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Významné vlastnosti

Popis

Vhodné pro širokou øadu vodomìrù

HRI je univerzální systém, který je kompatibilní se širokou øadou vodomerù vèetnì
jednovtokových, vícevtokových, objemových a prùmyselních vodomìrù s kapslí a se
suchobìžnými nebo polosuchobìžnými (semi-dry) poèítadly. HRI je možno
namontovat i do starších typù vodomìrù, pokud jsou vybaveny rotaèním elementem,
bez porušení ovìøovací plomby.

Elektronický snímaè s detekcií otáèek rotaèního
elementu
Možnost montáže do pøedupravených vodomerù
Urèení smìru prùtoku

HRI je dodávan ve dvou provedeních :

Bez vlivu na výkonové parametry vodomìru

HRI Pulse Unit - impulsní jednotka, vysoce citlivý snímaè detekující smìr prùtoku

Potlaèení “falešných” impulsù

HRI Data Unit -datová jednotka - elektronické poèitadlo s datovým rozhraním pro
sbønici M-Bus, resp. MiniBus. Sbìrnice MiniBus je vhodná pro mobilní odeèty.

Vlastní diagnostika
Baterie s dlouhodobou životností
Hermeticky uzavøené pouzdro IP 68

HRI znamená více než zdokonalený vysílaè. Systém byl vyvinut pro spolehlivé
získávání dat pøi dálkových odeètech bìžných vodomìrù.
Je datovým rozhraním plnì odpovídajícím souèasným požadavkùm.

Není ovlivnitelný vnìjším magnetickým polem

www.sensus.com

HRI-A (Pulse Unit) princip

Vyrovnané impulsy provedení HRI-A4

HRI-A disponuje pick-up systémem pro inštalaci na
vodomìr. V závislosti od použití je HRI Pulse Unit k
dispozici ve dvou provedeních:
HRI-A4 - provedení s vybalancovanými implusami
(impulsy ve zpìtném toku jsou kompenzovány)
HRI-A3 - provedení pro aplikace vyžadující smìr toku
mìøeného média.

impulsy dopøedního toku
impulsy v zpìtném toku
Impulsy v zpìtném toku jsou kompenzované odpovídajícím poètem impulsù v
dopøedním toku.
Stav pøenesen do nadøazeného systému bude identický se stavem poèítadla.

Technické parametry
Napájení: 3V lithiová baterie, životnost 12 let

Pøipojení HRI-A4
HRI-A4

Rozmìry
max. d x š : 66 mm x 32 mm
Výška pøidaná k výšce vodomìru: 25,5 mm
Váha: 136 g
Kryt: ABS
Barva: šedá

Hnìdý (Zem) (-)
Vybalancované impulsy
Bílý (Impulsy) (+)

Délka pøívodního kabelu: 1,5 m
Max. délka pøívodního kabelu: do 30 m
V pøípadì vedení kabelu v exteriéru se doporuèuje
pøepìová ochrana kabelu.
Parametry prostøedí
Teplota skladování od -10°C do + 65°C
Provozní teplota od -10°C do + 65°C1
Hermeticky uzavøené, IP68
EMC ve smyslu EEC smìrnice 98/34 Odpovídající
Evropské normy EN61000-6-1

Umax

24 V (DC)

Imax

20 mA

Pmax

0,48 VA

Spínací napìtí

0,3 V + I*250W

Hodnota / Délka impulsu

v tabu¾ke níže

Kapacita pamìti pro zpìtné impulsy

do 1000 impulsù

Pøerušení kabelu

Zavøen

1
Použitelný i pro vodomìr na teplou vodu do 90 ° C - napø.
vodomìr typ 120C. Pøi takové aplikaci je požadavek na volné
vedení kabelu tak, aby bylo zajištìno pøirozené ochlazování
vzduchem.

Impulsy (bílá)

HRI-A3

250Ù

Impuls l1 (bílá)

Zem (hnìdá)

0,3V
Pøerušení kabelu (žlutá)

Impuls l2
(žlutá)

Dostupná provedení
250Ù

HRI-A4 je dostupné s nasledujícími hodnotami výstupu: D=1 nebo 10 nebo 100
Zem (hnìdá)
Hodnota impulsu (délka impulsu)
HRI-A4
HRI-A3

0,3V
Velikost vodomìru

D1
(124 ms)

D10
(500 ms)

D100
(500 ms)

D1
(124 ms)

Qn 1,5 - 10 / Q3_ 2,5-16

1L

10 L

100 L

1L

DN 40 - 1252

100 L

1000 L

10 000 L

100 L

1 000 L

10 000 L

100 000 L 1 000 L

DN 150 - 300
2

2

jenom pro MeiStream Encoder nebo MeiTwin Encoder
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HRI-B (Data Unit) princip

Datové rozhraní

HRI-B má identický pick-up systém jako HRI-A. Na rozdíl
od HRI-A má datový i impulsní výstup, který mùže být
použit alternativnì. Paralelní využití datového i
impulsního výstupu není povoleno.

HRI Data Unit má integrované rozhraní pro datový pøenos a pøípadnou konfiguraci
impulsního výstupu. Data a nastavení jsou uchovávány v pamìti i v dobì poruchy
napájení.

Datové rozhraní je využitelné pro konfiguraci impulsního
výstupu.

Technické parametry
1,5 m (volitelné 5 m)
Délka kabelu
Max. délka pøívodního kabelu nìkolik km s ochranou
vùèi pøepìtí
Teplotní rozsah
Teplota skladování od -200 do + 650C
Provozní teplota od -100 do + 650C

- M-BUS a MiniBus (automatická detekce pøenosové rychlosti 300/2400 Baud)
- Protokol podle IEC 870 / EN 1434-3
Pøenos údajù:
l
stav poèitadla
l
sériové (výrobní) èíslo nebo èíslo zákazníka
Programovatelná data
Mód: B2, B3 a B4
m
Deliè4
m
ID èíslo mìøièe: 8-místní èíslo
m
Poèáteèní stav poèitadla: stav poèitadla pøed osazením HRI
m
Primární M-Bus adresa
m
Sekundární M-Bus adresa
m

Bateriové napájení, baterie se životností 12 let
4

Data *) (zelená)
Impulsl1 (bílá)
Impuls l2
(žlutá)

250Ù

Zem (hnìdá)

Dìliè impulsù
D= pomìr mezi rotaèní frekvencí snímané ruèièky poèitadla (Z) a poètem
výstupných impulsù D= 1 / 2,5 / 5 / 10 / 100 / 1000 / 10 000 / 100 000
Hodnota impulsního výstupu= D x Z
Pøíklad: domovní vodomìr, kde obvykle Z = 1
D = 1 znamená hodnotu výstupního impulsu 1 L
D = 100 znamená hodnotu výstupního impulsu 100 L
Pro prùmyslové vodomìry napø. typ MeiStream Encoder je hodnota Z = 100 L nebo
1000L.
Urèení dìlièe D pro požadovaný výstup 1000 L snímáním 100 litrové ruèièky
poèitadla: D = 1000/100 = 10

0,3V
*) aktivní pouze pro HRI DataUnit
Výstupy
2 x pulsní výstup (I1, I2) dle ISO/TC 30/SC7/WG8
- Spínací napìtí:
max. 24 V
- Proudový výstup:
max. 20 mA
- Pøíkon:
max. 0,48 VA
- Délka impulsu:
124 ms fixovaná
- Kapacita pamìti
pro zpìtné impulsy:
1 000 000 impulsù
V závislosti na použití je HRI Data Unit k dispozici v
módech B2, B3 a B4:
Mód B2
Výstup I1 - impulsní výstup proteèeného množství
Výstup I2 - impulsní výstup proteèeného množství v
zpìtném toku
Mód B3
Výstup I1 - impulsní výstup proteèeného množství v
dopøedním i zpìtném toku
Výstup I2 - smìr toku (dopøední tok - kontakt otevøený)

Provedení a nastavení
Všechna dostupná provedení jsou konfigurovatelné u výrobce dle požadavkù
zákazníka.
Všechna nastavení jsou programovatelné na místì instalace.

Nástroje potøebné pro programování HRI-B
m
MniCom - software pro programování HRI-B, požadavek PC nebo Notebook s

operaèním systémem Windows
m
M-Bus pøevodník úrovní

nebo alternativní místo M-Bus úrovòového pøevodníku použít induktivní rozhraní
MiniPad a hlavici MDK-USB

Mód B4
VýstupI1 - impulsní výstup proteèeného množství
(impulsy zpìtného toku kompenzované)
Výstup I2 - hlášení pøerušení kabelu
Výstup I2 je v normálním pracovním režimu uzavøený,
pokud je ale pøerušený kabel nebo je detekovaná
chyba, I2 se otevøe.

HRI
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HRI Interface princip

Použití
Plánované odeèty pro fakturaci, napø. pomocí systému mobilních odeètù.
Identifikace prùtokových profilù vodovodních sítí pomocí M-Bus, rádiových nebo
telefónních spojení, event. prostøednictvím GSM modemu.
Dálkové odeèty prùtoku, kumulativních prùtokù s využitím frekvenèních
pøevodníkù.
Detekce úniku z potrubí napø. napojením k data loggeru (možnost modemu
GSM).
Vytváøení a pøenášení prùtokových profilù pomocí data loggeru a GSM
modemu.

Systém pick-up umožòuje bezzátìžové snímání otáèek
ukazatele vodomìrù pøipravených pro HRI snímání

HRI mùže být instalován v extrémních podmínkách jako jsou napø. zaplavené
studny.

l
Bez ovlivnìní výkonových parametrù vodomìru
l
Dodateèná montáž kdykoliv, bez porušení ovìøovací

plomby
l
Detekce smìru prùtoku

HRI-A impulsní výstup
Informace pro objednávání HRI-A
Standardní provedení (nemùže být zmìnìné po
instalaci):
HRI-A4 / D100

Standardní provedení*:
Mód
Dìliè

= A4 (A3)
= 100 (D1, D10)
provedení A3 pouzeD1

* Prosím specifikujte v objednávce, pokud požadujete jiné než standardní nastavení.

Informace pro objednávání HRI-B
Standardní provedení (mùže být zmìnìné po instalaci):
HRI-B4 / D1 / 8L

Pøenášená data

HRI-B datový výstup
Standardní nastavení*:
Mód
= B4 (B2, B3)
Dìliè
= 1 (2,5 / 5/ 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 nebo 1000)
Èíslo mìøièe **
= HRI výrobní èíslo
Poèáteèní stav **
= 00,000 000 m3 (HRI-B 8L)
Primární adresa
=0
Sekundární adresa = HRI výrobní èíslo
* Prosím specifikujte v objednávce, pokud požadujete jiné než standardní
nastavení.

ID èíslo ( výrobní èíslo HRI)
Stav poèitadla mìøidla (v litrech)

** V pøípadì dodávky HRI namontovaného na vodomìru bude HRI
naprogramováno od výrobce.
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