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Pulsadapter för 2 puls till M-bus
PadPuls M2 modell IM003G
2-kanals pulsinsamlare för väggmontering med 0,23 Ah-batteri.
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1. Funktionsbeskrivning
PadPuls M2 är en anpassningsenhet för M-bus system med mätinstrument för förbrukning av nyttigheter som ström, gas
eller vatten. Instrumenten som ska anpassas måste dock ha en flytande pulsutgång. Upp till två pulsmätare kan samtidigt vara
anslutna till ingångarna på denna enhet. Som tillval kan användaren aktivera tariffunktionen, varvid energi- eller volympulser
samlas till separata mätaravläsningar för primär- och sekundärtariffer. I detta fall används en flytande signal för tariffomkopplaren på port 2.
Varje port eller varje tariff på PadPuls M2 kan läsas via M-bus med sina egna primär- och sekundäradresser. PadPuls M2
fungerar därmed som två fristående M-bus mätare! Användaren konfigurerar pulsinsamlaren med programvaran MBCONF.
De ackumulerade pulserna omvandlas till kWh, m3, J eller andra fysiska enheter. Användargränssnittet i MBCONF ger
operatören enkel åtkomst till konfigurationen.
När PadPuls M2 är ansluten till M-bus får pulsinsamlaren sin energi från M-bus. Ett inbyggt batteri säkerställer att mätningen
fortsätter även om M-bus kopplingen bryts. Två batterialternativ är tillgängliga. Versionen med större kapacitet tillåter M-bus
oberoende mätning under flera år.
En annan funktion hos PadPuls M2 är förfallodatumsfunktionen. Mätardata sparas och utvärderas separat vid förinställt
förfallodatum kl 00:00 (datumbyte till förfallodatum). Detta sköts av den inbyggda klock- och kalenderfunktionen.
Förfallodatum kan ändras utan att redan lagrade räknarvärden går förlorade. Dessutom kan M-bus mastern initiera omedelbar exekvering av förfallodatumsfunktionen genom att ge ett så kallat ”fryskommando”. Fryskommandot skickas till samtliga
pulsinsamlare via broadcastadressen 254. Detta är till hjälp för att generera avläsningsprofiler för ett M-bus system. Därefter
avläser mastern data från alla mätare.

Konfigurationsdata kan skyddas mot obehörig ändring. PadPuls M2 kan därför kopplas om till skyddsläge med ett speciellt M-bus
telegram. Senare ändringar av enhetsparametrar tillåts inte i detta driftsätt. Skyddet kan deaktiveras endast genom att man
öppnar den plomberade kapslingen och trycker in knappen för borttagning av skydd under minst 4 sekunder.
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Fullständiga konfigureringsdata sparas i ett icke-flyktigt minne (EEPROM). Ytterligare säkerhet ges genom att mätarvärdena
dagligen lagras i samma EEPROM. I händelse av att M-bussen går ner och batteriet samtidigt tar slut återställs data från
EEPROM vid återstart av systemet.
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2. Installation och drifttagning

Väggmontering - måttuppgifter:

2.1 Montering av kapsling

Höjdmått: 52 mm

Montera först kapslingens underdel vid väggen, så att anslutningarna riktas nedåt. Montera underdelen med 2 skruvar
genom de yttre hålen. Kabeln till pulsgeneratorn och M-bus
gränssnittet leds genom de självslutande kabelgenomföringarna i kapslingen. Bryt igenom kabelgenomföringarna med en
liten skruvmejsel om du använder mjuka kablar. För att säkerställa skyddsklassen IP65 måste hålet i genomföringen vara
mycket mindre än kabelns ytterdiameter. Lyft plintarna och för
in kablarna tillräckligt långt genom genomföringarna. Därmed
blir det enkelt att ansluta kablarna utanför kapslingen. Dra
sedan tillbaka kablarna igen och sätt plintarna på sina stift på
kretskortet. Säkerställ dragavlastning genom att dra de medföljande buntbanden runt kablarna. Efter avslutat monterings
och konfigureringsarbete, skydda enheten mot manipulering
genom att sätta en etikett över varje skruv på enhetens kapsling.

2.2 Aktivering
Efter leverans från fabrik måste PadPuls M2 först aktiveras. Ta av kapslingen. På kretskortet finns en grupp med 2 stift, märkt
”BAT”. Bygeln måste sättas över båda stiften för att tillåta batteridrift och säkerhetsfunktion vid M-bus fel.
batteribygel

knapp för borttagning
av skydd

Batteridrift

Av

På

utbytbart batteri

kopplingsplintar för M-bus

•

Om enheten inte ska användas under längre tid är det lämpligt att deaktivera batteridrift. Ta bort bygeln för att spara
batteri.

•

Om batteriet tar slut kan det bytas, se avsnitt 5.

PadPuls M2 matas med energi från M-bus om den är tillgänglig. Detta är det normala tillståndet och batteriet belastas ej.
Batteriet tar över matningen endast om M-bus slutar fungera. Inga data går förlorade och räknarfunktionen fortsätter.
PadPuls M2 drar ca 1,5 mA från M-bus.
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2.3 Anslutning
Följande bild visar anslutningen av två räknare med pulsutgångar till PadPuls M2. Vi rekommenderar 2-trådskabel (partvinnad,
NYM eller j-Y(St)Y) med max längd 10 m. Under alla omständigheter gäller att total kapacitans hos kabeln plus pulsgenerator
ansluten till godtycklig port inte får överstiga 2 nF (som tillval 12 nF med ”förlängd pulssampling” aktiverad).

BAT

+
CR2032

unprotect

- + - +
Port1 Port2

001234,3
m3

001234,3
m3

- + - +
M-Bus M-Bus

M-Bus
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Om inte alla portar på PadPulse M2 används, anslut inte kablar till de oanvända portarna. Kapaciteten i kablarna
i den öppna kretsen minskar livslängden hos batteriet i fristående drift (utan M-bus).
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Följande figur visar anslutningsschemat för tariffläge med en räknare och en tariffsignalgenerator:

BAT

+
CR2032

unprotect

- + - +
Port1 Port2

- + - +
M-Bus M-Bus

001234,3
m3

M-Bus

Specifikationer för puls- och tariffsignalgenerator kan hämtas från avsnitt 7 Teknisk data.
Max pulsfrekvens som kan räknas är 14 Hz.
Om pulsfrekvensen överstiger 14 Hz kan falska räknarvärden genereras.
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3. Parametersättning med MBCONF
Enheten måste konfigureras av användaren till respektive installation. Nuvarande version, $40, av PadPuls M2V kräver
programmet MBCONF för konfigurering. Den äldre DOS-versionen PADCON kan inte längre användas.

3.1 Installation
Programvaran MBCONF för konfigurering av pulsadaptern är ett 32-bitarsprogram som kan köras på PC-kompatibla datorer med
operativsystemet Windows 95/98/NT 4.0 och senare. Den stationära eller bärbara PC:n måste ha en ledig seriell RS232C-port
för anslutning av den seriella M-bus-nivåomvandlaren. PadPuls M2 som ska parametersättas måste anslutas direkt (dvs. som
enda M-bus enhet) till M-bus utgången på nivåomvandlaren.
Starta filen ”MBCONF_SETUP.EXE” från utforskaren i Windows eller via ”Start/Kör” för att installera programvaran från version
1.40 eller senare. Välj därefter språk för installationsproceduren. Installationsprogrammet skapar en programgrupp och en länk
på skrivbordet om man så önskar. Därefter kan programmet startas på tyska eller engelska, antingen från startmenyn eller från
skrivbordet.

3.2 Drift
När programmet har startat kan det hanteras enligt Windows konventioner med musen eller tangentbordet.
Om du håller musmarkören över en knapp eller ett inmatningsfält visas information om dess funktion. Ljusgrå fält och rutor
kan inte påverkas.
Alla inmatningsfält och knappar har en understruken bokstav eller siffra. Funktionen kan aktiveras genom att man trycker på
tangenterna [Alt] och respektive bokstav/siffra. Inom dialogen kan man flytta markören med tangenterna [TAB] respektive
[SHIFT][TAB] framåt och bakåt. [MELLANSLAG] aktiverar eller deaktiverar valrutor. Flervalsrutor (pil vid högra kanten) kan
aktiveras med tangenten [↓]. Välj sedan med [↓] och [↑]. Tryck på [RETURN] för att bekräfta valet. Med [ESC] lämnar man
valrutan utan att ändra någonting.
Programmet är uppbyggt som ett antal flikar vilka man kan bläddra mellan. Flik ”Info” innehåller de övergripande alternativen för kommunikation med M-bus enheten som ska konfigureras. På denna sida kan användaren välja seriell port på
PC:n, baudrate för PC-kommunikation, baudrate för M-bus enheten och primär M-bus adress för kommunikation. Efter anslutning till M-bus enheten visas ytterligare tillverkarinformation på flik ”Info” och flera enhetsspecifika flikar visas.
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På sidan visas foton av M-bus enheter som stöds. Produkterna kommer från Relay GmbH, PadMess GmbH m.fl. Här finns även
länkar för nedladdning av den senaste programversionen, samt en e-postadress för kommentarer och förslag.
Den nedre tredjedelen av sidan är identisk på alla sidor. Här är följande fält och knappar alltid tillgängliga:

COM-Port
är den seriella porten på datorn till vilken M-bus nivåomvandlaren är ansluten. Vald port sparas i en INI-fil och återställs vid
start. Därför behöver COM-porten bara konfigureras en gång.

Baudrate
är överföringshastigheten hos den seriella port som PC:n använder för parametersättning. 300, 2400 eller 9600 baud kan väljas
för M-bus. Obs! Baudrates högre än 2400 baud stöds inte av alla M-bus nivåomvandlare på marknaden! Vald baudrate måste
vara identisk med baudrate för M-bus enheten. (se: ”New M-Bus -Baudrate”). PadPuls M2 stöder baudrate 300 och 2400 Bd.

New M-Bus -Baudrate
tillåter omprogrammering av baudrate för M-bus enheten. Ny baudrate skickas till M-bus enheten efter ändring i motsvarande
valruta. Om M-bus slaven accepterar detta kommando kvitteras telegrammet med det enda tecknet ”$E5” ($ för hexadecimal
form) med tidigare baudrate. Därefter övergår enheten till ny baudrate. Denna knapp behövs inte för PadPuls M2V eftersom
den automatiskt detekterar baudrate som används av mastern.

M-Bus Address
är primäradressen för ansluten M-bus mätare. Vid direkt anslutning med en enda mätare kan sändar address 254 användas.
Med denna adress måste varje M-bus enhet svara, oberoende av sin egen adress.

Connect to meter
används för att begära data från mätare. Typ av enhet detekteras då automatiskt. Posterna ”Manufact.”, “Generation”,
”Type” och ”M-Bus State” kommer då att uppdateras. Nya flikar genereras, beroende på tillverkare och typ av M-bus enhet.
Med PadPuls M2 genereras en flik för varje kanal. Flikarna namnges ”M2 Port1” för första kanalen och ”M2 Port2” för den andra.

Manufact.
är en post som visar tillverkarkoden med 3 tecken efter korrekt avläsning (”Connect to meter”). Posten kan endast läsas.

Type
visar typ (här: PadPuls M2) av ansluten enhet. Posten kan endast läsas.

Generation
visar programversion av firmware för den anslutna M-bus enheten. Posten kan endast läsas.

M-Bus State
visar M-bus tillstånd hos ansluten enhet. Posten kan endast läsas.

ZVEI optical mode
Om detta alternativ är aktiverat kan enheter med fiberoptiskt gränssnitt och protokoll enligt EN 1434-3 läsas och programmeras
med ett optiskt läshuvud (t.ex. PadPuls M4/M4L).

Autom. readout
Programvaran läser alltid data efter skrivning om detta tillval är aktiverat (användbart för att kontrollera att programmeringen
är korrekt).

Log-Window
Loggfönstret visas alltid. Alla M-bus kommunikationssteg loggas i detta fönster. Data visas i hexadecimalt format. Det går att
markera utsignaler i loggfönstret och kopiera dem till Windows klippbord med tangentkombinationen ”CTL-C”.
Data kan sedan klistras in i vilken texteditor som helst för dokumentation.
När loggfönstrets maximala lagringskapacitet har uppnåtts loggas inga fler data. För att logga ytterligare måste tidigare
loggade data raderas.
Följande knappar är också alltid synliga:

Erase log
Exit
avslutar programmet och lagrar aktuella inställningar hos serieporten (port no.) i INI-filen.
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raderar allt som visas i loggfönstret.
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3.4 Flikarna ”M2 Port1” och ”M2 Port2”

Dessa sidor visar aktuella inställningar och värden hos respektive pulskanal (port) på PadPuls M2 (i detta exempel: Port 1).
Följande inmatningsfält och knappar används för att ändra parametrarna hos pulsadaptern:

Prim. address
är M-bus adress för vald port. Värden mellan 1 och 250 kan anges som ny adress. När man klickar på ”Write” lagras denna
primäradress och andra variabla inställningar på denna sida i M-bus enheten.

ID (sec. adr.)
är den 8-siffriga M-bus-ID (identifieringsnumret) som används även för sekundäradressering av denna port.

Medium
beskriver media som mäts av den anslutna mätaren. Till exempel olja, vatten, värme och energi.

Multiplicator
är pulsinkrement (multiplikator) för ansluten mätare. För varje registrerad puls inkrementeras räknaren med värdet ”multiplicator”. Täljaren kan anta värden mellan 0 (ingen räkning) och 99. Nämnaren kan anta värden mellan 1 och 256.

Counter
är det ackumulerade räknarvärdet. Det måste vara relaterat till ”Unit” nedan. Räknaren kan programmeras på samma sätt
som räknaren för ansluten mätare inom området 0 till 99999999.
är den fysiska enheten för pulsinkrementräknaren. Alla normala enheter, inklusive varianter med olika tiopotenser enligt DIN
EN 1434-3 erbjuds i listan.
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Current time
är aktuellt datum och aktuell tid hos den interna klockan, i formatet DD.MM.ÅÅ_hh.mm. Detta fält kan redigeras och programmeras endast om rutan ”Edit and change time” är ikryssad. Knappen ”Read clock of PC” överför en gång aktuellt datum och
aktuell tid från PC:n till detta fönster. Tid och datum gäller alltid för alla portar hos PadPuls M2.

Due-date
är senaste förfallodatum (datum för senaste lagring av värdet hos räknaren för förfallodatum) i formatet DD.MM.ÅÅ. Fältet kan
endast läsas.

Due-date cnt.
är räknaren vars värde sparades vid förfallodatum. Fältet kan endast läsas.

Next Due-date
är nästa (framtida) förfallodatum (datum för nästa lagring av räknarvärde Counter), i formatet DD.MM.ÅÅ. Räknarens värde
sparas kl. 00:00, t.ex. med förfallodatum 01.01 vid övergången från 31 december 23:59 till 1 januari 00:00. Detta fält kan
redigeras och programmeras endast om rutan ”Edit and change time” är ikryssad. Förfallodatum gäller alltid för alla portar hos
PadPuls M2.

State of ports
visar aktuell ingångsstatus för alla portar (en sluten kontakt är markerad). Posten kan endast läsas.

Write protection
är markerad om enheten är skyddad mot skrivning. Då kan adaptern inte konfigureras. Skyddet kan deaktiveras genom att man
öppnar den plomberbara kapslingen och trycker in knappen ”Unprotect” under minst 4 sekunder.

EEPROM error
markeras om ett fel uppstod vid läsning av icke-flyktigt minne. I sådant fall måste enheten konfigureras om.

Tariff A (P1/2)
används för aktivering av tariffläge på port 1 och 2. Tariffläge kommer att väljas efter klickning på ”Write” om rutan är ikryssad.
Port 1 används då som pulsingång och port 2 fungerar som tariffomkopplare. Vid öppen tariffomkopplare ackumuleras pulser
till räknaren för port 1 (huvudtariff). Vid sluten tariffomkopplare inkrementeras räknaren för port 2 (specialtariff).

Long pulse sampling
detta gör att flera pulsgeneratorer med So-gränssnitt kan vara anslutna (fungerar inte med mätare av typ Reed-puls).
Vid leverans är utökad pulssampling aktiverad. Livslängden hos batteriet ökas med ca 15 % om denna funktion inte används.

Edit and change time
Om denna ruta kryssas i tillåts redigering och programmering av ”Current time” och ”Next due-date”. Kryssrutan deaktiveras
automatiskt efter korrekt konfigurering med ”Write”.

Freeze
beordrar PadPuls M2 att frysa alla räknarvärden. PadPuls M2 kopierar sedan aktuellt ”Counter”-värde till ”Due-date counter”
och aktuellt datum till (senaste) ”Due-date”. Lagringen sker samtidigt för alla portar. Freeze-kommandot kan användas med att
sända adress 255 för att beordra alla PadPuls att spara aktuellt räknarvärde. Då får M-bus mastern tillräcklig tid för att avläsa
alla mätare och samla in värden för samma tidpunkt.

Read clock of PC
hämtar datum och tid från PC:n och överför till posten ”Current time”.

Write protect
Beordrar PadPuls M2 att aktivera skrivskyddet. PadPuls M2 tillåter sedan ingen ytterligare konfigurering. Enheten är därmed
skyddad mot obehörig påverkan.

Read
läser M-bus enheten och uppdaterar data på vald sida.

Write
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skickar aktuella val till pulsomvandlaren, som sparar dem i ett icke-flyktigt minne. PadPuls M2 ändrar värdena endast om skrivskyddet ”Write protection” är deaktiverat. Det är lämpligt att avläsa data efter man tryckt på ”Write” för att verifiera.
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Notera:
1. Variablerna ”Current time”, ”Next due-date”, ”Write protection”, ”Long pulse sampling ” och kommandot ”Freeze” gäller
alltid för alla portar. Därför behöver dessa poster bara redigeras på en flik. Skrivskyddet bör aktiveras när alla portar är korrekt
konfigurerade.
2. Efter anslutning av en ny M-bus enhet, klicka på ”Connect to meter”. Därefter uppdateras samtliga flikar.
3. Exempel på konfiguration av pulsinkrement och enhet:
• Vattenmätare med räknare = 45 120 l och 1 puls = 10 l:
Alternativ 1: Unit = 10 l, Multiplicator = 1/1, Counter = 4 512 (x 10 l)
Alternativ 2: Unit =

1 l, Multiplicator = 10/1, Counter = 45 120 (x 1 l)

• Elmätare med räknare = 78 346 kWh och 64 pulser/kWh:
Val: Unit = 1 kWh, Multiplicator = 1/64, Counter = 78 346 (x 1 kWh)
• Elmätare med räknare = 112,345 kWh och 1000 pulser/kWh:
Val: Unit = 1 Wh, Multiplicator = 1/1, Counter = 112 345 (x 0,001 Wh)
4. Med aktiverat tarifftillval utvärderas inkommande pulser med de justeringar som definierats för respektive port. Var därför
noga med att båda portarna har samma pulsinkrement och enhet.

4. I händelse av fel
Fel

Möjlig felorsak

Ingen funktion vid batteridrift

- Batteribygeln felplacerad
- Batteriet tomt (spänning under 2,9 V)

Ingen funktion efter installation, trots att batteribygeln sitter När batteribygeln har satts på plats genereras en återställrätt och M-bus är ansluten
ning med hjälp av en R/C-kombination. Det är möjligt att
återställningen inte utfördes korrekt. Ta ut bygeln, vänta cirka
10 sekunder och sätt dit den igen.
Pulser räknas inte, eller räknas fel

- Kontrollera anslutning av pulsmätaren.
- Aktivera ”extended pulse sampling” om systemet har:
a) långa kablar (> 10m)
b) hög kapacitans
c) elektroniskt S0-gränssnitt.
- Kontrollera konfigurationen (särskilt pulsinkrement och
tariffläge)

5. Batteribyte
Batteriet i PadPuls M2 (IM003G med knappcell) kan bytas av användaren.
Det tomma batteriet ska tas ut ur batterihållaren och en ny litiumknappcell av typ CR2032 sättas i. Batteriet är av standard typ
och finns vanligen att köpa hos välsorterade handlare.
M-bus spänning bör vara ansluten till PadPuls M2 så att enheten räknar medan batteriet byts.
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Om enheten inte är ansluten till M-bus kan den matas med 12 till 45 V DC på M-bus anslutningarna.
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6. M-bus telegram

RSP_UD-telegram
A: 		

primäradress

ID0-3: 		

identifieringsnr. för sekundäradressering

Man0-1:		

tillverkarkod

Gen: 		

versionsnr. för firmware (för närvarande $40, reserverat område är $40 till $4F)

Med: 		

media

TC: 		

överföringsräknare (antal sända RSP_UD)

State: 		

mest signifikanta bit set (bit 7) -> skrivskyddad

		

bit 3 set (permanent fel) -> fel i EEPROM-data

VIF1=VIF4:

vald VIF (värdeinformationsfält -> fysisk enhet)

Stand: 		

aktuell Counter

Date: 		

aktuellt datum (IEC870-5-4: datatyp F)

LeStD: 		

senaste förfallodatum ”Due-date”, datum för förfallodatumräknare ”Due-date cnt” (IEC870-5-4: datatyp G)

StStn: 		

förfallodatumsräknare ”Due-date cnt”

StDat: 		

nästa (framtida) förfallodatum ”Next Due-date”

Info: 		

1 byte med information om tariff och samplingsmetod

Numerator:

täljare för pulsinkrement (1..99)

Denominator:

nämnare för pulsinkrement (1..255, 0 -> 256)

						
							

Täljare
Nämnare

* VIF

status på ingångarna (aktuellt ingångstillstånd hos portarna)
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PStat: 		

1 puls =
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Byte 48 (Info)

Select: 		

nummer på porten för vilken data gäller

		

0: Port1, 1: Port2

Tariff A: 		

tariff A (Port 1 = ingångsräknare, Port 2 = räknare/tariffsignal)

		

0: tariff av (Port2 = ingångsräknare), 1: tariff till (Port2 = tariffsignal)

Sampling:

varaktighet hos sampling

		

0: kort (0,5 ms), 1: lång (1,5 ms)

SND_UD-telegram (förkortningar, se RSP_UD)
Port: 		

vald port (används med adress 254)

		

0 = Port1, 1 = Port2

PAdr: 		

ny primäradress för port

Numerator:

Täljare för pulsinkrement (1..99, BCD-format)

Denominator:

Nämnare för pulsinkrement (1..255, 0 -> 256, binärt format)

Option: 		

Tillval (tariff, sampling). Kodning som: Info (Byte 48 RSP_UD).
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PadPuls M2 analyserar individuella dataregister baserat på DIF. Därför tillåts ordningen mellan posterna att variera. Det är
också möjligt att sända endast delar av SND_UD enligt ovan. Telegrammets tillverkarspecifika appendix analyseras alltid först
och måste därför under alla omständigheter ingå. Tillvalsposten ”DIF1 VIF1 Anw” väljer en port som ska adresseras med global
adress 254. Detta måste alltid vara den första posten i telegrammet.
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Protection-Telegram
Detta telegram aktiverar skrivskyddet.

Select telegram (tidigare metod)

Select telegram (ny metod)
Anw. specificerar porten på PadPuls M2, som svar på REQ_UD2 på adress 254:
Port1: Anw=00
Port2: Anw=01

Freeze telegram
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Vid mottagning av detta telegram lagrar pulsadaptern aktuella räknarvärden för alla portar i förfallodatumsräknarna och aktuellt
datum som förfallodatum.
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7. Teknisk data
Hölje

Miljö

Plintar
Specifikationer för kontakter
på pulsgeneratorer

Specifikationer för kontakter
i tariffgenerator

PadPuls-kontaktingång

Strömförbrukning

Montering

på vägg

Material

polystyrol

Färg

ljusgrå

BxHxD

(80 x 80 x 52) mm

Skyddsklass

IP54, upp till IP65 möjligt

Drifttemperatur

0 till 55 °C

Lagringstemperatur

-20 till 70 °C

Fuktighet (ej kondenserande)

10 % till 70 %

Diameter hos massiva trådar

0,14 till 1,5 mm2

Diameter hos flexibla trådar

0,14 till 1,0 mm2

Potential

flytande, isolering mot jord > 1 MΩ

Resistans

öppen > 1 MΩ, sluten < 2 kΩ

Max kapacitans (inkl. kabel)

2 nF (kort sampling), 12 nF (lång sampling)

Minsta kontakttid

30 ms

Minsta paustid mellan kontakter

30 ms

Max pulsfrekvens

14 Hz

Potential

flytande, isolering mot jord > 1 MΩ

Resistans

öppen > 1 MΩ, sluten < 2 kΩ

Max kapacitans (inkl. kabel)

2 nF (kort sampling), 12 nF (lång sampling)

Möjliga signalvågformer

50/60 Hz eller statiska signaler

Kontaktspänning

2,5 V till 3,6 V

Kontaktström

30 µA

Garanterad max kontaktstudstid

5,0 ms

Anslutningskabel

max 10 m (partvinnad rekommenderas)

Princip

fjärrmatning via M-bus med automatisk omkoppling till batteri i händelse av bus-fel

Bussdrift

max. 1,5 mA (enhetslast), ingen batteribelastning

Batteri - standard

Litium 3V, knappcell CR2032, 230 mAh,utbytbart

Batteri - tillval

Litium 3V, typ 2/3 AA, 1350 mAh

Batteridrift

vid 25 °C ca. 50 µA (lång sampling)

Batteriets livslängd vid batteridrift

standardbatteri: vid 25 °C ca. 1/2 år
tillvalsbatteri:vid 25 °C ca. 3 år

Max antal dagar med M-bus fel per år
under 10 års drift

standardbatteri: vid 25 °C ca. 18 dagar per år

Kort sampling

Batteriets livslängd ökar med ca. 15 % om kort
sampling väljs.
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tillvalsbatteri: vid 25 °C ca. 110 dagar per år
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M-bus: fysiska egenskaper

M-bus protokoll
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M-bus, viloström

typ. 1,4 mA, max. 1,5 mA (1 enhetslast)

Space(0-Bit)-ström

viloström (1,4 mA) + typ. 13 mA

M-bus gränssnitt

TI TSS721 med 2 x 215Ω skyddsmotstånd

Standard

EN1434-3

Överföringshastighet

300, 2400 baud med automatisk detektering

Adressering

Primär- och sekundäradressering med wildcard,
per ingångsport: 1 primär- och 1 sekundäradress

Funktioner som stöds

SND_NKE, REQ_UD2, SND_UD,
ignorerar FCB-Bit (i enlighet med EN1434-3)

Datastruktur

variabel struktur, Low-Byte-First (CI: 72h)
längd = 53 Bytes
1:a datapost: räknare (Counter)
2:a datapost: datum och tid
3:e datapost: senaste förfallodatum (Due-date)
4:e datapost: räknare för senaste förfallodatum
5:e datapost: nästa förfallodatum
6:e datapost: tillverkarspecifika data
Identifieringsnr., media, primäradress, pulsinkrement, pulsenhet, initialräknare, tariffläge,
datum/tid och nästa förfallodatum: kan parametersättas via SND_UD med M-bus eller optiskt
gränssnitt
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Konfigureringstelegram

