętościowych.  

Pola „Gaz testowy”, „Gaz ziemny 14”, „Gaz ziemny 36”, oraz „Gaz System 18” umożliwiają automatyczne 

wprowadzenie predefiniowanych zestawów odpowiednio 5-cio, 14-to, 18-to i 36-cio składnikowych. 

Wprowadzenie indywidualnego zestawu składników gazu jest możliwe po zaznaczeniu pola „Gaz dowolny”. 

Zestaw składników jest ustalany przez zaznaczenie pól wyboru przy poszczególnych składnikach i kliknięciu 

przycisku „SetId”.  

Po ustaleniu kompozycji gazu automatycznie zostaje przyjęty udział 100% dla pierwszego składnika na liście. 

Następnie należy ustawić bieżące procentowe udziały molowe lub objętościowe poszczególnych składników 

i zatwierdzić je przyciskiem „SetXmol” (molowe) lub „SetXvol” (objętościowe). Udziały objętościowe są 

obliczane automatycznie po ustawieniu molowych i odwrotnie. Po stwierdzeniu poprawności ustawień należy 

je zapisać do pamięci trwałej (Flash) poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz MSP” – spowoduje to przyjęcie przez 

przelicznik zapisanych wartości jako wartości zastępczych składu gazu. Skład zastępczy jest przyjmowany 

przez przelicznik tylko w przypadku zrestartowania przelicznika z zasilania.  

W przypadku współpracy przelicznika z systemem nadrzędnym, który wpisuje bieżący skład gazu do 

przelicznika (sterownik PLC, SCADA itp.) przelicznik po otrzymaniu nowego składu gazu przyjmie go do 

obliczeń (pod warunkiem sumy równiej 100%) i będzie na nim pracował do chwili otrzymania nowego 

poprawnego składu gazu. Jeśli przelicznik straci z jakiś powodów komunikację z systemem nadrzędnym, 

będzie pracował na składzie ostatnio wpisanym, a więc ostatnim poprawym.  

Zakładka ta umożliwia również wprowadzenie warunków kontraktowych ciśnienia i temperatury oraz 

parametrów SGERG w oknie „Stan gazu”. 

W oknie „Param. setupu poprzez GM” ustawia się składnik początkowy („Start ID”) i składnik końcowy („Stop 

ID”) ustawianego bloku składników poprzez protokół gazmodem lub modbus.  

W oknie „Metoda obl. Wsp.Z” istnieje możliwość wyboru algorytmu wyliczania współczynnika ściśliwości. 

Dostępne są następujące opcje: 

• SGERG88, 

• AGA8-92DC, 

• rvdWaalsa - równanie Van Der Waalsa, 

• PengRobin - Peng-Robinson, 

 

W oknie „Kompozycja składnika C6+” można ustawić procentowy podział składnika C6+ na pozostałe 

węglowodory wyższe (suma musi wynosić 100%). 

Okno „Param. normalizacji składu” pozwala na ustawienie sposobu normalizacji sumy składników do 100% 

zarówno gdy wartości ustawiane są z poziomu klawiatury przelicznika jak i zdalnie poprzez łącze 

komunikacyjne. 

• dSxMin – minimalna odchyłka sumy udziałów od 100% (poniżej tej wartości normalizacja nie jest 

 dokonywana), 
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• dSxMax – maksymalna odchyłka sumy udziałów od 100% (powyżej skład nie jest

 akceptowany), 

• Opcja – opcja normalizacji: 

o Uzupełnienie skł. – uzupełnianie składu gazu do sumy 100% wybranym składnikiem: 

▪ Skł. Uzup. - metan, 

o proporcjnalne – uzupełnienie składu gazu do sumy 100% proporcjonalnie wszystkimi  

   składnikami. 

 

 

Rysunek 65 Zakładka konfiguracji składu gazu 

8 Instalacja przelicznika 

8.1 Montaż elektryczny 
Przelicznik winien być zainstalowany poza strefą zagrożenia wybuchem za pomocą dostarczonego systemu 

mocowania (mocowania występują w różnych wariantach). 

Po zamocowaniu przelicznika w docelowej lokalizacji należy dołączyć odpowiednie sygnały z przetworników 

pomiarowych, zwracając szczególną uwagę na to, aby sygnały zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych 

były podłączane do odpowiednich zacisków sygnałów obiektowych przelicznika (złącza A, B i C). 
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Zaciski zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych należy łączyć z urządzeniami zainstalowanymi w strefie 

zagrożonej wybuchem za pomocą kabla wielożyłowego typu A lub B wg PN-IEC 60079-14 lub każdą parę 

zacisków należy prowadzić do strefy zagrożonej za pomocą oddzielnego kabla/przewodu 2-żyłowego. 

Średnica żył ≤2.5mm. Końcówki kabli powinny być oprawione w tulejki zaciskowe lub skręcone i nie 

cynowane. 

Parametry linii wychodzących ze strefy zagrożonej wybuchem (L<L0, C<C0) powinny być zgodne z 

Certyfikatem Badania Typu WE; zostały one podane wyżej w niniejszej instrukcji. 

W przeliczniku nie występują elementy regulacyjne mające wpływ na parametry elektryczne obwodów. 

Wszelkie nastawienia parametrów funkcjonalnych są wykonywane za pomocą programu konfiguratora z 

komputera PC.  

8.2 Montaż mechaniczny obudowy DIN 
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Rysunek 66 Sposób montażu przelicznika MSP-02-FC w obudowie DIN 

Na rysunkach przedstawiono podstawowe wymiary gabarytowe obudowy DIN. Przelicznik można zamocować 

według indywidualnych wymagań za pomocą czterech otworów gwintowanych M8 w narożnikach 

przelicznika,  lub wykorzystać proponowany przez producenta system mocowania do typowych szyn DIN, przy 

pomocy specjalnych uchwytów.  
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8.3 Montaż mechaniczny obudowy 19U2 
 

 

 
 
 
 

 
Rysunek 67 Sposób montażu oraz wymiary przelicznika MSP-02-FC w obudowie 19U2 
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8.4 Montaż mechaniczny obudowy Multi 
 

 

 
Rysunek 68 Sposób montażu oraz wymiary przelicznika MSP-02-FC w obudowie Multi 
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Rysunek 69 Sposób montażu oraz wymiary przelicznika MSP-02-FC w obudowie Multi – wzmocnione mocowanie na kołkach 
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Rysunek 70 Sposób montażu oraz wymiary przelicznika MSP-02-FC w obudowie Multi – wzmocnione mocowanie na specjalnych 

wieszakach 

9 Eksploatacja, przegląd, naprawy i konserwacja 
Przelicznik MSP-02-FC w czasie normalnej eksploatacji nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych ani 

cyklicznych korekcji nastaw.  

Przeglądy należy wykonywać okresowo zgodnie z wymaganiami norm kontroli obowiązujących użytkownika 

aparatury przeciwwybuchowej. W ramach przeglądu należy: 

▪ sprawdzić stan zewnętrzny urządzenia, 

▪ sprawdzić zaciski kablowe i dokręcić śruby zacisków, 

▪ sprawdzić kalibrację wejść prądowych, jeśli jest to wymagane.  

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy zgłosić uszkodzenie do 

producenta. Nie dopuszcza się dokonywania napraw ani innych ingerencji w urządzenie przez użytkownika. 

Oceny uszkodzenia może dokonać jedynie producent lub osoba upoważniona przez producenta. 

 


