ELCOR(plus), DATCOM(plus)

VOLUME HERLEIDINGSINSTRUMENT
ELCOR en ELCORplus
ELCTRONISCHE DATALOGGER
DATCOM en DATCOMplus
Apparaatbeschrijving
Operationele handleiding
Technische specificaties
Installatiehandleiding

Elektronisch Volume Herleidingsinstrument (EVHI) of datalogger. Geschikt voor plaatsing in
potentieel explosieve omgeving.
juni 2019
Rev.0
1

ELCOR(plus), DATCOM(plus)

Veiligheidsinstructies
Alleen een persoon die is opgeleid in overeenstemming met de specificaties,
veiligheidsvoorschriften en EN-normen kan het meetapparaat bedienen. Bovendien moet
rekening worden gehouden met andere wettelijke en veiligheidsvoorschriften voor speciale
gevallen van gebruik in een potentieel explosieve omgeving. Een soortgelijke maatregel is van
toepassing op het gebruik van de accessoires. Training voor de operators moet in
overeenstemming zijn met Decreet 50 / 1978Sb. zoals aangepast.
De informatie in deze instructies vormt geen wettelijke verbintenis van de fabrikant. De fabrikant
behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Wijzigingen in de instructies of het product zelf
kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht om het
apparaat te verbeteren of typografische of technische fouten te corrigeren.
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Symbolen en terminologie

Symbool
AGA8-G1
AGA8-G2
AGA8DETAIL
AGA NX-19 mod
ASC
BTS
CLO
CRC
CTR
DC, dc
dE
dEs
dV
dVb
dVbs
dVc
dVm
E
Es
EDTxx
ELGAS ver. 2
EMC
EMI
EVC
EVHI
firmware, FW
GOST 30319.2
GOST 30319.3
Hs
JB
MID

...
...
...
...
...
…
...
...
...
...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
...
...
…
…
...
...

Betekenis
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
(Opmerking: voorheen bekend als AGA8-92DC)
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
Authorized Service Centre (Erkend Keurder)
Base Transceiver Station
4-20mA current output module
checksum - voor data beschermingsdoeleinden
communicatie protocol
DC voltage
toegevoegd energie (verschil)
energieverschil tijdens foutcondities
toegevoegd niet herleid volume Vm of V (verschil)
toegevoegd herleid volume Vb (verschil)
verschil van het herleid volume Vb tijdens foutcondities
toegevoegd gecorrigeerde volume Vc (verschil)
toegevoegd niet herleid volume Vm (verschil)
energie
vervangende energiewaarde
digitale druksensor EDT 96 of digitale temperatuursensor
EDT 101
ELGAS, s.r.o. communicatieprotocol
electromagnetic compatibility and resistivity
electromagnetic radiation
Gas volume corrector (EVHI)
Elektronisch Volume Herleidingsinstrument
software in het apparaat
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
verbrandingswaarde van 1 m3 gas bij opgegeven temperatuur
intrinsiek veilig, intrinsieke veiligheid
Measuring Instrument Directive, 2014/32/EU Směrnice o
dodávání měřidel na trh (NV č. 120/2016 Sb.)
Modicon communication protocol
maximale toegestane fout
RMG communicatie protocol
methode om de gas compressibiliteitsfactor te bereken
software – PC programma
berekende herleidingsfactor
compressibiliteitsfactor van het gas (Z/Zb)
gasmeter constante (aantal pulsen per 1m3)
aantal pulsen van de gasmeter
absolute druk onder meetomstandigheden
absolute onder basis condities
debiet onder meetomstandigheden (niet herleid debiet)
debiet onder basis condities (herleid debiet)

Modbus
MPE
M900
SGERG-88
SW
C
K
kp
N
p
pb
Q
Qb

...
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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MJ
MJ
m3
m3
m3
m3
m3
MJ
MJ

MJ/m3

imp/m3
imp
kPa
kPa
m3/h
m3/h
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T

...

absolute temperatuur onder meetomstandigheden (T= t +
273,15)
gastemperatuur
absolute temperatuur onder basis condities
volume Vm of Vc
volume onder meetomstandigheden (niet herleid volume)
gecorrigeerd volume onder meetomstandigheden (niet hereid
volume gecorrigeerd op basis van het correctieprofiel van de
gasmeter)
volume onder basis condities (herleid volume)
substituut volume onder basis condities (herleid volume
tijdens foutcondities)
substituut volume onder meetomstandigheden (niet herleid
volume tijdens foutcondities)
volumeverschil onder meetomstandigheden (niet herleid
volumeverschil)
volumeverschil onder basis condities (herleid volumeverschil)
tariefvolume onder meetomstandigheden (niet herleid
tariefvolume)
tariefvolume onder basis condities (herleid tariefvolume)
compressibiliteit van het gas onder meetomstandigheden
compressibiliteit van het gas onder basis condities

t
Tb
V
Vm
Vc

...
...
...
...
...

Vb
Vbs

...
...

Vs

...

Vd

...

Vbd
HF

...
...

Vbf
Z
Zb

...
...
...
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K
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Introductie

1.1 Algemene beschrijving van het apparaat
WAARSCHUWING!
Deze handleiding is een vertaling van de handleiding uitgegeven door de fabrikant.
De vertaling is vervaardigd door een distributeur. De fabrikant is verantwoordelijk
voor de inhoud, en juistheid van de handleiding, de distributeur wijst elke
aansprakelijkheid hieromtrent nadrukkelijk van de hand.
De beschreven producten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringsvarianten
welke niet allemaal zijn meegenomen in de vertaling als gevolg van de
overeenkomst tussen fabrikant en distributeur. De ELCORplus Indexer is om die
reden inhoudelijk achterwege gelaten.

De ELCOR en ELCORplus (hierna het apparaat genoemd) is een meetinstrument dat is ontworpen
om het volume van het gas dat wordt gemeten onder bedrijfsomstandigheden om te zetten naar
volume onder basisomstandigheden.
De gasvolumegegevens worden ontvangen via de puls uitgangen van de gasmeter of via de
gegevensuitgang van de encoder. Gastemperatuur en gasdruk worden gemeten met geïntegreerde
sensoren. De gascompressibiliteitsgraad die het instrument gebruikt, wordt berekent volgens
gebruikelijke methoden of er wordt een op voorhand geprogrammeerde constante waarde gebruikt.
De converter is ontworpen en goedgekeurd volgens CSN EN 12405-1 + A2 als een Type 1-omzetter
(compact systeem) en kan worden geleverd in een T-, TZ-, PT- of PTZ-uitvoering.
Vanuit veiligheidsoogpunt is het apparaat ontworpen om intrinsiek veilig te zijn volgens CSN EN
60079-11 en goedgekeurd voor mogelijk explosieve omgevingen.
Het apparaat wordt vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de volgende richtlijnen van
het Europees Parlement en de Raad:


2014/34/EU





2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EU



2011/65/EU

(ATEX) Equipment and protective systems intended for use in
potentially explosive atmospheres (NV 116/2016 Coll.)
Electromagnetic Compatibility (NV 117/2016 Coll.)
(MID) Measuring Instruments (NV 120/2016 Coll.)
(RED) Radio Equipment and Telecommunication Broadcasting
Equipment (NV 426/2016 Coll.)
(RoHS) NV 481/2012

Het apparaat wordt op de markt gebracht en in gebruik genomen volgens de bovengenoemde
richtlijnen waarvoor CE-markering is aangebracht. Het apparaat is opgebouwd in een behuizing
van duurzaam plastic met IP66-classificatie. Het is uitgerust met een grafisch display, een
segmentdisplay en een toetsenbord met 6 toetsen.
Het apparaat wordt gevoed door een batterij. In de gedefinieerde bedrijfsmodus is de levensduur
van de batterij 10 jaar. ELCORplus- en DATCOMplus-apparaten kunnen van een externe voeding
worden voorzien. Voor gasdrukmeting is het apparaat uitgerust met een digitale druksensor die
standaard op de bodem van de behuizing van het apparaat is geplaatst. Een digitale externe
temperatuursensor wordt gebruikt om de gastemperatuur te meten. De gasmeterinformatie over
het gasverbruik kan worden overgedragen naar de omzetter vanuit de puls uitgang van de
gasmeter of vanuit de gegevensuitgang van de gasmeterencoder.
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Handelsnaam van het apparaat
Deze instructies specificeren de kenmerken en parameters van ELCOR en
ELCORplus converters. Het apparaat wordt ook op de markt gebracht als DATCOM
en DATCOMplus elektronische datalogger. Voor sommige markten kan het
apparaat ook worden geleverd met een mechanische indexeerinrichting onder de
naam ELCORplus Indexer. Deze instructies zijn van toepassing op apparaten die
op de markt worden gebracht onder een van de hierboven vermelde handelsnamen.
Alle genoemde apparaten (zowel converters als dataloggers) zijn identieke
apparaten vanuit technisch oogpunt (technische parameters, functies) en vanuit
veiligheidsoogpunt (ATEX). De dataloggers DATCOM en DATCOMplus zijn geen
comptabele meters en kunnen niet worden gebruikt voor factureringsdoeleinden.
Met betrekking tot DATCOM- en DATCOMplus-loggers worden de metrologische
parameters in dit document niet beoordeeld in het kader van de 2014/32 / EU (MID)
meetinstrumentenrichtlijn betreffende het op de markt brengen van
meetinstrumenten (NV 120/2016 Coll.). Er is geen aanvullende metrologische
markering op de CE-conformiteitsmarkering aangebracht.

Naast de puls ingangen heeft het apparaat ook binaire ingangen die bijvoorbeeld als
besturingsingangen kunnen werken om de aansluiting op een gasmeter te controleren of andere
functies uit te voeren, zoals de status van de veiligheidssluitingen, toestand van de deur enz. Het
apparaat heeft ook digitale uitgangen die kunnen worden geconfigureerd als puls-, binaire of
gegevensuitgangen voor de CLO-module. Een analoge stroomuitgang kan worden
geïmplementeerd met behulp van deze module.
Om de waarden op te slaan, gebruikt het apparaat verschillende soorten interne archieven. Het
gegevensarchief slaat de gemeten en berekende waarden op, heeft een instelbare structuur met
een instelbare opslagfrequentie. In de dagelijkse en maandelijkse archieven is het mogelijk om het
opslaan van belangrijke hoeveelheden en de berekening en opslag van enkele statistische
waarden te programmeren. Het binaire archief legt veranderingen vast op binaire ingangen en het
optreden van bewaakte gebeurtenissen (limieten, ...). Foutmeldingen en diagnoses worden
opgeslagen in het statusarchief. In het instellingenarchief worden bewerkingen die van invloed zijn
op de apparaat parameters vastgelegd voor service- en metrologiedoeleinden bij het wijzigen van
de instellingen. Daarnaast zijn andere archieven beschikbaar (hoofdstuk 11).
Het apparaat heeft een groot bereik aan instelmogelijkheden. Het apparaat kan worden
geconfigureerd met behulp van het toetsenbord van het apparaat of met de bijbehorende pc-service
software programma Telves en of Compass. Deze software maakt ook het lezen, weergeven en
archiveren van zowel actuele gemeten waarden als de inhoud van de interne archieven mogelijk.
Belangrijkste kenmerken








gebruik van de nieuwste technologie om de hoge prestaties van het apparaat en de
weerstand als gevolg van gebruik en bediening te garanderen
robuuste behuizing ontworpen voor gebruik buitenshuis, het deksel is uitgerust met een
sluitmechanisme dat het deksel gesloten houdt zonder de schroeven vast te zetten
hoge immuniteit voor elektromagnetische interferentie (EMC), het weerstaan tot tweemaal
de interferentiewaarden vereist door de industriestandaard
mogelijke batterijlevensduur van 15 jaar zonder batterij te vervangen
modulaire architectuur voor eenvoudige aanpassing
digitale inputs en outputs die breed kunnen worden geconfigureerd door de eindgebruiker
bestendig capacitief toetsenbord voor eenvoudige bediening van het apparaat
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weergave van actuele en archiefwaarden - een grafische weergaveoptie
apparaat variant beschikbaar welke geschikt is voor temperaturen tot -40 ° C met altijd AAN
multi-segment-display
nieuwe generatie digitale transducers met hoge precisie en stabiliteit op lange termijn
FLASH-geheugen met hoge capaciteit voor interne archieven voor het opslaan van
gemeten en berekende gegevens voor meerdere jaren
communicatie met het apparaat via verschillende onafhankelijke communicatiekanalen. Het
kan lokaal of op afstand worden uitgevoerd via een intern modem in de nieuwste generatie
netwerken met verschillende communicatieprotocollen
communicatie is volledig onafhankelijk en heeft geen invloed op het meet-, reken- en dataarchiveringssysteem
mogelijkheid van downloaden op afstand van de FW volgens Welmec 7-2 Extension D
verschillende graden van bescherming tegen apparaat misbruik zijn geïmplementeerd
de apparaat instellingen lokaal of op afstand wijzigen
ELCOR, ELCORplus en ELCORplus Indexer als een elektronische volumecorrector voor
factureringsdoeleinden
dezelfde technische oplossing voor DATCOM en DATCOMplus elektronische dataloggers
voor het bewaken en besturen van stations
open architectuur om aan nieuwe eisen en projecten te voldoen

ELCORplus









is het krachtigste volledig modulaire model dat alle bekende eindgebruikersvereisten dekt
gasmeters aansluiten op LF (reed, Wiegand), HF (NAMUR) puls uitgangen of verschillende
soorten encoders (NAMUR, SCR +)
gebruik als een éénkanaals of tweekanaals gasvolume corrector met de mogelijkheid om
een niet-metrologisch kanaal toe te voegen
modulaire architectuur maakt het mogelijk om verschillende configuraties te creëren (tot 6
druk- of temperatuurtransducers, 12 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen, 6 analoge
ingangen en 4 analoge uitgangen)
batterij gevoede apparaten met een optie van externe voeding voor
ELCORplus/DATCOMplus
Lezen van NAMUR- of SCR-encoder in batterijmodus (zonder externe voeding)
4 onafhankelijke communicatiekanalen met hoge communicatiesnelheid (tot 115kBd)
mogelijkheid om twee modems aan te sluiten (intern / extern + extern)

ELCOR






vereenvoudigde variant van het apparaat
éénkanaals variant, batterijvoeding
aansluiting van de meter op de LF (reed, Wiegand) met een puls uitgang of een
encoderuitgang (NAMUR of SCR +)
x bin-ingang, 2x digitale uitgang, 1 RS232 / 485-communicatielijn, 1x intern modem of 2e
RS232-communicatielijn
onafhankelijke communicatiekanalen met hoge communicatiesnelheid (tot 115kBd)
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1.2 Beveiliging van het apparaat
Het apparaat is uitgerust met de volgende mechanismen tegen misbruik:
Verzegeling van het apparaat




plakzegel van de eindgebruiker en de mogelijkheid om het apparaat vergrendelen met een
draadzegel / slot
draadzegel druksensor op de pijpleiding
draadzegel temperatuursensor met de pijpleiding

Verzegeling van de interne onderdelen



bescherming van metrologische delen door een officiële MID-zegel
bescherming van geselecteerde niet-metrologische onderdelen door het identificatiezegel
van de fabrikant of door het identificatiezegel van de gebruiker

Sabotage detectie (tampering)



detectie van de opening van het apparaat met de mogelijkheid om een alarm te verzenden
detectie van het verwijderen van metrologische afscherming met de mogelijkheid om een
alarm te verzenden
Bescherming van apparaat instellingen en data op het apparaat


metrologische schakelaar - tevens beveiligd door MID-zegel, blokkeert de uitvoering van
bewerkingen die de metrologische kenmerken van het instrument rechtstreeks wijzigen
(bijv. meetnauwkeurigheid, kalibratie van transducers, uitwisseling van sensoren, instelling
van geconverteerde volumetellers, enz.)
 serviceschakelaar - wordt gebruikt om parameterinstellingen te blokkeren die niet
rechtstreeks van invloed zijn op de metrologische eigenschappen van het apparaat
 wachtwoordbeveiliging - optioneel kunnen er 50 wachtwoorden gebruikt worden in 5
groepen met verschillende hiërarchie van bevoegdheid om de apparaat instellingen te
wijzigen
 encryptie - bescherming van verzonden gegevens door codering (symmetrische AEScodering met 128-bits coderingssleutellengte) Deze optie is optioneel en kan worden
gebruikt voor gegevensoverdracht door ELGAS-protocol, versie 2 of CTR-protocol.
(hoofdstuk 10)
Alle wijzigingen in apparaat parameterinstellingen, samen met het identificatiemerk van de
werknemer, worden opgeslagen in een onuitwisbaar instellingenarchief.
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1.3 Versies van het apparaat
De gasvolumecorrector is vervaardigd en geleverd in twee types aangeduid als ELCOR en
ELCORplus, die verschillen in functies, interne uitbreidingsopties en afmetingen. De correctoren
ELCOR en ELCORplus zijn gecertificeerd voor commerciële metingen volgens 2014/32 / EU.
ELCORplus wordt ook vervaardigd met een geïntegreerde mechanische indexeerinrichting onder
de naam ELCORplus Indexer. Beschrijving en specificaties van ELCORplus Indexer is in deze
vertaling van de handleiding grotendeels achterwege gelaten.
Qua ontwerp en de meeste technische parameters zijn DATCOM en DATCOMplus identiek met
ELCOR en ELCORplus; vanuit meetingsoogpunt zijn ze echter geen goedgekeurde meters en zijn
ze primair bedoeld als elektronische dataloggers. Ze kunnen niet worden gebruikt voor
commerciële meetdoeleinden.

1.3.1 ELCOR, DATCOM
Het ELCOR (DATCOM) -apparaat is een éénkanaals batterij gevoed apparaat met een optionele
interne communicatiemodem en een optionele interface voor aansluiting van een gasmeter die is
uitgerust met een encoder. Het apparaat heeft geen externe voedingsoptie.
Afhankelijk van de apparatuur kan deze in de volgende versies voorkomen:
a) Basis versie:
- éénkanaals batterij gevoed apparaat
- zes toetsen toetsenbord
- grafisch of segmenten display
- 1 x digitale druksensor EDT 96
- 1 x digitale temperatuur sensor EDT 101
- 1 x puls ingang voor verbinding met gasmeter voorzien van een LF puls uitgang
- 2 x digitale ingang
- 2 x digitale uitgang (binair, puls or analoog)
- optische interface voor lokale service doeleinden
- 1 x RS232/RS485 communicatie interface
- 1 x batterij om het apparaat van spanning te voorzien
b) Optionele uitbreiding:
- 1 x intern modem module, inclusief de batterij om het modem van stroom te voorzien:
- 2G modem (d.w.z. GSM, dial-up CSD en GPRS verbindingen); of
- LTE modem
- 1 x interface module voor gasmeters uitgerust met encoder (SLOT 0)
- NAMUR interface module voor NAMUR encoder; of
- SCR interface module voor SCR encoder
Er is een separate sectie opgenomen in de handleiding waarin de aanduidingen en kenmerken van
de modules worden gespecificeerd (hoofdstuk 3).
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1.3.2 ELCORplus, DATCOMplus
ELCORplus, DATCOMplus kan worden geleverd in een enkel kanaal of tweekanaals ontwerp. De
functies kunnen grotendeels worden aangepast door extra modules. Het apparaat kan zowel op
batterijen als met een externe voeding worden gebruikt. Bij apparaten die zijn uitgerust met een
intern modem, wordt het modem van stroom voorzien door een afzonderlijke batterij; als alternatief
kan het worden gevoed vanuit een onafhankelijke externe voeding. Uitbreidingsmodules worden in
slots (SLOT 0 tot SLOT 5) op de ingangskaart gestoken.
a) Basis versie:
- éénkanaals (tweekanaals) batterij gevoed apparaat
- zes toetsen toetsenbord
- grafisch of segmenten display
- 1 x (of 2) digitale druksensor EDT 96
- 1 x (of 2) digitale temperatuur sensor EDT 101
- 1 x (of 2) puls ingang(en) voor verbinding met gasmeter(s) voorzien van een LF puls uitgang
- 3 x (of 2) digitale ingang
-- 4 x digitale uitgang (binair, puls or analoog)
- optische interface voor lokale service doeleinden
- 1 x batterij om het apparaat van spanning te voorzien
b) Optionele uitbreiding:
- 1 x interface module voor gasmeters uitgerust met encoder (SLOT 0 positie):
- NAMUR interface module voor NAMUR encoder; of
- SCR interface module voor SCR encoder; of
- module voor verbinding met HF puls uitgang van de gasmeter (module EXT1); of
- module voor verbinding met HF puls uitgang van de gasmeter en uitbreiding van de digitale
en analoge ingangen (EXT1 module met extra terminal board EXT1-T)
- 1 x communicatie interface of analoge ingang/uitgang module (SLOT 1 positie):
- Communicatie module RS232/RS485 voor communicatie met master systeem; of
- Analoge ingang module 4 - 20 mA (2 ingangen); of
- Analoge uitgang module 4 - 20 mA (2 uitgangen)
- 1 x communicatie interface of analoge ingang/uitgang module (SLOT 2 positie):
- Communicatie module RS232/RS485 voor communicatie met master systeem; of
- Analoge ingang module 4 - 20 mA (2 ingangen); of
- Analoge uitgang module 4 - 20 mA (2 uitgangen)
- 1 x module externe voeding apparaat (SLOT 3):
- PWR1 module voor verbinding met een externe intrinsiek veilige voeding voor het apparaat
- 1 x module externe voeding modem of communicatie interface voor extern modem (SLOT 4):
- PWR2 module voor verbinding met een externe intrinsiek veilige voeding voor het modem; of
- RS232 communicatie module voor verbinding met extern modem
- 1 x intern modem module inclusief de batterij om het modem van stroom te voorzien (SLOT 5):
- 2G modem (d.w.z. GSM, dial-up CSD en GPRS verbindingen); of
- LTE modem
Er is een separate sectie opgenomen in de handleiding waarin de aanduidingen en kenmerken van
de modules worden gespecificeerd (hoofdstuk 3).
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2

Veiligheid

2.1 Algemeen
Het apparaat is toegelaten volgens Directive 2014/34/EU (NV 116/2016 Coll.) waarvoor de
volgende certificaten zijn afgegeven:


FTZÚ 17 ATEX 0143X



IECEx FTZU 17.0023X

EU type-examination certificate (ATEX) for use in
potentially explosive atmospheres.
IECEx Certificate of Conformity

ATTENTIE!
Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met veiligheidsvoorschriften voor
gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. Het is goedgekeurd als een intrinsiek
veilig apparaat in overeenstemming met CSN EN 60079-11.

GEVAAR!
Het apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze
documentatie en de voorwaarden die worden vermeld in het ATEX-certificaat.

WAARSCHUWING!
Alleen batterijen die zijn vermeld in de tabel met technische parameters (hoofdstuk
3) kunnen worden gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien.
De procedure voor het vervangen van de batterij moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met deze handleiding (hoofdstuk 7).

WAARSCHUWING!
De IP66-classificatie is alleen geldig als correct vastgemaakte kabels met de juiste
diameter worden gebruikt in de kabelwartels van het apparaat. Ongebruikte
kabelwartels moeten worden voorzien van een blindstop.
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2.2 Gebruik van apparaat in potentieel explosieve omgevingen
Op basis van het EU-typekeuringscertificaat 17 ATEX 0143X mag het apparaat in de standaard
batterij gevoede versie worden gebruikt in een potentieel explosieve omgeving die is aangeduid als
ZONE 0 (omgeving, waar een explosieve atmosfeer kan optreden bij normale werking). Als het
interne modem extern wordt gevoed of bij gebruik van een SCR-encoder, is het apparaat ontworpen
voor de ZONE1-omgeving.De markering van het apparaat op het gebied van explosiebeveiliging is
afhankelijk van de uitbreidingsmodules die zijn gemonteerd:
a) ELCOR (DATCOM)
Aanwijzing van
explosiebeveiliging

Apparaat en de interne apparatuur

Omgeving

II 1G Ex ia IIB T4 Ga

- basis uitvoering inclusief modules:
S0-NAM Interface voor NAMUR encoder gasmeter
S4-COM0 – RS232 communicatie module

ZONE 0

II 1G Ex ia IIB T3 Ga

- bij aanwezigheid van de volgende modules:/*
M2G intern 2G modem, of
M4G intern LTE-Cat1 modem
intern LTE-Cat M1 modem

ZONE 0

II 1G Ex ia IIA T4 Ga

Voorzien van alkaline batterij B-03A /*

ZONE 0

II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- bij aanwezigheid van de volgende module:
S0-SCR interface voor SCR encoder gasmeter

ZONE 1

/* Intern modem kan niet worden gecombineerd met B-03A alkaline batterij
Tabel 1 Overzicht aanwijzingen van explosiebeveiligingen ELCOR
b) ELCORplus (DATCOMplus)
Aanwijzing van
explosiebeveiliging

Apparaat en de interne apparatuur

Omgeving

II 1G Ex ia IIB T4 Ga

- basis uitvoering inclusief modules:
S0-NAM Interface voor NAMUR encoder gasmeter
S0-EXT1 Extensie module
S1-COM1 RS232/RS485 communicatie module
S1-2AI Analoge ingang module
S1-2AO Analoge uitgang module
S3-PWR1 EVC externe voeding apparaat module
S4-COM0 – RS232 communicatie module

ZONE 0

II 1G Ex ia IIB T3 Ga

- bij aanwezigheid van de volgende modules:/*
M2G intern 2G modem, of
M4G intern LTE-Cat1 modem
intern LTE-Cat M1 modem

ZONE 0

II 1G Ex ia IIA T4 Ga

Voorzien van alkaline batterij B-03A /*

ZONE 0

II 2G Ex ib IIA T3 Gb

- bij aanwezigheid van de volgende module:/*
S4-PWR2 externe voeding modem module

ZONE 1

II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- bij aanwezigheid van de volgende module:/*
S0-SCR interface voor SCR encoder gasmeter

ZONE 1

/* Intern modem kan niet worden gecombineerd met B-03A alkaline batterij
Tabel 2 Overzicht aanwijzingen van explosiebeveiligingen ELCORplus
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ATTENTIE!
Het apparaat is ontworpen en goedgekeurd als intrinsiek veilig. Dit betekent
dat alleen goedgekeurde apparaten (intrinsiek veilige apparaten,
verbindingsapparaten) of "eenvoudige apparaten" die voldoen aan de CSN
EN 60079-11-norm en voldoen aan intrinsiek veilige parameters die zijn
opgenomen in het certificaat van EU-typeonderzoek [16] op alle terminals
kunnen worden aangesloten van het apparaat.
Bij het aansluiten van het apparaat moeten de relevante veiligheidsnormen in
acht worden genomen.

Bij het aansluiten van het apparaat moet rekening worden gehouden met de elektrische
eigenschappen van de verbindingskabels en moet worden voldaan aan de eisen van de relevante
veiligheidsnormen. Bovendien moeten de speciale gebruiksvoorwaarden worden nageleefd, indien
vermeld in deze certificaten. De explosiebeveiligingsparameters van het apparaat worden vermeld
in hoofdstuk 4.

2.3 Speciale voorwaarden voor gebruik
ATTENTIE!
Onder bepaalde extreme omstandigheden kan een elektrostatische lading
die explosie-initiatie tot gevolg heeft zich op de plastic doos vormen. Het
apparaat mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar externe
omstandigheden kunnen resulteren in elektrostatische lading. Het apparaat
mag alleen worden afgeveegd met een vochtige doek.

2.4 Gebruiksrisico's
De behuizing van het apparaat is gemaakt van polycarbonaat. Een toetsenbord van polyesterfolie
bevindt zich op het deksel. In sommige extreme gevallen kan een elektrostatische lading zich
ophopen op het oppervlak van de behuizing, waarvan de energie de inleiding van de omringende
explosieve atmosfeer kan veroorzaken. Om het risico van ontsteking door elektrostatische lading
te voorkomen, raden we aan de volgende procedure te volgen:
 Als het apparaat wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving, mag het niet worden
geïnstalleerd op een locatie waar externe omstandigheden het genereren van elektrostatische
ladingen kunnen veroorzaken.
 Het apparaat mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek.
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2.5 Verbinding met andere (externe) apparaten
Intrinsiek veilige signalen lopen naar alle aansluitklemmen van het apparaat. Bij het aansluiten van
externe apparaten op deze terminals, moeten de intrinsieke veiligheidsprincipes worden gevolgd.
De apparatuur moet worden aangesloten in overeenstemming met de toepasselijke normen, met
name:





CSN EN 60079-25 ed.2: VI.2011 Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe
electrical systems;
CSN EN 60079-14 ed.4: IX.2014 - Explosive atmospheres- Part 14: electrical installations
design, selection and erection;
CSN EN 60079-0 ed.4 (33 2320): III.2013 - Explosive gas atmospheres, Part 0: Equipment
- General requirements;
CSN EN 60079-11 ed.2 (33 2320): VII.2012 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment
protection by intrinsic safety "i".

De intrinsieke veiligheidsparameters van de aansluitklemmen zijn onderdeel van deze handleiding
(hoofdstuk 4), net als de aanbevolen kabeltypen (hoofdstuk 5)
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3

Technical Parameters (GB)

i

Het hoofdstuk technische parameters is onvertaald onderdeel van de handleiding
gebleven. De technische parameters is een opsomming in tabelvorm, waarbij de
tabellen geen naam en nummering hebben.

3.1 Mechanical Parameters
ELCOR

ELCORplus

Mechanical dimensions (W x H x D)

210 x 190 x 93 mm

263 x 201 x 111mm

Weight

1.5kg

2.2kg

Cabinet material

PC+GF (polycarbonate + fibreglass)

Connecting Terminals - Conductor
cross section

0.5mm2÷2.0mm2

Mechanical Environment Class

M2

Electromagnetic Environment Class

E2

3.2 Environment
IP Rating

IP66, according to CSN EN 60529

Operating temperature

-25°C ÷ +70°C
-40°C ÷ +70°C 1)

Storage temperature

-40 C ÷ +85°C

Recommended working position

vertical

Working environment

according to CSN EN 60721-3-4, class 4K3

Measurement of the device internal
temperature
- Location

integrated sensor in CPU module

- Measurement error

3°C

System time of the device
- Long-term stability

± 5 min/year at 25°C

Keypad

Capacitive, 6-key

Displaying

LCD graphic display, 128 x 64 pixels, backlit, or
segment customer display

1

) Device design with segment display. Extended temperature range at extra charge.
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
19 van 172

3.3 Safety, Explosion Protection
ELCOR

ELCORplus

2

Explosion Safety Level )
- Basic version

II 1G Ex ia IIB T4 Ga

- With internal modem
(battery-powered)

II 1G Ex ia IIB T3 Ga

- With internal modem powered from
external source S4-PWR2

N/A

- With SCR encoder interface

II 2G Ex ib IIA T3 Gb
II 2G Ex ib IIB T4 Gb

Ambient temperature Tamb

-40°C ≤ Ta ≤ +70°C

Type of explosion protection

“I” – intrinsic safety

ES Type-Examination Certificate

FTZÚ 17 ATEX 0143X

IECEx Certificate of Conformity

IECEx FTZU 17.0023X

Protection against dangerous contact
of live and dead parts

by low voltage SELV

3.4 Converter Power Supply
ELCOR

ELCORplus

- Type of battery

Lithium battery B-03 (17Ah) or B-03D (30Ah) battery or
B-03A alkaline battery

- Battery life - B-03
B-03D

10 years 3
15 years

- Battery voltage

3.6 V

- Battery life indication

Yes, alert when the capacity drops to 10%

- Optional external power supply of
the converter

No

Yes

- Module for the connection of EVC
external power supply from JB
source

-------------

S3-PWR1

- External power supply parameters

-------------

See the technical
parameters of the S3PWR1 module

Back-up Battery of the Converter
- Back-up battery

yes (part of the CPU module)

2

) Depending on the configuration of the device (see chapter 2)

3

The lifetime of the battery depends on the mode set, the lifetime of the back-up battery depends on the way
the device is used without the battery.
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- Back-up battery life

16 years (ELCORplus indexer – 10 years) 3)

3.5 Device Accuracy
Relative error (in working temperature range)
- Max. total error of the converter

< 0.5% of the measured value
< 0.3% of the range 4) - for version without MID
certification

- Typical total error of the converter

015% of the measured value
0.10% of the range 5) - for version without MID
certification

- Operating volume measurement
error

No error

- Compressibility factor calculation
error

< 0.05%

3.6 Measurement Parameters
3.6.1 General
Measurement principle

PTZ converter 5)

Type-approval marking

TCM 143/18 – 5562
(MID certification)

Measurement Period

30s (adjustable, range 1s ÷ 1h)

Reference conditions
- Reference temperature Tb

15°C,
or 0°C, 15.55555°C, 20°C, 25°C, 27°C, 59F, 60F

- Reference pressure pb

101.325 kPa,
or 100 kPa, 101.592 kPa, 101.569kPa, 14.503 psia,
14.696 psia, 14.73 psia

Compressibility calculation

SGERG-88, AGA NX-19 mod, AGA 8-G1, AGA 8-G2,
AGA 8-92DC

Period of official metrology
check

5 years

4

) For the device version without MID certification, measurement errors are specified in% of the range
according to US common practice.
5

) Simpler conversion options can also be configured. Supported variants are PTZ, PT, TZ, and T.
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3.6.2 Pressure Measurement
ELCOR

ELCORplus

Number of pressure transducers,
single channel

1

1

Number of pressure transducers, dual
channel

--------------

2

Designation of the pressure transducer

EDT 96 pressure transducer

Transducer version

internal - built-in in the device, or
external - cable length 2.5 m as a standard
(max. 100m in total for the connected EDTxx
converters)

Sensor

silicon piezoresistive sensor

Pressure connection

6mm tube, ERMETO M12 x 1.5 threaded joint

Measurement of gas pressure within
temperature range of

-25 +70°C
-40 +70°C 1)

Measurement ranges - MID certified
(absolute pressure values)

80 520 kPa
200 1000 kPa
400 2000 kPa
700 3500 kPa
1400 7000 kPa
2500 13000 kPa
80 1000 kPa 6)
80 2000 kPa 6)

11

400 7000 kPa 6)
- Measurement error

< 0.25% of the measured value

- Long-term stability

< 0.1% per year of the measured value

Overload capacity without changing
metrological parameters

standardly: 1.25 x upper limit (UL)
on request: 1,5 x UL for the range 80  2000 kPa
3 x UL for the range 80  1000 kPa
5 x UL for the range 80  520 kPa

Mechanical resistance (without
leakage)

2 times upper limit of the measurement range or
17MPa 7)
(whichever is lower)

6

) Extended pressure range at extra charge.

7

) Pressure transducer is destroyed, gas-tightness remains.
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Measurement ranges - without MID certification
(absolute pressure values)

80 1000 kPa
80 2000 kPa
80 3500 kPa
80 7000 kPa
80 13000 kPa

- Measurement error

< 0.20% of the range 8)

- Long-term stability

standardly: < 0.2% per year of the range 8)
on request: < 0.1% per year of the scale 9)

Overload capacity without changing
metrological parameters

standardly: 1.25 x upper limit (UL)
on request: 1,5 x UL for the range 80  2000 kPa
3 x UL for the range 80  1000 kPa
5 x UL for the range 80  520 kPa

Mechanical resistance (without
leakage)

2 x upper limit of the measurement range or 17MPa 9)
(whichever is lower)

Measurement ranges - without MID certification
(relative pressure values)

0  20 kPa
0  100 kPa
0  160 kPa
0  400 kPa
0  600 kPa
0  1000 kPa
0  2500 kPa
0  4000 kPa
0  7000 kPa

- Measurement error
- Long-term stability

< 0,20 % of the range (ranges 100 kPa and higher)
< 0,40 % of the range (ranges lower than 100 kPa)
< 0,20 % of the range (ranges 100 kPa and higher)
< 0,40 % of the range (ranges lower than 100 kPa)

10

)
)

10

10

)
)

10

Overload capacity without changing
metrological parameters

2 x upper limit (UL)

Mechanical resistance (without
leakage)

2 x upper limit of the measurement range or 17MPa 11)
(whichever is lower)

8

) For the device version without MID certification, measurement errors are specified in% of the range
according to US common practice.
9

) Pressure transducer is destroyed, gas-tightness remains.

10

) For non-MID certified versions, measurement errors are specified in % of the range according to US
standard.
11

) Pressure transducer is destroyed, gas-tightness remains.
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3.6.3 Temperature Measurement
ELCOR

ELCORplus

Number of temperature transducers,
single channel

1

1

Number of temperature transducers,
dual channel

------------

2

Designation of the pressure transducer

EDT 101 temperature transducer

Temperature sensor

Pt 1000 platinum resistance sensor

Transducer measurement range

-25 +70°C
-40 +70°C 1)

- Measurement error

0.2°C (ie ± 0.09% of the measured value in Kelvin)

- Long-term stability

< 0.02 % per year (relative error in K)

Sensor design

5.7mm tube, measuring shank 50mm long,
integrated cable with electronics

Length of the sensor cable

2.5m as a standard,
(max. 100m in total for the connected EDTxx
converters)

3.7 Digital Inputs
ELCOR

ELCORplus

A. Metrology
- Number

2

- Terminals marking (DIN terminal
blocks)

DI1, DI3

- Input options (SW configuration)

1 LF pulse input,
1 binary input/intrusion contact/LF pulse input to
determine the direction of rotation of the meter

- Backup function in case of
power supply failure

Yes, the signal monitoring function at the specified DI
inputs DI is backed up by the backup battery of the
device

- Cable length for each input

max. 30 m

- LF pulse input

Terminals DI1, DI3
(DI3 – for gas meters with
the option of detecting the
rotation direction)

DI1, DI4

Terminals DI1, DI4
(DI4 – for gas meters
with the option of
detecting the rotation
direction)

- Maximum frequency
- Maximum operating flow rate Qm

10 Hz
36 000m3/h

- Input type

Reed contact or potential-free output connection,
WIEGAND

- Min. pulse/delay time

40 ms

- No-load voltage

2.5 V ÷ 3.6 V
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- Short-circuit current

ca 3 A

- "ON"

R < 100k or U < 0.2V

- "OFF"

R > 2M or U > 2.5V

- Binary input, tamper contact

Terminals DI3

Terminals DI4

- Input type

Low-power input, reed contact or potential-free output
connection

- Min. duration of the condition

100 ms

- No-load voltage

2.5 V ÷ 3.6 V

- Short-circuit current

ca 3 A

- "ON" level

R < 100k or U < 0.2V

- "OFF" level

R > 2M or U > 2.5V

B. Non-Metrology
- Number

1

2

- Marking of the terminals (DIN terminal
block)

DI2

DI2, DI3

- Input options (SW configuration)

1 LF pulse input, or
1 binary input

2 LF pulse inputs, or
2 binary inputs, or
1 LF pulse input +
1 binary input

- Backup function in case of
power supply failure

No

- Cable length for each input

30m max.

- LF pulse input
- Maximum frequency

10 Hz

- Input type

Reed contact or potential-free output connection,
WIEGAND

- Min. pulse/delay time

40 ms

- No-load voltage

2.5 V ÷ 3.6 V

- Short-circuit current

ca 3 A

- "ON"

R < 100k or U < 0,2V

- "OFF"

R > 2M or U > 2,5V

- Binary input
- Input type

Low-power input, reed contact or potential-free output
connection

- Min. duration of the condition

100 ms

- No-load voltage

2,5 V ÷ 3,6 V

- Short-circuit current

ca 3 A

- "ON"

R < 100k or U < 0.2V

- "OFF"

R > 2M or U > 2.5V
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3.8 Digital Outputs
ELCOR

ELCORplus

- Number

2

4

- Marking of the terminals (DOUT
terminal block)

DO1, DO2

DO1, DO2, DO3, DO4

- Output options (SW configuration)

Pulse output, binary output, analogue output (via
CLO)

- Output type

Open collector

- Cable length for each output

30m max.

- Galvanic separation

Yes (output circuit requires power to U0 +) 12)

- Supply voltage range
(terminal U0 +)

3.6V - 15V

- Max. output voltage (DO1-4)

15V 13)

- Max. output current

10mA

- Max. resistance in closed state

5Ω

- Pulse output
- On time

Programmable 5ms÷ 25 s

- Off time

Programmable 0.1 s ÷ 25 s or adaptive

- Analogue output
- Output realization

via external module CLO

- Type of output

4-20 mA current output, passive transmitter

- supply voltage range of current loop

5 V ÷ 40 V

- accuracy

2% of the range (at 25 °C)

12

) DO1 and DO2 outputs can be operated in pulse output mode even without power supply at U0+ terminal
with defined limitation: it requires a shorting jumper JP1 (the operating values drop - for more details refer to
chapter 7)
13

) JP1shorting jumper must not be fitted, otherwise reduced voltage values apply for DO1, DO2 (see chapter
7)
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3.9 Communication Inputs/Outputs
Communication interface for optical head
- Interface type

Interface IEC-1107

- Communication speed

9600 Bd to 115200 Bd, adjustable

- Communication protocol

Selectable, depending on the firmware version (see
Section 10)

Communication interface RS485/RS232 (intergrated on IO board)
ELCOR

ELCORplus

- Number of integrated interfaces

1

014)

- Galvanic separation

Yes

----------

- Serial communication interface

RS485 or RS232 (cannot
be used simultaneously)

----------

- Communication protocol

Selectable, depending on
the firmware version (see
Section 10)

----------

- Communication speed

2 400 Bd to 115 200 Bd,
adjustable

----------

- Byte format

8 bits, 1 stop, no parity

----------

- Marking of the terminals

(GND1, CTS, RxD, TxD)

----------

- Connection via JB separator

B-RS module or MTL5051

----------

- Cable length

30m max

----------

- Marking of the terminals

GND1, U1+, D1+, D1-

----------

- Connection via JB separator

B-RS

----------

- Max. cable length

100m max.

----------

RS-232 line

RS-485 line

14

) RS232/RS485 communication interface solution uses plug-in modules in SLOT 1, SLOT 2 or SLOT 4 (see
par. 3.11.2).
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3.10 Quantities Archiving
ELCOR

ELCORplus

Data archive
- Archiving frequency tarch

1 hour as standard (adjustable from 1s to 1 h)

- Capacity

ca 112 000 records (i.e. ca 12 years at tarch=1 h),
(changes dynamically depending on the configuration)

- Stored quantities

Vm, Vb, Vs, Vbs, E, Es, Status, t, p, Q, Qb, C, K, Hs
+ adjustable depending on the configuration

Daily archive
- Capacity

ca 5 000 records (ca 11.5 years)

- Stored quantities

Vm, Vb, Vs, Vbs, E, Es, Status, t, p, Q, C
+ adjustable depending on the configuration

Monthly archive
- Capacity

ca 1900 records (cca 80 years)

- Stored quantities

Vm, Vb, Vs, Vbs, E, Es, Status
+ adjustable depending on the configuration

Other archives (capacities)
- Binary archive

ca 9 360 records

- Status archive

ca 6 300 records

- Gas composition archive

ca 2340 records (ca 5 years at 1 change per day)

- Settings archive

More than 1000 records (depending on the type of
setting)

- Limit archive

1 record for each monitored quantity

- Billing archive

ca 2520 records

3.11 Optional Extension
3.11.1 Interface modules for connecting the gas meter encoders
S0-NAM Interface module for ENCODER – NAMUR
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 1
device

1

- Installation in the device

SLOT 0

SLOT 0

- Number of inputs

1

- Connection

Two-conductor

- Type

NAMUR (DIN 19234)

- terminals marking

S1SLOT0 Terminals NAM- (1), NAM+ (2)

- Cable length

30m max.

Note: The module installation is protected by a MID security mark.
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S0-SCR Interface module for ENCODER – SCR

16F

ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 1
device

1

- Installation in the device

SLOT 0

SLOT 0

- Number of inputs

1

- Connection

Two-wire

- Type

SCR+

- Communication protocol supported

OBIS 2005 (IEC 62056-21 Mode A)
(EDIS (IEC1107 Mode A))

- Terminals marking

SLOT0 Terminals A (1), B (2)

- Cable length

30m max.

Note: The module installation is protected by a MID security mark.

3.11.2 Communication Modules
S1-COM1 Communication module RS232/RS485
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 0
device

2

- Installation in the device

-------

SLOT1, SLOT2

- Galvanic separation

Yes

- Serial communication interface

RS485 or RS232 (cannot be used simultaneously)

- Communication protocol

Selectable, depending on the firmware version (see
Section 10)

- Communication speed

2 400 Bd to 115 200 Bd, adjustable

- Byte format

8 bits, 1 stop, no parity

- RS232 communication output
- Marking of the terminals

SLOT1,2 terminals GND (3), CTS (4), RxD (5), TxD (6)

- Connection via IS separator

B-RS module, or MTL5051

- Cable length

30m max.

- RS485 communication output
- Marking of the terminals

SLOT1,2 terminals GND(3), U+(4), D+(1), D-(2)

- Connection via JB separator

B-RS module

- Max. cable length

100m max.
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S4-COM0 RS232 communication module
ELCOR

ELCORplus

1

1

- Installation in the device

independent position

SLOT 4

- Galvanic separation

yes

- Serial communication interface

RS232

- Communication protocol

Selectable, depending on the firmware version (see
Section 10)

- Communication speed

2 400 Bd to 115 200 Bd, adjustable

- Byte format

8 bits, 1 stop, no parity

- Max. number of modules in the
device

- RS232 communication output
- Marking of the terminals

RS232 terminals (GND, CTS, TxD, RxD)

- Connection via IS separator

B-RS module, or MTL5051

- Cable length

30m max.

M2G internal2G modem
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 1
device

1

- Device installation

Separately

SLOT 4
(battery powered)
SLOT 5
(external power supply)

- Type of connection

2G modem, GSM/GPRS

- Frequency

Quad band850/900/1800 /1900 MHz

- Output power

Class 4 (2 W) for GSM 850 MHz, 900 MHz
Class 1 (1 W) for GSM 1800 MHz, 1900 MHz

- Communication protocol

Selectable, depending on the firmware version (see
Section 10)

Power supply of the modem
module:
- Battery type

HB-03 (12 Ah) or HB-03D (20 Ah) battery

- Battery life - HB-03
HB-03D

6 years 15)
11 years 15)

- Battery voltage

3,0 V

- External power supply option

Yes

- Type of module for external power
supply connection

S4-PWR2

15

) The life of the battery depends on the set mode of the modem connection
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M4G internal modem LTE
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the
device

1

1

- Device installation

Separately

SLOT 4
(battery powered)
SLOT 5
(external power supply)

Versions of LTE modem
Designation

M4G, LTE-Cat1E

- Type of connection

LTE cat. 1, European design

- Frequency

800/900/1800/2100 MHz

- Output power

Class 4 (2 W) for GSM 900 MHz
Class 1 (1 W) for GSM 1800 MHz
Class 3 (23 dBm) for LTE 800, 900, 1800, 2100 MHz

Designation

M4G, LTE-Cat1US

- Type of connection

LTE cat. 1, American design

- Frequency

700/850/1700/1900 MHz

- Output power

Class 3 (+24 dBm) for UMTS 850, 1700, 1900 MHz
Class 3 (+23 dBm) for LTE 700, 850, 1700, 1900 MHz

Designation

M4G, LTE-CatM1US

- Type of connection

LTE-M1, American design

- Frequency

700/1700/1900 MHz

- Output power

Class 3 (+23 dBm) for LTE 700, 1700, 1900 MHz

- Communication protocol

Selectable, depending on the firmware version (see
Section 10)

Power supply of the modem
module:
- Battery type

HB-04 (12Ah) battery

- Battery life

6 years 15)

- Battery voltage

6V

- External power supply option

Yes

- Type of module for external power
supply connection
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3.11.3 Modules for connecting external power supply
S3-PWR1 module of EVC power supply
ELCOR

ELCORplus

0

1

- Installation in the device

-------

SLOT3

- Module function

External power supply of the converter circuits from an
intrinsically safe PS-E source
(does not power to M2G, M4G modems)

Max. number of modules in the device

Galvanic separation

yes

Supply voltage

4,5 V ÷ 6,5 V

Max. consumption

70 mA

Terminals marking

PWR1+, PWR1-

Cable lenght

30m max.

S4-PWR2 module of external power supply of the internal modem
ELCOR

ELCORplus

0

1

- Installation in the device

-------

SLOT4

- Module function

External power supply of the of the M2G or M4G
internal modem module from an intrinsically safe PS-M
source

Max. number of modules in the device

Galvanic separation

yes

Supply voltage

4,5 V ÷ 6,2 V

Max. consumption

1A

Terminals marking

PWR2+, PWR2-

Cable lenght

30m max.

3.11.4 Analogue Inputs/Outputs Modules
S1-2AI Module of 4 – 20mA analogue inputs
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 0
device

2

- Installation in the device

-------

- Number of module inputs

2

- Marking of the terminals

SLOT1,2 terminals AI1 (3), GND (5), AI2 (6)

- Input options

4 ÷ 20 mA current input

- Galvanic separation

No

- Cable length for each output

30m max.
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S1-2AO Module of 4 – 20mA analogue output
ELCOR

ELCORplus

- Max. number of modules in the 0
device

2

- Installation in the device

-------

- Number of module inputs

2

- Marking of the terminals

SLOT1,2 terminals AO1- (2), AO1+ (3), AO2- (5),
AO2+ (6)

- Output options

4 ÷ 20 mA current output

- Galvanic separation

Yes (separation from the instrument and mutual
separation both outputs apart)

- Power supply voltage

5 V ÷ 28 V

- Cable length for each output

SLOT 1, SLOT 2

30m max.

3.11.5 Other Modules
S0-EXT1 extension module
ELCOR
- Max. number of modules in the 0
device
- Installation in the device

----------

ELCORplus
1
SLOT 0

DIN-NAMUR digital inputs
- Number of digital inputs

2

- Input options DI1, DI2

HF NAMUR:
2 HF pulse inputs, or
1 HF pulse input of the gas meter with the option of
detecting the rotation direction, or
2 binary inputs (NAMUR), or
2 NAMUR encoders

-

Terminals marking

SLOT0 terminals DI1- (1), DI1+ (2), DI2- (5), DI2+ (6)

DIN digital inputs
- Number of digital inputs

6

- Input options DI3 to DI8

LF inputs:
6 LF pulse inputs, or
3 LF pulse input of the gas meter with the option of
detecting the rotation direction), or
6 binary inputs

- Terminals marking (DIN terminals)

GND, DI3 ,DI4 ,DI5 ,DI6 ,DI7 ,DI8 16)

- Cable length for each input

30m max.

16

) The terminals are located on a special EXT1-T terminal board (KP100 160), which is connected to the S0
EXT1 extension module by a cable.
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AIN analogue inputs
- Number of analogue inputs
- Terminals marking (AIN terminal
blocks)

2
AI1, AI2, GND (hoofdstuk 4)

- Input options AI1, AI2

4 ÷ 20 mA current input

- Cable length for each input

30m max.

Inputs for digital transducers
- Number of inputs
- Terminals marking (IB1 terminal
blocks)

2
GND, U+, D-, D+ (hoofdstuk 4)

- Type of transducer

EDT 96, EDT 101

- Max. cable length
(total length of both transducers)

100m max.
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4

Explosion Safety Parameters (GB)

i

Het hoofdstuk explosie veiligheidsparameters is onvertaald onderdeel van de
handleiding gebleven.

DIN digital inputs: (terminals DI1, GND, DI2, GND, DI3, GND, DI4, GND) 17)
Uo = 6.5V
Io = 2mA
Po = 3mW
IIB

IIA

Co

20F

100F

Lo

10mH

100mH

DOUT digital outputs: (terminals U0+, GND0, DO1, DO2, DO3, DO4) 18)
Ui = 15V
Ii = 0.3A
Pi = 0.5W
Ci = 3.3uF
Li = 0
IB0 and IB1 internal buses: (terminals GND, U+, D-, D+) 19)
Uo = 6.5V
Io = 2.2A
Po = 1.1W
IIB

IIA

Co

24F

50F

Lo 20)

1uH

1uH

17

) ELCOR - 3 inputs only: DI1, GND, DI2, GND, DI3, GND

18

) ELCOR - 2 inputs only: U0+, GND0, DO1, DO2

19

) ELCOR - IB0 only 2

20

) inductive concentration, max. 100m cable can be connected
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KP 100 060 - Indexer interface: (SLOT 0 TERMINALS: GND, U+, TXD, RXD, UB) 21)
Uo = 6.5V
Io = 2.2A
Po = 1.1W
IIB

IIA

Co

45F

45F

Lo

1uH

1uH

KP 100 061 - SCR interface: (SLOT 0 TERMINALS: A, B) 22)
Uo = 8.0V
Io = 20mA
Po = 160mW
IIB

IIA

Co

14uF

100uF

Lo 23)

8uH

10uH

KP 100 062 - NAMUR interface: (SLOT 0 TERMINALS: NAMUR+, NAMUR-)
Uo = 10.0V
Io = 11mA
Po = 27mW
IIB

IIA

Co

20uF

100uF

Lo

1mH

1mH

KP 100 110 - RS485 interface: (SLOT 1,2 TERMINALS: D+, D-, GND, U+) 24)
Ui = 10V
Ii = 0.15A
Pi = 0.33W
Ci = 4uF
Li = 0

21

) ELCORplus version only

22

) The module has an impact on the basic type of protection - see the instructions.

23

) Inductive concentration, max. 30m cable can be connected

24

) ELCOR includes the interface as a standard; not SLOT 1,2 TERMINALS.
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KP 100 110 - RS232 interface: (SLOT 1,2 TERMINALS: GND, CTS, RXD, TXD) 25)
Ui = 20V
Ii = 0.15A
Pi = 0.46W
Ci = 1uF
Li = 0
KP 100 121 - PWR1 external power supply:(SLOT 3, terminals PWR1+, PWR1 -

26

)

Ui = 6.5V
Ii = 0.2A
Pi = 0.41W
Ci = 40uF
Li = 1.1mH
KP 100 140 - PWR1 external power supply: (SLOT 4, terminals PWR2+, PWR2 - ) 27) 28)
Ui = 6.2V
Ii = 1A
Pi = 6.2W
Ci = 13.5mF
Li = 55uH
KP 100 112 - AIN analogue inputs: (SLOT 1,2 TERMINALS: GND, AI1, GND, AI2) 29)
Ui = 28V
Ii = 93mA
Pi = 0,66W
Ci = 40nF
Li = 0

25

) ELCOR includes the interface as a standard; these are not SLOT 1,2 TERMINALS.

26

) ELCORplus version only

27

) The module has an impact on the basic type of protection - see the instructions.

28

) ELCORplus version only

29

) ELCORplus version only
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KP 100 113 - AO analogue outputs: (SLOT 1,2 TERMINALS: AO1+, AO1-, AO2+, AO2-) 30)
Ui = 28V
Ii = 0.1A
Pi = 0.66W
Ci = 0.46uF
Li = 0
EXT1 board (KP 100 130) – DI1, DI2 (NAMUR): (SLOT 0 TERMINALS: DI1-,DI1+,DI2-,DI2+) 31)
Uo = 10,0V
Io = 11mA
Po = 27mW
IIB

IIA

Co

20uF

100uF

Lo

1mH

1mH

EXT1 board (KP 100 130) – DI3 to DI8: (terminals: GND, DI3,DI4, DI5, DI6, DI7, DI8) 32)
Uo = 6.5V
Io = 2mAPo = 3mW
IIB

IIA

Co

20F

100F

Lo

10mH

100mH

EXT1 board (KP 100 130) - AIN analogue inputs: (terminals: GND, AI1, GND, AI2) 33)
Ui = 28V
Ii = 93mA
Pi = 0.66W
Ci = 40nF
Li = 0

30

) ELCORplus version only

31

) ELCORplus version only

32

) ELCORplus version only

33

) ELCORplus version only
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5

Installatie en inbedrijfstelling

Het EVHI (logger) is een compact apparaat ingebouwd in een stevige kunststof behuizing met
beschermingsklasse IP66. Het apparaat is bedoeld voor installatie in potentieel explosieve
omgevingen. Het is goedgekeurd voor zowel de ZONE 0- als de ZONE 1-omgeving, afhankelijk
van de specifieke modules die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zoals aangegeven in hoofdstuk
2.
Naast de volledig ingesloten evaluatie-elektronica bevat de behuizing voedingsaccu's en een
digitale drukomzetter met M12x1,5-schroefdraadverbinding volgens DIN W 3861 voor het
aansluiten van een drukleiding. Onderaan de behuizing bevinden zich metalen
kabeldoorvoerwartels voor het aansluiten van de ingangs- en uitgangssignaalkabels met de
mogelijkheid om de kabelafscherming geleidend aan te sluiten.

5.1 Afmetingen van het apparaat
5.1.1 ELCOR corrector

Fig. 1 Afmetingen ELCOR
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
39 van 172

5.1.2 ELCORplus corrector

Fig. 1 Afmetingen ELCORplus
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5.2 Beveiligingskenmerken van het apparaat
Beveiligingsmarkeringen op het apparaat geven de technische toestand van het apparaat aan
vanuit het oogpunt van ongeoorloofde manipulatie.

Security Mark MID (Metrologisch Zegel, niet van toepassing op de logger)
De
vorm
ervan
wordt
voorgeschreven
door
het
goedkeuringscertificaat
voor
kwaliteitsmanagementsysteem voor productie, outputcontrole en testen overeenkomstig bijlage nr.
2, procedure D, NV 120/2016/2005 coll., uitgegeven door aangemelde instantie nr. 1383. Dit
veiligheidskenmerk samen met de CE-markering van overeenstemming en de aanvullende
metrologische markering, bv M19 hebben voor de gebruiker dezelfde betekenis als het officiële
merkteken van de eerste verificatie volgens de metrologiewet.
In de Tsjechische Republiek is er volgens decreet 345/2002 Coll. een validatieperiode van 5 jaar
(geldig in de veronderstelling dat EVHI’s onderworpen zijn aan een reguliere korte verificatietest
met een geldigheidsduur van 1 jaar).
Wanneer dit zegel is geschonden, kan de fabrikant niet garanderen dat de kenmerken van het
apparaat in overeenstemming zijn met het certificaat van EU-typeonderzoek.

Fabrikant Zegel
Inspectiemerkteken (zegel) van de fabrikant volgens de behoeften van de fabrikant.

User Mark
Inspectiemerkteken (zegel) van de gebruiker volgens de behoeften van de gebruiker.

Fig. 3 Interne verzegelinstructie ELCOR
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Fig. 4 Interne verzegelinstructie ELCORplus

Fig. 5 Externe verzegelinstructie ELCORplus
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5.3 Typeplaatjes

1

Apparaat aanduiding

9

Adresgegevens fabrikant

2

Meetbereik druksensor

10

Waarschuwing voor gebruikers

3

Meetbereik temperatuursensor

11

Serienummer van het apparaat

4

Omgevingstemperatuurbereik

12

Bouwjaar

5

Max. toegestane fout van het
apparaat

13

IP classificatie

6

CE conformiteitsmarkering

14

EU Type examination certificaat
(EVHI)

7

Jaar van
conformiteitsbeoordeling

15

EU Type examination certificaat
(ATEX)

8

Aanwijzing NoBo

16

Explosiebeschermingaanduiding

Fig. 6 Voorbeelden en beschrijving van typeplaatjes
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5.4 Montage van het apparaat
Het apparaat is bedoeld voor montage op een muur of op een buis door middel van een
montageplaat. In het geval van buismontage kunnen ook speciale houders worden gebruikt in
plaats van de standaard montageplaat.
Het apparaat wordt eerst op de montageplaat gemonteerd. De montageplaat is ontworpen om te
worden uitgerust met een driewegkogelkraan welke wordt geleverd door ELGAS. Als een
druktransducer op het apparaat moet worden aangesloten via een driewegkogelkraan, kan de
driewegkogelkraan ook op de montageplaat worden geplaatst. De gemonteerde standaard
montageplaat kan worden bevestigd door middel van schroeven en pluggen aan de muur, of door
middel van twee klemmen met vergrendeling op horizontale of verticale leidingen.
ATTENTIE!
Het EVHI is een wettelijk geregelde technische uitrusting die onder toezicht staat
van de overheid.
Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon
met een certificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door een overheidsorgaan
voor toezicht op de veiligheid van de arbeid.
Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, bestaat het risico dat de
garantievoorwaarden worden geschonden.

ATTENTIE!
De ELCOR- en ELCORplus-EVHI zijn goedgekeurde meetinstrumenten welke
vallen onder metrologiewet.

ATTENTIE!
Het apparaat is beschikbaar in verschillende modellen voor gebruik in ZONE 1- of
ZONE 0-omgeving. Het model dat is aangewezen voor ZONE 1 mag niet worden
gebruikt in ZONE 0.
Het apparaat mag alleen in ZONE 0 worden gebruikt op voorwaarde dat de
categorie "II 1 G" wordt vermeld op het typeplaatje van het apparaat bij de
explosiebeschermingsaanduiding.
Voordat u het apparaat in ZONE 0 installeert, moet u ervoor zorgen dat de categorie
"II 1G" wordt aangegeven op het ATEX-label.
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5.4.1 Montage van het apparaat op de standaard montageplaat
Procedure:
1. Voordat u het apparaat op de montageplaat bevestigt, monteert u eerst 3 stuks beugels 1 met
behulp van 2 stuks per beugel M5x12 zelf tappende schroeven voor kunststof 2 die bij het
apparaat worden geleverd op de onderkant van het apparaat (zie fig. 7).

Fig. 7 Montage van de beugels aan het apparaat
2. Bevestig het apparaat met beugels 3 op de montageplaat met behulp van 3 schroeven M4x10
ISO 7045 4 (zie fig. 8). De M4-blindmoeren zijn vooraf op de montageplaat aangebracht.

Fig. 8 Bevestiging van ELCOR op standaard montageplaat
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3. Gebruik een 6 mm buis om de druksensor onder in de behuizing met de driewegkogelkraan te
verbinden (zie fig. 10 pos. 6). De montage geschied middels een snijring met M12x1,5
ERMETO-moer om de buis aan de druksensor te bevestigen.
4. Bevestig de driewegkogelkraan 2 op de voorbereide positie op de montageplaat met behulp
van 2 schroeven M4x45 ISO 7045 5 (zie fig. 8). Plaats de metalen afstand houder tussen de
kogelkraan en de montageplaat. Controleer voor montage of de uitgangen correct zijn
gesitueerd en controleer de positie van de driewegkogelkraan. Verbind het vrije uiteinde van de
verbindingsslang met de uitgang van de driewegkogelkraan (sectie 5.4.3).
5. Controleer de dichtheid van de verbindingen.

Montageplaat

Toepassing

Maatvoering
[mm]

KP 107 88

ELCOR

250 x 400

KP 108 88

ELCORplus

300 x 400

Opmerking
Maakt het mogelijk om 1
driewegkogelkraan te monteren

Maakt het mogelijk om 1
driewegkogelkraan per kanaal voor een
voor een tweekanaals EVHI te monteren
Tabel 3 Overzicht standaard montageplaten

Fig. 9 Bevestiging van tweekanaals ELCORplus op standaard montageplaat
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5.4.2 Montage van het apparaat op een pijpstuk
Klemmen (zie fig. 10, pos. 7) met afstanden die overeenkomen met de buisdiameters worden door
de openingen in de montageplaat (zie fig. 10, pos. 1) geschoven en in de buis gestoken.
Bevestigingsmiddelen (zie fig. 10, pos. 8) worden bevestigd op de vrije einden van de klemmen
door middel van ringen, borgringen en M6 moeren (zie fig. 10, pos 9 t/m 11) om de montageplaat
op de gewenste positie op de buis te bevestigen. De montageplaat kan worden gebruikt voor
bevestiging aan een buis met een diameter:



DN80 - DN200 voor een horizontale gasleiding, of
DN80 - DN150 voor een verticale gasleiding

Fig. 10 Montage van het apparaat op een gasleiding (tweekanaals ELCORplus)
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Voor installatie op leidingen of op ELGAS gasmeters zijn ook speciale houders beschikbaar.

Fig. 11 Installatie van ELCOR op een flens

Fig. 12 Installatie van ELCOR op een ELGAS turbine gas meter

Montageplaat

Toepassing

KP 107 89

ELCOR

KP 107 87

ELCOR

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Maatvoering
[mm]
260 x 195

Opmerking
montageplaat v.v. van flensverbinding

220 x 200
montageplaat voor opbouw Elgas turbine
(plaat)
gasmeter, incl. opzetstuk
Tabel 4 Overzicht speciale houders Elcor
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5.4.3 Aansluiten van de druksensor(en)
Om gasdruk door te voeren naar de driewegkogelkraan en of de druksensor, wordt aangeraden
precisie-naadloze 6x1 mm roestvrijstalen buizen of goedgekeurde kunststof slangen te gebruiken
welke zijn uitgerust met geschikte eindkappen. De gemeten druk komt van de gasleiding van de
Pm-uitlaat (vroegere Pr) op het gasmeterlichaam of direct van de buis (bijvoorbeeld door middel
van een opgelaste drukfitting om de drukleiding van de vereiste afmeting te verbinden). De
leidinguitlaat wordt gepositioneerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant voor de
gebruikte gasmeter, meestal vóór de gasmeter, terwijl de aanbevolen afstand afhangt van het type
gasmeter (roterend, turbine, enz.).
Het meetinstrument kan optioneel worden aangesloten via de driewegkogelkraan (zie fig. 10, pos.
3) .Drukslang 6x1 met aan beide zijden voorgeperste snijring wordt eerst grondig in de drukuitlaat
van de inrichting gestoken en met M12x1,5 ERMETO-moer vastgezet. Het andere uiteinde van de
buis is bevestigd aan de driewegkogelkraaningang op de montageplaat of druksensor en de moer
wordt voorzichtig vastgedraaid. De laatste bewerking is het aandraaien van de moeren aan beide
zijden van de aan te sluiten drukslang. Overmatige kracht mag niet worden toegepast bij het
vastdraaien van de sleutel, anders zal de draad worden beschadigd (koudlas).

5.4.4 Aansluiten van de temperatuursensor(en)
Het aansluiten van de temperatuurtransducer door middel van een thermowell op de gasmeter is
de voorkeursmethode voor aansluiting. Als er geen zakbuis (thermowell) op de gasmeter is
gemonteerd, wordt een lassok voor het monteren van de beschermbuis gelast volgens de
instructies van de gasmeterfabrikant, meestal op een afstand van 1DN tot 2DN na de gasmeter in
de stroomrichting van het gas.
De lassok moet op een zodanige manier worden gelast dat de zakbuis verticaal staat of onder een
hoek van 45 ° ten opzichte van de verticale as en met de holte naar boven staat (zie fig. 13). In de
lassok wordt een beschermbuis van de juiste lengte voor de gebruikte buisdiameter geschroefd
over een koperen pakking (zie tabel 5). De metalen schacht van de temperatuursensor wordt
grondig in de zakbuis ingebracht en vastgezet met een borgmoer. De maximale axiale belasting
van de kabel van de temperatuurtransducer is 50 N.
Voordat de tempratuursensor in de zakbuis wordt geplaatst, wordt aanbevolen dat de ruimte rond
de schacht in de beschermbuis met siliconenolie wordt gevuld of dat de schacht wordt gesmeerd
met siliconenvet voor een betere warmteoverdracht naar de temperatuursensor.

DN (mm)

L – Thermowell (mm)

Lassok

40

55

schuin

50

55

recht

80

100

schuin

100

100

recht

150

160

schuin

>200
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Tabel 5 Leidingdiameters, zakbuizen en lassokken
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Draadzegel

Draadzegel

Draadzegel

Fig. 13 Montage van de temperatuursensor in de gasleiding

1 Temperatuursensor
2 Borgmoer
3 Zakbuis
4 Lassok (recht)

Fig. 14 Detailtekening temperatuursensor, lassok en zakbuis
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5.5 Electrische verbindingen
In de onderstaande tekst wordt de elektrische aansluiting van het meetinstrument met andere
apparaten beschreven. Om de beschreven verbindingen goed te laten werken, moet het apparaat
ook correct worden ingesteld. Het apparaat kan worden ingesteld met behulp van de
servicesoftware of via het toetsenbord van het apparaat.

5.5.1 Bekabeling
Gebruik altijd afgeschermde kabels om het apparaat op andere apparaten aan
te sluiten.
Aan de apparaat zijde moeten de afschermingen van alle aangesloten kabels
worden aangesloten op de metalen behuizing van de kabelwartel (zie fig. 15)
Zorg er bij het installeren van het apparaat en het aansluiten van de
kabelafschermingen voor dat er geen aardlussen worden gemaakt.
Alle kabelwartels in het apparaat zijn elektrisch met elkaar verbonden, de
kabelafscherming van alle kabels die het apparaat binnenkomen, zijn daarom op
dit punt verbonden. Dit zorgt voor een hoge weerstand tegen elektromagnetische
interferentie.

Het volgende is van toepassing:







Voor de digitale druksensor (d.w.z. ingebouwd in het lichaam van de behuizing van het
apparaat) is de metalen behuizing van de sensor geleidend verbonden met de metalen
kabelwartels van de inrichting, d.w.z. met de afscherming van de kabels bevestigd in de
kabelwartels van het meetinstrument.
De temperatuursensor en de externe digitale druksensor (indien geïnstalleerd) worden
op het apparaat aangesloten met een afgeschermde kabel waarvan de kabelafscherming
is verbonden met de metalen behuizing van de kabelwartel.
De metalen schacht van de temperatuursensor is geïsoleerd van de afscherming van de
kabel en alle andere onderdelen van het apparaat.
Het metalen lichaam van de externe druksensor is verbonden met de kabelafscherming.

12

35

Fig. 15 Verbinding van kabelafscherming in de kabelwartel
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i

Het apparaat is uitgerust met metalen kabelwartels, maat PG7 en PG9. Deze
wartels zijn ontworpen voor kabels met de volgende diameters:
PG7
3.0 ÷ 6.5 mm
PG9
4.0 ÷ 8.0 mm
Kabelwartels hebben een vaste rangschikking (zie fig. 16).
Toepassing van afgeschermde kabels moeten worden gecontroleerd op
kabeldiameter en overeenkomstig te gebruiken kabeldoorvoerwartel.

ATTENTIE!
Ongebruikte kabelwartels moeten worden voorzien van een blindstop.
Af fabriek zijn alle ongebruikte wartels voorzien van een blindstop.

i

Klemmen voor het aansluiten van kabels maken het mogelijk om geleiders aan te
sluiten met een doorsnede van 0,5 mm2 ÷ 2,0 mm2 (20 AWG ÷ 14 AWG).
Voordat kabels worden aangesloten, dient elke geleider te zijn voorzien van een
aderhuls welke is aangebracht meteen door de fabrikant van de aderhuls
geadviseerde tang. Kabels voorzien van aderhulzen kunnen zonder gereedschap
en handelingen in de aansluitingen worden gestoken, het verwijderen van de kabel
vereist een lichte druk op de klemmen.

Temperatuurbereiken voor aanbevolen UNITRONIC LiYCY-kabels volgens de fabrikant:



Vaste montage: -40°C ÷ + 80°C
Incidenteel mobiel gebruik: -5°C - + 70°C
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ELCORplus

ELCOR

Fig. 16 Rangschikking kabelwartels

Nr.

Kabel

Maat

Nr.

Kabel

Maat

1

Druk (kanaal 1)

PG7

6

Temperatuur (kanaal 2)

PG7

2

Temperatuur (kanaal 1)
Druk (kanaal 2)*

PG7

7

Communication

PG7

3

Gasmeter (kanaal 1)

PG7

8

Externe druk (kanaal 2 of extra
sensor)
Temperatuur (kanaal 1)*

PG7

4

HF gasmeter, encoder

PG7

9

Digital output (DOUT),
communication

PG9

5

Gasmeter (kanaal 2), digitale
ingang (DIN)

PG7

10

External power supply for the
device and the modem

PG9

*) Afhankelijk van de configuratie kunnen sensoren op andere wartels worden doorgevoerd.
Tabel 6 Kabelwartels - geadviseerd gebruik (1 kanaal EVHI)
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5.5.1.1 Openen en sluiten van het meetinstrument

Apparaat openen (links):



Apparaat sluiten (rechts):

Schroeven (2) losdraaien 1
 Klem vastklikken 1
Klem losklikken 2
 Schroeven (2) vastdraaien 2
Fig. 17 Openen en sluiten van de behuizing

5.5.1.2 Vergrendelen en verzegelen van het meetinstrument
De klemverbinding van het deksel van het apparaat kan worden verzegeld met kunststof of
draadzegel 1 en worden vergrendeld met bijvoorbeeld een hangslot 2 met een beugeldiameter van
maximaal 5 mm.

Fig. 18 Vergrendel en verzegelen van de behuizing
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5.5.2 Gasmeter(s) aansluiten
Gasmeter(s) voorzien van een LF pulsuitgang
Een DIN-klemmenblok is de standaard voor een LF-gasmeteraansluiting. Slechts 1 kanaal voor
volume herleiding is beschikbaar op het ELCOR-apparaat. ELCORplus kan worden uitgevoerd als
1 of 2 kanaals volumeherleidingsinstrument. Het DIN-klemmenblok is verborgen onder een plastic
kap die de gebruikers kunnen beveiligen met een plakzegel.
ELCOR – LF gasmeter
Terminal

Vebinding

DI1

Pulsuitgang van de gasmeter

DI3

- Contact voor het bewaken van de verbinding met de gasmeter
(sabotagecontact/tamper contact), of
- Pulsuitgang van de gasmeter voor indicatie van de draairichting

ELCORplus – LF gasmeter
kanaal 1
Terminal

Vebinding

DI1

Pulsuitgang van de gasmeter

DI4

- Contact voor het bewaken van de verbinding met de gasmeter
(sabotagecontact/tamper contact), of
- Pulsuitgang van de gasmeter voor indicatie van de draairichting

kanaal 2
Terminal

Vebinding

DI2

Pulsuitgang van de gasmeter

DI3

- Contact voor het bewaken van de verbinding met de gasmeter
(sabotagecontact/tamper contact), of
- Pulsuitgang van de gasmeter indicatie van de draairichting
Tabel 7 Aansluitterminals voor het aansluiten van de LF-gasmeter

Gasmeters voorzien van een HF pulsuitgang
ELCOR – niet geschikt voor HF ulsuitgang van een gasmeter
ELCORplus – Om het apparaat aan te sluiten, moet de EXT1-module op SLOT 0 worden
geïnstalleerd. Met de EXT1-module kan een HF-gasmeter met de detectie van de draairichting of
twee HF-gasmeters worden aangesloten. De meter is verbonden door middel van terminals 1 en
2; op klemmen 5 en 6 kan een hulpgasmetersensor met detectie van de draairichting of een andere
HF-gasmeter worden aangesloten.

WAARSCHUWING
Bij gebruik van een HF-meter moet ELCORplus worden gevoed door een
externe intrinsiek veilige voeding (bv PS-E, PS-E/A).
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Gasmeter voorzien van NAMUR of SCR Encoder
ELCOR, ELCORplus – De module van de interface van de encoder moet in de positie SLOT 0
worden gemonteerd. De gasmeter is aangesloten op klem 1 en 2. Een externe voeding van de
corrector is niet nodig.
Verbinding

Kabel

Pulsingang (LF and HF
gasmeter), encoder

2-wire
shielded

Pulsingang met sabotage
(tamper) contact
Pulsingang met indicatie van
draairichting

Ingang

Aanbevolen kabeltype

Kabel Ø

PG7

Unitronic LiYCY 2 x 0.25
Lappkabel

4.5 mm

4-wire
shielded

PG7

Unitronic LiYCY 4 x 0.25
Lappkabel

5.0 mm

4-wire
shielded

PG7

Unitronic LiYCY 4 x 0.25
Lappkabel

5.0 mm

Tabel 8 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van de gasmeter

5.5.2.1 LF Gasmeter, 1 kanaals volume herleidingsinstrument

Fig. 19 Aansluiting LF gasmeter - ELCOR
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Fig. 20 Aansluiting LF gasmeter - ELCORplus (1 kanaal)

5.5.2.2 LF Gasmeter met indicatie van de draairichring

Fig. 21 Aansluiting LF gasmeter voorzien van draairichting indicatie - ELCOR
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Fig. 22 Aansluiting LF gasmeter voorzien van draairichting indicatie - ELCORplus

5.5.2.3 LF Gasmeters, 2 kanaals volume herleidingsinstrument

Fig. 23 Aansluiting van 2 LF gasmeters - ELCORplus
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Fig. 24 Aansluiting van 2 LF gasmeters voorzien van draairichting indicatie - ELCORplus

5.5.2.4 HF Gasmeter

Fig. 25 Aansluiting van 2 HF gasmeters - ELCORplus
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5.5.2.5 Gasmeters voorzien van Encoder

Fig. 26 Aansluiting van 2 gasmeters voorzien van NAMUR Encoder - ELCORplus

Fig. 27 Aansluiting van 2 gasmeters voorzien van SCR Encoder - ELCORplus
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5.5.3 Binair ingang signaal aansluiten
ELCOR - Terminal DI2 is de standaard voor een binaire ingangsverbinding. Als de DI3-terminal of
DI1 niet is gebruikt om de gasmeter aan te sluiten, kunnen deze terminals ook worden gebruikt.
ELCORplus – Een of meerdere van de vrije terminals DI1 tot DI4 kunnen worden gebruikt om
binaire ingangen aan te sluiten, mits deze niet zijn gebruikt om de gasmeter aan te sluiten.
ATTENTIE!
Signalen op alle digitale ingangen (DIN-terminals) zijn intrinsiek veilig. De
sensoren die op deze terminals zijn aangesloten, moeten zijn:
 Ofwel intrinsiek veilig met de bijbehorende IS-parameters,
 Of ze moeten volgens de categorie "Eenvoudig apparaat" vallen [3],
 Of ze moeten verbonden zijn via een “safety barrier”.

Verbinding

Kabel

Binaire ingang (enkel)

2-wire
shielded

Binaire ingang (dubbel)

Ingang

Aanbevolen kabeltype

Kabel Ø

PG7

Unitronic LiYCY 2 x 0.25
Lappkabel

4.5 mm

3-wire
shielded

PG7

Unitronic LiYCY 3 x 0.25
Lappkabel

4.7 mm

Binaire ingang (drievoud)

4-wire
shielded

PG7

Unitronic LiYCY 4 x 0.25
Lappkabel

5.0 mm

Binaire ingang (viervoud)

5-wire
shielded

PG 7

Unitronic LiYCY 5 x 0.25
Lappkabel

5.6 mm

Tabel 9 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van een binair ingang signaal

5.5.4 Binair uitgangsignaal aansluiten
ELCOR – 2 digitale uitgangen beschikbaar, DO1- en DO2-klemmen op de DOUT-terminal.
ELCORplus – 4 digitale uitgangen beschikbaar, DO1 tot DO4-klemmen op de DOUT-terminal.
ATTENTIE!
De signalen van het DOUT-klemmenblok zijn intrinsiek veilig, daarom moeten
gemeenschappelijke
apparaten
worden
aangesloten
via
een
scheidingsveiligheidsbarrière (B-DO-module).

Verbinding

Kabel

Digital output (single)

3-wire
shielded

Digital output (four times)

6-wire
shielded

Ingang

Aanbevolen kabeltype

Kabel Ø

PG7

Unitronic LiYCY 3 x 0.25
Lappkabel

4.7 mm

PG7

Unitronic LiYCY 6 x 0.25
Lappkabel

6.0 mm

Tabel 10 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van een binair uitgangsignaal met B-DO
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Fig. 28 Aansluiting van B-DO scheidingsveiligheidsbarrière (ELCOR)
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Fig. 29 Aansluiting van B-DO scheidingsveiligheidsbarrière (ELCORplus)

5.5.5 Aansluiten druk- en temperatuursensor
Druk- en temepartuursensoren zijn verbonden met de I/O-kaart in het IB0-terminal, respectievelijk
terminal IB1 (ELCORplus). Bovendien kunnen ze worden aangesloten op het IB1-klemmenblok
van het EXT1-T-klemmenbord van de EXT1-module. In het geval van het metrologiekanaal wordt
de verbinding bedekt en beveiligd met het MID-plakzegel.
ATTENTIE!
De intrinsiek veilige interne communicatiebus is verbonden met terminals IB0
en IB1. In het geval van manipulatie op terminals IB0 en IB1, is het
noodzakelijk om de voeding van het apparaat (dwz externe voeding en
batterij) los te koppelen.

IB0, IB1

EDT 96
EDT 101

EDT 101
Temperatuursensor

intern (var. A)

extern (var. C)

terminal

signaal

draad

draad

draad

GND

GND

groen

groen

groen

U+

PWR

bruin

bruin

bruin

D-

DATA-

geel

geel

geel

D+

DATA+
wit
wit
Tabel 11 Kleurcoderingen bedrading EDT 96 en EDT 101 sensoren
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Fig. 30 Aansluiting druk- (EDT 96) en temperatuursensoren (EDT 101)
De EDT 96 druksensor en de EDT 101 temperatuursensor worden door de fabrikant gekalibreerd
over het gehele meetbereik. De kalibratie- en correctiegegevens zijn opgeslagen in het interne
geheugen van de sensor. De resulterende meetgegevens worden doorgegeven aan de
regeleenheid van het instrument.Tevens is het apparaat uitgerust met de optie van eenpunts- of
tweepuntsafstelling van de sensor met behulp van de meegeleverde SW. Deze optie wordt
beschermd door de metrologieschakelaar. In het geval het geen MID-instrument betreft, is de
aanpassing toegankelijk voor de gebruiker. Een beschrijving van de correctorinstellingen via
gebruikers-SW is onderdeel van deze handleiding.

5.5.6 Aansluiten van externe voeding (ELCORplus)
Een kabel met een minimale doorsnede van 0,75 mm2 is vereist voor de externe voeding voor het
EVHI van de intrinsiek veilige voeding van de PS-E (PS-E / A). Om de externe voeding via een
intrinsiek veilige voeding van de PS-M (PS-M / A) op het interne modem aan te sluiten, is een kabel
met een geleider doorsnede van minimaal 1 mm2 vereist. Deze kabel is gelimiteerd in lengte (zie
tabel 12) De PG9 kabelwartel is geschikt voor de kabel. Als zowel EVHI als het interne modem
worden gevoed via een externe voeding, dient de enige 4-aderige kabel worden gebruikt voor de
voeding.
Verbinding

Kabel

Externe voeding EVHI
(separaat)

2-wire
shielded

Externe voeding modem
(separaat)

2-wire
shielded

Ingang

PG9
(PG7)
PG9

Aanbevolen kabeltype

Max.
lengte

Kabel Ø

Unitronic LiYCY 2 x 0.75
Lappkabel

30 m

6.0 mm

Unitronic LiYCY 2 x 1.5
Lappkabel, or

20 m

7.1 mm

Unitronic LiYCY 2 x 1.0
Lappkabel

13 m

6.3 mm

Externe voeding EVHI
4-wire
Unitronic LiYCY 4 x 1,0
13 m
7.3 mm
en modem
shielded
PG9
Lappkabel
(gecombineerd)
Tabel 12 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van externe voeding EVHI en/of modem
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5.5.6.1 Externe voeding EVHI (meetsectie)
Als externe voeding wordt gebruikt voor het EVHI (d.w.z. meetsectie), dient de S3-PWR1-module
worden geïnstalleerd in SLOT 3. De voeding van een externe intrinsiek veilige PS-E-bron wordt
vervolgens naar de PWR1-aansluitingen gevoerd. Batterij B-03 dient als back-up in geval van een
stroomstoring waarbij de externe voeding wegvalt.

WAARSCHUWING
Als de meetsectie wordt gevoed door een externe voeding, is het voor een juiste
werking van het apparaat noodzakelijk dat de batterijen (B-03) van de meetsectie
geplaatst en aangesloten zijn op het apparaat.

Fig. 31 Aansluiting externe voeding EVHI (meetsectie)
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5.5.6.2 Externe voeding intern modem
De externe voeding voor de modem wordt gewaarborgd door de S4-PWR2-module in combinatie
met de externe intrinsiek veilige PS-M-bron. De S4-PWR2-module dient in SLOT 4 te worden
geïnstalleerd. Stroom van de externe intrinsiek veilige PS-M-bron wordt naar de PWR2-terminals
gevoerd. Batterij HB-03, HB-04 etc dient als back-up in geval van een stroomstoring waarbij de
externe voeding wegvalt.

WAARSCHUWING
Als het interne modem wordt gevoed door een externe voeding, is het voor een
juiste werking van het apparaat noodzakelijk dat de batterijen (HB-03, HB-04 etc)
van het modem geplaatst en aangesloten zijn op het apparaat.

Fig. 32 Aansluiting externe voeding intern modem
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Fig. 33 Aansluiting externe voeding EVHI (meetsectie) en intern modem

5.5.7 Aansluiten RS232 / RS485 communicatie
ELCOR - één RS232 / RS485-communicatie-interface is ingebouwd in het apparaat. Voor
communicatie wordt RS232 of RS485 gebruikt. De kabel is verbonden met het RS232 / RS485klemmenblok. Als het apparaat geen intern modem heeft, kan de communicatie worden uitgebreid
met een aanvullende onafhankelijke RS232-communicatie-interface met behulp van de S4-COM0module. In dat geval zijn twee onafhankelijke communicatielijnen beschikbaar.
ELCORplus - Voor RS232 / RS485 communicatie dient het apparaat te zijn uitgerust met de
communicatiemodule S1-COM1. De module dient in SLOT 1 of SLOT 2 worden geplaatst en biedt
één RS232- of RS485-communicatie-interface. In totaal kunnen twee S1-COM
communicatiemodules in het apparaat worden geïnstalleerd. In dit geval is communicatie op twee
volledig onafhankelijke communicatielijnen mogelijk. De kabel is aangesloten op SLOT 1 en of
SLOT2-terminal.
SLOT 1, SLOT 2

RS232

RS485

Terminal

Signal

Signal

1

---

D1+

2

---

D1-

3

GND

GND

4

CTS

U1+

5

RxD

---

6
TxD
--Tabel 13 Toewijzing klemmen op het klemmenblok SLOT 1 en/of 2 i.c.m. S1-COM-module
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Communicatie
interface
RS232
RS485

Kabel

Ingang

Aanbevolen kabeltype

Max.
lengte

Kabel Ø

4-wire shielded

PG7

Unitronic LiYCY 4 x 0,34
Lappkabel

30 m

5,7 mm

Unitronic LiYCY 4 x 0,34
100 m 34)
5,7 mm
Lappkabel
Tabel 14 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van RS232 en RS485 verbinding
4-wire shielded

PG7

Als het apparaat geen interne modem heeft, kan de communicatie worden uitgebreid met een extra
onafhankelijke RS232-communicatie-interface met behulp van de S4-COM0-module in SLOT 4. Er
zijn dan maximaal drie onafhankelijke communicatielijnen beschikbaar in ELCORplus.
ATTENTIE!
De signalen van het DOUT-klemmenblok zijn intrinsiek veilig.
Gemeenschappelijke apparaten moeten worden aangesloten via een
geschikte communicatiebarrière (B-RS).
Aanbeveling:
Als een extern communicatiemodem is aangesloten, is een RS232-communicatie-interface vereist
om het apparaat met de B-RS-barrière te verbinden voor volledige duplex-communicatie.

34

) Kabellengte dient te worden ingekort bij hogere communicatie snelheden
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Fig. 34 Communicatie via RS232/RS485 met toepassing van B-RS module
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Fig. 35 Aansluiting B-RS indien een extern modem is aangesloten

Fig. 36 ELCORplus, aansluiting B-RS met twee RS232/RS485 interfaces
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Fig. 37 Communicatie gebruikmakend van MTL 5051 barrière

5.6 Inbedrijfstelling
Het apparaat wordt geleverd in de bedrijfstoestand met de batterij aangesloten of in de uit-modus
met de batterij losgekoppeld. Zowel de batterij van het apparaat (B-03 enz.) als de modembatterij
(HB-03, HB-04, enz.) zijn uitgerust met een kabel met een connector waarmee ze op het apparaat
zijn aangesloten.
WAARSCHUWING!

Alle connectoren in het apparaat bevatten een
veiligheidsvergrendeling 1 tegen onbedoelde ontkoppeling.

mechanische

Om de connector los te koppelen, drukt u eerst op het slot om de connector
te ontgrendelen en trekt u de connector voorzichtig uit de aansluiting. Oefen
nooit kracht uit bij het losnemen van de kabel, deze kan beschadigd raken.

Om de kabel op het apparaat aan te sluiten, sluit u de connector aan zodat
het slot op zijn plaats klikt en controleert u de sluiting door een lichte “trek”
aan de kabel.
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Het apparaat wordt geleverd met vooraf ingestelde configuratieparameters. Na de mechanische
assemblage van het apparaat moeten echter enkele parameters worden ingesteld om een goede
werking van de gasmeter te garanderen.
De basisbewerkingen om het apparaat in gebruik te nemen zijn als volgt:
 Aansluiten van batterijen
 De systeemtijd van het apparaat controleren (of aanpassen)
 Identificatie van het afnamepunt instellen
 Vervangende waarden voor temperatuur en druk controleren (of aanpassen) in
foutcondities
 De methode controleren (of aanpassen) om de gascompressibiliteit te berekenen
 Controle van de diagnostiek, eventuele apparaatfouten verwijderen, cumulatieve
status initiëren
 Apparaatarchief resetten
Deze basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd vanaf het toetsenbord van het apparaat of
vanaf de pc met service programma TELVES of COMPASS. Wanneer u een pc gebruikt, moet u
het apparaat aansluiten op een computer, bij voorkeur met behulp van de HIE 04-infraroodkop.
Indien nodig kunnen extra parameters worden ingesteld met behulp van het hulpprogramma
(instellen van de pulsuitgangen, setpoints, enz.).

5.6.1 Aansluiten van de batterij (meetsectie)
De displayweergave van het apparaat is uitgeschakeld in de basisinstellingen. De
achtergrondverlichting van het display gaat branden wanneer de Enter-toets minimaal 2 seconden
wordt ingedrukt.
Als het apparaat in de uit-modus wordt afgeleverd (er wordt niets weergegeven nadat u langer dan
2 seconden op Enter hebt gedrukt), is batterij B-03 losgekoppeld van het apparaat. De batterijkabel
met connector 1 moet worden aangesloten op connector 2 van de processorkaart (CPU-module)
om het apparaat in werking te stellen. Deze bewerking mag worden uitgevoerd in mogelijk
explosieve omgevingen.
Wanneer de batterij is aangesloten, bevindt het apparaat zich automatisch in de bedrijfsmodus.

Fig. 38 Aansluiten van batterij B-03
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5.6.2 Aansluiten van de modembatterij
De apparaatversie met interne GSM / GPRS-modem kan worden geleverd met een losgekoppelde
modembatterij.

5.6.2.1 ELCOR
Bij de inbedrijfstelling van het apparaat moet de batterij (HB-03, HB-04, enz.) 1 met de connector
3 worden aangesloten op de connector van de modemmodule 2.

1 Modembatterij
2 Modemmodule
3 Connector (vebonden)
Fig. 39 Aansluiting modembatterij ELCOR

5.6.2.2 ELCORplus
Bij de inbedrijfstelling dient de modembatterij (HB-03, HB-04, enz.) met de connector worden
aangesloten op de connector van de module die in de SLOT 4-positie is geïnstalleerd.
ATTENTIE!
Modembatterij dient altijd te worden verbonden met de module in SLOT 4:
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Als de externe voeding van de modem niet wordt gebruikt, wordt de
modemmodule geïnstalleerd in SLOT 4. In dit geval wordt de
modembatterij rechtstreeks op de modem aangesloten.
Als er een externe voeding voor het modem wordt gebruikt, wordt de modem
geïnstalleerd in SLOT 5, terwijl de module van de externe voeding van het
modem S4-PWR2 zich in SLOT 4 bevindt. De batterij wordt vervolgens
aangesloten op de S4-PWR2-connector.
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1 Modembatterij
2 PWR2 in SLOT 4 positie
3 Connector (verbonden)

Fig. 40 Aansluiting modembatterij ELCORplus
Opmerking:
Voor een langere opslagtijd wordt het aanbevolen om de batterijen uit het apparaat te verwijderen
of, indien nodig, tenminste los te koppelen door de batterijconnector eruit te trekken.

5.6.3 Plaatsen van de SIM-kaart in het modem
5.6.3 Install the SIM card into the modem
Het apparaat wordt standaard zonder de modem-simkaart geleverd. Voordat u het modem gebruikt,
dient de SIM-kaart welke u van de operator heeft ontvangen in het modem worden geplaatst. De
simkaarthouder is ontworpen voor SIM-kaartgrootte “miniSIM”.
SIM-kaart plaatsen / verwijderen:





Als een externe voeding voor het modem wordt gebruikt, koppelt u de voeding los van de
PWR2-terminals..
Druk op de sluiting 1 en trek voorzichtig de kabel naar buiten om de connector van het
batterijmodem los te nemen .
Duw iets in de richting van pijl 3 op het SIM-kaartdeksel 4 en kantel het deksel in de verticale
positie.
Plaats SIM-kaart 5 in de houder en druk erop totdat u een klik hoort.

Fig. 41 Handelingen behorende bij het plaatsen van de SIM-kaart
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Om de SIM-kaart te verwijderen, drukt u op de kaart totdat u een klik hoort, laat u de druk
los waarna de kaart enkele millimeters naar buiten beweegt. Pak de kaart vast en verwijder
deze uit de houder.
Na het plaatsen van de SIM-kaart, sluit u klep 4 door deze iets in de richting van pijl 3 te
bewegen.
Sluit de connector van de batterij van modem 2 aan. Voor een apparaat zonder externe
voeding van de modem, sluit u de connector aan op de modem. Voor een apparaat met de
externe voeding van de modem, sluit u de connector aan op de S4-PWR2-module en sluit
u de draden aan op de PWR2-aansluitingen van de externe voeding van de modem.
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6

Bediening van het apparaat

Het apparaat is niet uitgerust met een stroomschakelaar. Het apparaat schakelt automatisch over
naar de bedrijfsmodus wanneer de batterij in het apparaat wordt geplaatst. Het apparaat registreert
de LF-pulsen, zelfs als de hoofdbatterij is verwijderd.
Een toetsenbord met 6 knoppen wordt gebruikt om het apparaat te bedienen en de gemeten en
andere waarden weer te geven. De waarden worden weergegeven op een grafisch display van 128
x 64 pixels of op een segmentdisplay.
Voor batterijvoeding wordt het grafische display uitgeschakeld na 30 seconden sinds de laatste
keer indrukken van een toets.
Het display licht op wanneer
gedurende 2 sec wordt ingedrukt. Als het apparaat wordt
gevoed door een externe voedingsbron, is het display permanent ingeschakeld.

i

Met het segmentdisplay is het display permanent aan en verlicht, zelfs wanneer het
apparaat op batterijen werkt.
Het toetsenbord is hetzelfde voor de versie van het apparaat met het grafische
display en met het segmentdisplay.
De weergave- en bedieningsfuncties van het apparaat met de segmentweergave
worden beschreven in de bijlage " Apparaat variant met segment display (GB)".

De weer te geven gegevens worden geselecteerd in het apparaat menu. De menu-items worden
weergegeven afhankelijk van de ingestelde parameters van het apparaat. De inhoud van sommige
menu-items kan door de gebruiker worden geconfigureerd.

Schermfuncties (Graphical Display)








Automatische display-update voor het wijzigen van gegevens met een periode van 1 sec.
Auto Repeat - wanneer u een toets ingedrukt houdt, wordt de toetsaanslag automatisch
gegenereerd; deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn bij het bekijken van archieven.
Display zonder diakritische tekens.
In overeenstemming met de standaard CSN EN 12405-1 + A2, paragraaf 6.3.1.5, schakelt
het display na een bepaalde inactieve tijd over naar de basisinstellingen. De tijd waarna het
display naar basis schakelt, kan in de parameters worden ingesteld.
Om de bediening door een niet-getrainde gebruiker te vereenvoudigen, is de optie
opgenomen om de werkelijke waarden na elkaar weer te geven door op de enter-toets te
drukken. Daarvoor is het noodzakelijk om af te sluiten door meerdere keren op de Escapetoets te drukken om terug te gaan naar het bovenste menuniveau.
Om energie te besparen, gaat het grafische display van het apparaat na 30 seconden uit in
de batterijmodus en gaat alleen branden wanneer op een toets wordt gedrukt.
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6.1 Toetsenbord
 Houd de Enter-toets 2 seconden ingedrukt om het display in te schakelen
 Van een menu-item naar een lager niveau menu gaan (submenu).
 Wanneer de werkelijke waarden worden weergegeven, scrollt Enter door
het scherm om alle hoeveelheden achter elkaar weer te geven.
 Menu navigatie
 Bewegen in de tijd in het archief in de
richting van de oude records


In de archiefweergave, naar de volgende
hoeveelheid in hetzelfde tijdvak







Menu navigatie
Bewegen in de tijd in het archief in de
richting van de nieuwe records
In de archiefweergave, naar de vorige hoeveelheid in
hetzelfde tijdvak

Van een submenu-item terug naar een hoger menu gaan.
Fig. 42 Functies van de toetsen

6.2 Systeemmenu
Het apparaat wordt bediend op basis van het selecteren van items in het menu. Voor verdere
interpretatie noemen we de basismenu-items de hoogste items. Door deze items in te voeren,
navigeert u naar de lagere menuniveaus (submenu's). Als het display langere tijd is uitgeschakeld,
wordt het startscherm met een herleid volume, de Vb-waarde weergegeven.

Startscherm (Initial Display)
Pictogram positie: 7 6 5 4 3 2 1

Fig. 43 Startscherm display, display taal GB
ATTENTIE!
Displaytaal is beschikbaar in het Nederlands. Voor de vertaling van deze
handleiding zijn de afbeeldingen van het display ongewijzigd gebleven, en
wordt de Engelse taal gebruikt.
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De eerste regel in de rechterbovenhoek geeft pictogrammen weer die de basisstatus van het
apparaat aangeven.
Pos.

Betekenis

Symbool

1

Omschrijving
De compressibiliteit wordt berekend of de firmware
wordt geverifieerd na de downloadupdate op afstand

Apparaat status
(som status)

Het apparaat werkt vlekkeloos
Er is een fout opgetreden in het apparaat
Het apparaat heeft een waarschuwingsbericht
gegenereerd

2

De externe voeding van het apparaat is aangesloten
Capaciteit van de batterij 100 %
Capaciteit van de batterij 75 ÷ 91%
Electrische
voeding van het
apparaat

Capaciteit van de batterij 58 ÷ 75 %
Capaciteit van de batterij 42 ÷ 58 %
Capaciteit van de batterij 25 ÷ 42 %
Capaciteit van de batterij 8 ÷ 25 %
Capaciteit van de batterij 0 ÷ 8 %

3
Status van de
service en
metrologische
schakelaar
4

Schrijven naar het apparaat uitgeschakeld
(zowel de service- als de metrologische schakelaars
staan in de UIT-positie)
Schrijven naar het servicegebied ingeschakeld
(serviceschakelaar is AAN)
Knipperend - schrijven naar het metrologische
gebied ingeschakeld
(metrologische schakelaar is AAN)
Het modem is uitgeschakeld of niet ingesteld in de
parameters
Het modem registreert (verbindt) in (met) het netwerk

Status van het
modem, signaal
sterkte

Modem aangesloten, signaalsterkte 0 ÷ 25%
Modem aangesloten, signaalsterkte 25 ÷ 50 %
Modem aangesloten, signaalsterkte 50 ÷ 75 %
Modem aangesloten, signaalsterkte 75 ÷ 90 %
Modem aangesloten, signaalsterkte 90 ÷ 100 %

5

De externe voeding van het modem is aangesloten
Electrische
voeding van het
modem

Capaciteit van de batterij 100 %
Capaciteit van de batterij 75 ÷ 91 %
Capaciteit van de batterij 58 ÷ 75 %
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Capaciteit van de batterij 42 ÷ 58 %
Capaciteit van de batterij 25 ÷ 42 %
Capaciteit van de batterij 8 ÷ 25 %
Capaciteit van de batterij 0 ÷ 8 %
6

Communicatie via interne modem of via optische kop is
bezig
Communicatie via het modem of de optische kop vind
niet plaats

Communicatie
status
7

Niet geconfigureerd
Bedrijfsmodus

Onderhoud
Normaal
Tabel 15 Betekenis statuspictogrammen display

1
2
3
4
5
6

Station identificatie
Systeemtijd
Staat van de batterij t.b.v. meetsectie (capaciteit, voltage)
Staat van de modembatterij (capaciteit, voltage)
Status van de externe voeding van de meetsectie èn modem (on/off)
Firmwareversie checksum (CRC) metrologie en firmwareversie en CRC applicatie.
Fig. 44 Basis navigatie vanuit het startscherm (initial display), display taal GB
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6.3 Hoofdmenu
Het geselecteerde menu-item wordt omgekeerd op het display gemarkeerd.

Fig. 45 Hoofdmenu van het apparaat en het eerste niveau submenu
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6.4 Menu actuele waarden
Door op
te drukken worden de actuele waarden weergegeven. Om door de getoonde
gegevens te scrollen worden
en
toetsen gebruikt.

`

`

1

Scrollen door de weergave

2

De asterix geeft aan dat het
meetbereik van de analoge
waarde wordt overschreden

Fig. 46 Menu actuele waarden, display taal GB

6.5 Menu archief waarden
Voor data, dagelijkse, maandelijkse en binaire archieven is de manier waarop de gegevens
worden weergegeven identiek, zie onderstaande afbeelding.

1
2
3
4

Terug naar de vorige hoeveelheid
Verder naar de volgende hoeveelheid
Scrollen door de tijd in de richting van het heden
Scrollen door de tijd in de richting van het verleden

Fig. 47 Navigatie door de archieven (uurwaarden), display taal GB
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Het binaire archief wordt op dezelfde manier weergegeven, alleen niet met dezelfde
archiveringsfrequentie, slechts op momenten dat de status van sommige hoeveelheden is
gewijzigd. Druk op de toets
om het bekijken van het archief te beëindigen

1
2
3
4
5
6

Scrollen door de tijd in de richting van het heden
Scrollen door de tijd in de richting van het verleden
Op het geselecteerde tijdstip naar de volgende informatie gaan
Op het geselecteerde tijdstip naar de vorige informatie gaan
ID van de gebruiker die de instelling heeft gemaakt
Instellingen gemaakt op de geselecteerde tijd (4.12.2018, 13:45:37)

Fig. 48 Submenu setup archief, display taal GB

1
2
3
4
5
6

Scrollen door de tijd in de richting van het heden
Scrollen door de tijd in de richting van het verleden
Op het geselecteerde tijdstip naar de volgende informatie gaan
Op het geselecteerde tijdstip naar de vorige informatie gaan
Apparaat status (eerste deel van het statuswoord)
Apparaat status (tweede deel van het statuswoord)

Fig. 49 Submenu status archief, display taal GB
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6.6 Menu apparaat parameters
De volgende parameters worden weergegeven in het submenu Communicatie:
 Algemene parameters (netwerkadres1, netwerkadres2)
 IR kop (communicatiesnelheid, communicatieprotocol)
 Intern modem (communicatiesnelheid, communicatieprotocol, communicatieapparaat)
 Serieel COM1 (communicatiesnelheid, communicatieprotocol, communicatieapparaat)
 Serieel COM2 (communicatiesnelheid, communicatieprotocol, communicatieapparaat)
De volgende parameters worden weergegeven in het submenu Service parameters:
 Serienummer van het apparaat
 In gebruik zijnde FW, versie en checksum (CRC)
 Metrologische FW, versie en checksum (CRC)
 FW lader, versie en checksum (CRC)
 Memory size [byte]
 Stationsnaam
Blader door het display met de toetsen
en
. Het einde van de gegevens wordt op het display
gemarkeerd met "<".
De volgende parameters worden weergegeven in het submenu Herleiding:




Herleiding
 Herleiding volgens algoritme
 Referentie (norm) druk pb
 Referentie (norm) temperatuur tb
 Compressibiliteit Zb
 Gassamenstelling (comp) (afhankelijk van algoritme)
C Herleidingsfactor
 Herleidingstype
 Reserve druk (pfix)
 Reserve temperatuur (tfix)
 Reserve compressibiliteit (Z/Zb fix)
 Standard
 Drukbereik
 Temperatuurbereik

De volgende parameters worden weergegeven in het submenu Input parameters:
Vm (gasmeter)

- Markering van de aansluitterminal
- Gasmeter constante kp [imp/m3]
- Serienummer van de gasmeter
t EDT 101 (temperatuursensor)
- Communicatieadres van de sensor
- Meetbereik
- Serienummer van de sensor
p EDT 96 (druksensor)
- Communicatieadres van de sensor
- Meetbereik
- Serienummer van de sensor
plus bijvoorbeeld parameters van het 2e kanaal en extra sensoren (niet-metrologisch)
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In het submenu Modules, worden de basisgegevens van de geplaatste modules, sensoren,
batterijen en andere systeemcomponenten weergegeven. Blader door het display met de toetsen
en
.

4
1
2
3

4
1
2
3
1
2
3
4

Identificatienummer module
Module aanduiding / omschrijving
Serienummer van de module
Nummer van het “slot” waarin de module is geïnstalleerd of de
identificatie van de interne communicatiebus waarop de module of
sensor is aangesloten

Fig. 50 Voorbeeld van de getoonde componentinformatie, display taal GB

6.7 Menu apparaat configuratie
In dit menu kunnen de apparaat parameters rechtstreeks worden ingesteld via het toetsenbord van
het apparaat.

i
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Het instellen van apparaatparameters vanaf het toetsenbord kan worden
beschermd:


Door de serviceschakelaar (de schakelaar moet op ON staan)

 Met een wachtwoord (hoofdstuk 12)
Als de serviceschakelaar op OFF staat, verschijnt het bericht "Parameters kunnen
niet worden ingesteld" op het display.
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De volgende parameters kunnen worden ingesteld:
Service parameters

Bedrijfsstatus

- Stationsnaam
- Einde gasdag
- Algemene parameters
- IR kop
- Communicatie protocol
- Intern modem
- Seriële COM1
- Seriële COM2
... (baudrate en communicatie protocol worden
voor iedere manier separaat geprogrammeerd)
- Concentratie N2
- Concentratie CO2
- Verbrandingswaarde (calorische waarde)
- Relatieve dichtheid
... (gasparameters zijn afhankelijk van algoritme)
HH:MM / DD:MM:YYYY
- kp1, kp2 Gasmeter constante [imp/m3]
- Vm1, Vm2 Primair volume
(-Vb1, Vb2 Herleid volume)
- Vs1, Vs2 Niet herleid volume in foutcondities
(- Vbs1, Vbs2 Herleid volume in foutcondities)
(- E Energie)
(- Es Energie in foutcondities)
- Serienummers van de gasmeters
- Qmax1, Qmax2 Max. gas flow rate
Data archief
Dag archief
Maand archief
Billing archief
Binair archief
Limiet archief
(Setup archief)
(Status archief)
(Gascompositie archief)
normaal (standaard)

Gasmeter wissel

Initialisatie van gasmeter voorzien van Encoder

Opslaan parameters

Opslaan van gewijzigde parameters in het
apparaat

Communicatie

Gas compositie

Datum /Tijd
Volume parameters
(Telwerken 1,2)

Reset archieven
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Om een parameter te bewerken, druk op de toetsen
of
om de parameter naar de eerste rij
op het display te verplaatsen (de parameter wordt omgekeerd weergegeven). Start het bewerken
door op
te drukken. De bewerkte positie in de rij wordt aangegeven met het symbool
De toetsen voor het bewerken van parameters hebben de volgende functies:

.

De bewerkte positie in de rij selecteren
Een alfanumeriek teken selecteren en invoeren (spatie, 0 tot 9, A
tot Z, a tot z)
Einde van het bewerken van de parameter

Parameters opslaan
Nadat de parameters bewerkt zijn, moeten deze in het apparaat worden opgeslagen. Kies hiervoor
"Opslaan parameters". Het succesvol opslaan van de parameters in het apparaat wordt bevestigd
door het bericht "Geldige data".
Totalisatorwaarden en Huidige tijd worden direct na het invoeren van de waarde opgeslagen. Een
bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven voordat de waarde wordt opgeslagen, en bij
bevestiging wordt de waarde opgeslagen in het juiste register.

6.8 Menu systeem data
6.8.1 Systeem data
In het menu systeemdata worden de basissysteemparameters weergegeven. Voor het weergeven
van aanvullende kunnen de toetsen
en
gebruikt worden (digitale in- en uitgangen, enz.).

6.8.2 Reset apparaat
Dit commando is niet-destructief. Na het selecteren van deze functie, springt het programma naar
het startadres en initialiseert het hele meetsysteem opnieuw. Noch de inhoud van alle archieven,
noch de waarden van alle V- en Vb-gasvolumes veranderen tijdens deze bewerking. Hetzelfde
geldt voor alle andere ingestelde parameters. De positie van de serviceschakelaar is niet van
invloed op de opdrachtuitvoering.
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6.8.3 Communicatie

i

Deze optie maakt het mogelijk om:


Belangrijke informatie over de modems in te zien, welke zijn verbonden
met het apparaat (het modem must be set in the device parameters),



Controleer of de modeminstellingen correct zijn door eenvoudig een
verbinding te maken tussen het mastercommunicatiepunt (modem) en
datacollectiepunt (ongeacht de timerinstelling en oproepen van de interne
timers van het apparaat).

Voor modemcommunicatie
weergegeven.

worden

ook

enkele

diagnostische

gegevens

In de eerste stap wordt het modem geselecteerd (het apparaat biedt de mogelijkheid om maximaal
2 modems aan te sluiten, een interne en een externe). De volgende opties kunnen worden
geselecteerd voor elk van de geselecteerde modems.

6.8.3.1 Modem Status
De huidige status van de modem wordt weergegeven op de 2e regel van het display. De volgende
rijen bevatten aanvullende informatie.

Fig. 51 Modem status, display taal GB

1 Modem status
geen modem aanwezig

het modem is niet ingeschakeld in de
apparaatparameters

modem uit

het modem is uitgeschakeld

modem verbinden

het modem was verbonden met stroom (door software het interne controlesignaal verbond de modemvoeding)

modem initialisatie

het apparaat verzendt initialisatieopdrachten naar het
modem

modem aan

het modem is ingeschakeld en geïnitialiseerd

modem verbonden; 2G verbonden

het modem is aangemeld op het netwerk

modem verbreken

het modem logt uit van het netwerk en schakelt uit) 35)
F

35

) Als modemcommunicatie aan de gang is, wordt het modem pas uitgeschakeld nadat de communicatie is
voltooid.
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2 Signaal sterkte 36)
3F

Informatie over signaalsterkte op de locatie van het apparaat. Als deze informatie op het display
verschijnt, zijn dit de gegevens die zijn vastgesteld op het moment dat de modem zich voor het
laatst bij het netwerk heeft aangemeld. De opdracht Modem Status meet de signaalsterkte niet.
De sterkte wordt vermeld in dBm en in%.
Een vergelijkingstabel is onderdeel van deze handleiding (tabel 17)

3 IP Address
Indien van toepassing wordt het IP-adres van het apparaat weergegeven.

4 Modem foutFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
De code van de laatste modemfout wordt weergegeven als er een fout is opgetreden. De betekenis
van de fout volgens de numerieke code is gespecificeerd in een separaat overzicht (tabel 18)

5 Datum en tijd van laatste fout
In geval van modemfouten worden de datum en tijd van de laatste fout weergegeven.
Tabel 16 Legenda modem status, display taal GB

6.8.3.2 Tijdsynchronisatie
Tijdsynchronisatie geeft middels een datum- en tijdstempel weer wanneer de laatste poging vanuit
het apparaat is ondernomen de tijd te synchroniseren, en wanneer deze synchronisatie succesvol
heeft plaatsgevonden.

6.8.3.3 FTP overdracht
FTP overdracht geeft middels een datum- en tijdstempel weer wanneer de laatste poging vanuit
het apparaat is ondernomen een FTP bericht te versturen, en wanneer deze overdracht succesvol
heeft plaatsgevonden. Een succesvolle overdracht wordt bepaald aan de hand van de
terugkoppeling van de server waarnaar het bericht is verstuurd.

6.8.3.4 Signaalmeting
Na het selecteren van deze optie (het modem moet zijn ingesteld in de apparaatparameters, deze
kan dus zijn uitgeschakeld), schakelt het apparaat de modemvoeding in, initialiseert het modem en
meet de signaalsterkte na verbinding met het mobiele netwerk. (De reeks 2 modem uit, modem
aan, modem init, modem verbonden wordt uitgevoerd). De tijdslimiet voor het meten van het signaal
3 is 120 seconden. Het getal 1 in de rechterbovenhoek van het display toont de tijd in seconden
tot het einde van de meting. Naast de signaalsterkte wordt ook de informatie over de GSM-mast
(BTS) weergegeven4.
De minimum aanbevolen RSSI waarde voor GPRS communicatie is -85 dBm (d.w.z. 45%). Onder
deze waarde geeft het modem foutnummer 10 weer (zie tabel 16). Bovendien verminderen lage
GSM / GPRS-signaalniveaus de levensduur van de batterij van het modem aanzienlijk.

36

) Na het resetten van het apparaat (sectie 6.8.2), of na het wijzigen van enkele belangrijke
modemparameters, wordt deze waarde gereset.
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Fig. 52 Signaalmeting, display taal GB

RSSI [dBm]

-51

-61

-71

-81

-91

-101

-113

RSSI [%]

100.00

83.87

67.74

51.61

35.48

19.35

0.00

RSSI [rel]

31

26

21

16

11

6

0

Tabel 17 RSSI signaalsterkte conversietabel tussen dBm,% en relatieve eenheden

Code

Omschrijving van de fout
Algemene foutcodes

0

Geen fout

1

Modem antwoord niet

20

Antwoord modem is "ERROR"
SIM kaart gerelateerde foutcodes

2

PIN code benodigd, deze is niet aanwezig in apparaat parameters

3

PIN code benodigd, deze is foutief ingesteld in apparaat parameters

4

PIN geblokkeerd, PUK code benodigd

5

Geen SIM kaart aanwezig
GSM netwerk registratie foutcodes

6

Registratie op het netwerk duurt langer dan gebruikelijk (meer dan 20 sec)

7

Niet geregistreerd op het netwerk, er wordt niet gezocht naar een netwerk

8

Registratie op het netwerk is niet mogelijk (roaming, geprefereerd netwerk)

9

Registratie op het netwerk is niet mogelijk (onbekende reden)

10

Te lage signaalsterkte, </= -85 dBm (deze foutcode wordt alleen opgeslagen indien het
modem is geregistreerd in het GSM netwerk)
Initialisatie foutcodes

11

Foutieve initialisatie commando’s zijn ingesteld in apparaat parameters
Opbel foutcodes

12

GPRS of GSM/CSD kan niet worden gekozen, of de reeds tot stand gebrachte
verbinding mislukt vanwege foutredenen (modem antwoord met "NO CARRIER",
"BUSY" of "NO DIALTONE")
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PPP protocol foutcodes - GPRS
13

LCP protocol fout

14

PAP protocol fout (de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn mogelijk onjuist
ingesteld, maar in de praktijk en in de verkeerde instelling wordt deze fase uitgevoerd
en komt deze in de IPCP-fase terecht)

15

CHAP protocol fout (de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn mogelijk onjuist
ingesteld, maar in de praktijk en in de verkeerde instelling wordt deze fase uitgevoerd
en komt deze in de IPCP-fase terecht)

16

Fout in toewijzen van IP adres, (o.a. door gebruikersnaam en wachtwoord)
TCP protocol foutcodes

17

Fout in TCP sessie, RST pakket verstuurd

18

Fout in “client omgeving”, vinding maken met server was niet mogelijk
SMS foutcodes

19

Het was niet mogelijk een SMS te sturen
Tabel 18 Foutcodes van het modem

6.8.3.5 Inschakelen modem
Met deze optie wordt de modem 5 minuten ingeschakeld (d.w.z. 300 seconden; de resterende tijd
in seconden wanneer het modem
uitgeschakeld 1 wordt, wordt weergegeven in de
rechterbovenhoek van het scherm). Dit commando is bijvoorbeeld nuttig om de communicatie te
testen bij het instellen van het apparaat (en simuleert in principe de functie van de interne parameter
"Timer - Service Window" beschreven in de TELVES-programmaparametrering).

Fig. 53 Inschakelen modem; Service Window, display taal GB

6.8.3.6 Doormeldoproep
Als het apparaat is geconfigureerd om het datacollectie centrum te bellen, kan deze opdracht
controleren of de doormeldoproep naar het centrum correct is (geldt zowel voor de inbelverbinding
als voor de GPRS-modus). Deze optie simuleert in principe de functie van de interne parameter
"Timer – Call Window". Op de eerste regel van het display worden de modemstatussen
(inschakelen, initialiseren, verbindingen ...) weergegeven welke het modem doorloopt tot en met
het verbreken van de verbinding. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verzendt het
apparaat het oproepende dataframe naar het datacollectie centrum, dat dit moet accepteren als de
instellingen correct zijn. Daarna verbreekt het modem de verbinding en wordt het uitgeschakeld.
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Fig. 54 Inschakelen modem; Doormeldoproep, display taal GB

6.8.3.7 Modem batterij
Modem batterij toont de restcapaciteit van de batterij in % en de huidige batterijspanning. Als de
batterij wordt losgekoppeld, verschijnt het bericht "Communicatiefout" / "Comm. fout".

Fig. 55 Status modem batterij, display taal GB

6.8.4 Fixatie waarden
Met deze optie worden de actuele waarden bevroren. Gebruik deze optie als de gemeten gegevens
handmatig moeten worden gekopieerd, opgeschreven.

6.9 Diagnose
In het menu "Diagnose" wordt de status van het apparaat weergegeven. De fouten worden
aangegeven met het voorvoegsel "E" en het identificatienummer; op dezelfde manier wordt het
voorvoegsel "W" gebruikt voor waarschuwingen. Een volledige lijst met fout- en
waarschuwingsberichten is onderdeel van deze handleiding (zie tabel 19 en tabel 20).

Technische ondersteuning in troubleshooting

i
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Als er om welke reden dan ook problemen zijn met de werking van het
apparaat, kan contact worden opgenomen met technisch ondersteunend
personeel. Contacten zijn beschikbaar op http://www.elgas.cz/kontakty.
Desgewenst kan Raak IGS als tussenpersoon optreden, contactgegevens zijn
beschikbaar op de laatste pagina van deze handleiding.
Om een oplossing voor het probleem te kunnen vinden, is het noodzakelijk
zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het apparaat en verbindingen
met gerelateerde apparaten in de buurt. Tevens is voor diagnose en het
oplossen van het probleem in veel van de gevallen een * .dt_all
diagnosebestand benodigd, welke via een beschikbaar gesteld
serviceprogramma zoals Telves of Compass uit het apparaat kan worden
verkregen.

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
91 van 172

6.9.1 Actuele status
Dit menu geeft de huidige status van het apparaat weer. Druk op de toets
en waarschuwingen van het apparaat achter elkaar weer te geven.

om alle huidige fouten

6.9.2 Somstatus
De somstatus wordt gebruikt om het apparaat te controleren op de aanwezigheid van actieve
foutstatus (afzonderlijke bits van de apparaat status) sinds de laatste reset van de somstatus.
Dit betekent ook dat de statussen van het apparaat die door de gebruiker zijn verwijderd of na
verloop van tijd zijn verdwenen (bv bij een tijdelijke overschrijding van de druklimiet), worden
opgeslagen in het geheugen.

Fig. 56 Voorbeeldweergave van de Somstatus, display taal GB
Basis statusinformatie wordt ook weergegeven in de vorm van een pictogram (zie sectie 6.2) van
het startscherm.

6.9.3 Initialisatie somstatus
Nadat deze optie is geselecteerd met behulp van het toetsenbord van het apparaat of via de optie
"Initialisatie Somstatus" in het menu "Setup-Diagnose" van het PC-serviceprogramma, wordt de
somstatus geïnitialiseerd, d.w.z. de huidige status wordt ingesteld op basis van de werkelijke status.
Om initialisatie mogelijk te maken, moet de serviceschakelaar in de positie AAN staan. Als deze op
UIT wordt gezet, wordt een bericht weergegeven dat de initialisatie niet kan worden uitgevoerd.

6.9.4 Test apparaat
Nadat deze optie is geselecteerd, test het apparaat de interne status en geeft het een lijst met
gedetecteerde fouten en waarschuwingen weer. De test van het apparaat duurt enkele seconden
en heeft geen invloed op de meet- en archiveringswerking van het apparaat. De uitvoering van de
opdracht is onafhankelijk van de positie van de serviceschakelaar. De melding wordt tijdens de test
weergegeven.

6.9.5 Apparaat fouten inzien
Foutmeldingen worden weergegeven in "Actuele Status", "Somstatus" en "Apparaat Test".
Autodiagnoses worden regelmatig uitgevoerd; dagelijks een volledige test van het apparaat, om
het uur een sensorwisseltest en onregelmatig wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Tevens
kan de test worden geactiveerd door de functie "Apparaat test" op het toetsenbord. Een beknopte
vorm van de diagnose wordt weergegeven in de rechterhoek van het hoofdmenu; OK, Err of Wrn
(paragraaf 6.2). Deze verkorte vorm is de som van de afzonderlijke statussen en in elk geval wordt
de hoogste prioriteit weergegeven. De prioriteitsvolgorde is Err, Wrn, OK, beginnend met de
hoogste. Meer gedetailleerde diagnose informatie kan worden weergegeven met behulp van het
service programma Telves of Compass. Een overzicht van de aangegeven Err-berichten (zie tabel
19) en Wrn-berichten (zie tabel 20) zijn onderdeel van deze handleiding.
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Weergave

bit

Omschrijving

E0 program CRC

0

Fout in de firmware checksum

E1 loader CRC

1

Fout in de loader checksum

E2 parameter CRC

2

Fout in de checksum van apparaat parameters

E3 memory error

3

Geheugenfout

E5 setting archive full

5

Het aantal apparaat configuratie wijzigingen heeft de
archiefcapaciteit gevuld. Het apparaat werkt nog, alleen de
parameterwijziging is geblokkeerd en kan alleen in ASC
worden gedeblokkeerd.

E6 transd. replacement

6

Sensor verwisseld of instellingen ervan gewijzigd

E7 trans. communication

7

Communicatiefout met sensor

E8 transd. error

8

Sensor fout

E9 battery discharged

9

De batterij van de meetsectie is bijna “dood” (rest capaciteit
is ongeveer 10 %)

E10 compress. table

10

Fout in de compressibiliteit tabel berekening a.g.v.
ingestelde parameters

E11 compressibility error

17

Compressibiliteitsberekening kan niet worden uitgevoerd
a.g.v. het limiet in het bereik behorende bij de gemeten druk
en of temperatuur

E13 battery disconnected

19

Batterij losgekoppeld

E14 P1 under limit

32

E15 P1 above limit

33

E16 P1 error

36

E17 T1 under limit

37

E18 T1 T1 above limit

38

E19 T1 error

41

E20 P2 under limit

48

E21 P2 above limit

49

E22 P2 error

52

E23 T2 under limit

53

E24 T2 T2 above limit

54

E25 T2 error

57

Temperatuursensor fout (kanaal 2)

E26 time synch

4

RTC tijdsynchronisatiefout, verschuiving van > 2 uur was
benodigd

E27 mod.bat.capacity

15

Modem batterij fout - lage capaciteit

E28 encoder error

20

Encoder fout (SCR or NAMUR)

E29 CRC metrolog.

22

Fout in de checksum van het metrologisch gedeelte van de
firmware

E30 CRC tables

23

Fout in de checksum van de compressibiliteit tabel
berekening

E31 FRAM error

26

FRAM geheugenfout

E32 FLASH error

27

FLASH geheugenfout

E33 bar sensor error

46

Interne barometrische druksensor fout

Druklimiet is overschreden (kanaal 1)
Druksensor fout (kanaal 1)
Temperatuurlimiet is overschreden (kanaal 1)
Temperatuursensor fout (kanaal 1)
Druklimiet is overschreden (kanaal 2)
Druksensor fout (kanaal 2)
Temperatuurlimiet is overschreden (kanaal 2)

Tabel 19 Overzicht van informatiecodes - foutberichten (“Err” indicatie)
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Weergave

bit

Omschrijving

W0 transd. warning

11

Een van de aangesloten sensoren heeft een waarschuwing
afgegeven (interne module SCR, NAMUR, EXT1, SRM or
anders). Details zijn te vinden door de parameters van het
apparaat uit te lezen.

W2 battery

13

Geheugenfout in batterijpakket.

W3 overcurrent

14

Te veel spanning op de bus terminals

W5 network failure

16

Uitval van externe voeding

W7 tamper contact 1

24

Tamper “input 1” actief

W8 tamper contact 2

25

Tamper “input 2” actief

W9 P1 min. limit

34

W10 P1 max. limit

35

Door de gebruiker ingestelde druklimieten overschreden
(kanaal 1)

W11 T1 T1 min. limit

39

W12 T1 T1 max. limit

40

W13 Q1 Q1 min. limit

42

W14 Q1 Q1 max. limit

43

W15 Qb1 Qb1 min. limit

44

W16 Qb1 Qb1 max. limit

45

W19 P2 P2 min. limit

50

W20 P2 P2 max. limit

51

W21 T2 T2 min. limit

55

W22 T2 T2 max. limit

56

Door de gebruiker ingestelde temperatuurlimieten
overschreden (kanaal 2)

W29 EEPROM m.bat

18

Geheugenfout in de batterij van de modemsectie

W30 m.battery voltage

12

Batterij modemsectie voltage laag

W31 communication error

28

Communicatiefout

W32 user cover

29

Behuizing geopend

W33 ext.power supply of modem

61

Externe voeding naar de modem werkt niet

W34 metrol.switch

62

Metrologische schakelaar staat in de AAN positie

W35 user switch

63

Serviceschakelaar staat in de AAN positie

W36 volume dif.

47

Door de gebruiker ingestelde volume bereik is
overschreden in i.g.v. volumetellers vergeleken worden

W37 metrolog. cover

60

Metrologische afscherming is geopend

W38 RTC setting

58

Apparaat klok heeft een tijdsynchronisatie ondergaan

W39 Primary volume setting

59

Primair volume (niet herleid volume Vm) is ingesteld

M0 no configuration

30

Het apparaat bevindt zich in de status “Niet
geconfigureerd”

M1 maintanance

31

Het apparaat is in de “onderhoudstoestand” geschakeld

Door de gebruiker ingestelde temperatuurlimieten
overschreden (kanaal 1)
Door de gebruiker ingestelde niet herleid debiet
overschreden (kanaal 1)
Door de gebruiker ingestelde herleid debiet overschreden
(kanaal 1)
Door de gebruiker ingestelde druklimieten overschreden
(kanaal 2)

Tabel 20 Overzicht van informatiecodes - waarschuwingsberichten (“Wrn” indicatie)

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
94 van 172

6.9.6 Statuswoord van het apparaat
De huidige status van het apparaat wordt opgeslagen in het 64-bit statuswoord van het apparaat.
Aan elke bewaakte status (bijv. temperatuurfout, drukfout, batterijstatus, etc.) wordt een vast bit in
het statuswoord toegewezen. De status van elke bit geeft aan of de status is opgetreden of niet.

i

Als een bewaakt bit is gewijzigd, wordt het volledige statuswoord met een
tijdstempel opgeslagen in het statusarchief.

Het statuswoord van het apparaat wordt ook opgeslagen in de data, dagelijkse en maandelijkse
archieven. Deze records slaan informatie op over of het bit de actieve status heeft bereikt tijdens
het archiveringsinterval. Toewijzing van een specifiek statuswoordbit aan elke bewaakte
gebeurtenis in het overzicht van informatiecodes (zie tabel 19 en tabel 20). Bij het bekijken van de
status in de apparaatarchieven door service programma’s Telves en Compass wordt het
statuswoord al in gedecodeerde leesbare vorm weergegeven.
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7

Technische beschrijving van het apparaat
WAARSCHUWING!

Alle connectoren in het apparaat bevatten een
veiligheidsvergrendeling 1 tegen onbedoelde ontkoppeling.

mechanische

Om de connector los te koppelen, drukt u eerst op het slot om de connector
te ontgrendelen en trekt u de connector voorzichtig uit de aansluiting. Oefen
nooit kracht uit bij het losnemen van de kabel, deze kan beschadigd raken.

Om de kabel op het apparaat aan te sluiten, sluit u de connector aan zodat
het slot op zijn plaats klikt en controleert u de sluiting door een lichte “trek”
aan de kabel.

7.1 Ontwerp van het apparaat
Het apparaat heeft een compact ontwerp met een temperatuur- en drukomvormer welke stevig zijn
bevestigd. In de standaardversie van het apparaat is de druksensor ingebouwd in de bodemwand
van de behuizing. De apparaatarchitectuur is gebaseerd op verwisselbare modules die zijn
gemonteerd in de sleuven van de I / O-kaart aan de onderkant van de behuizing.
De CPU-module (processorkaart) met het display, toetsenbord en batterij voor het apparaat
(voeding van het apparaat behalve de modem), bevindt zich in het deksel van het apparaat. De
CPU-module wordt beschermd door het deksel zelf en gemarkeerd met een officieel merkteken. In
het deksel van het bord bevindt zich een opening voor toegang tot de serviceschakelaar. Gebruik
de serviceschakelaar om de parameterinstellingen van het apparaat in of uit te schakelen.
Aan de onderkant van de kast bevindt zich de I / O-kaart van in- en uitgangen met aansluitblokken
voor het aansluiten van externe apparaten en met slotconnectoren voor het aansluiten van
uitwisselbare modules welke worden gebruikt om de functionaliteit van het apparaat uit te breiden.
Verbindingen met betrekking tot de metrologische functie van het apparaat worden beschermd door
beschermkappen welke zijn gemarkeerd met een plakzegel.

i

Het apparaat is uitgerust met autodetectie van de geïnstalleerde modules.
Modules in SLOT 0, SLOT 1, SLOT 2 en SLOT 3 worden altijd gedetecteerd
(zonder andere voorwaarden).
Voor de detectie van SLOT 4 en SLOT 5 modules geldt het volgende:



Uitgewerkt door:
Raak IGS

Modems die een modembatterij vereisen (S4-PWR2-module of M2G,
M4G-modem) kunnen alleen in deze slots worden gedetecteerd als de
modembatterij is aangesloten.
Andere modules worden altijd gedetecteerd.
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7.2 Hoofdonderdelen van het apparaat

Fig. 57 Hoofdonderdelen van ELCOR

Fig. 58 Hoofdonderdelen van ELCORplus
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nr.

onderdeel

nr.

onderdeel

1

device opening sensor

14

empty SLOT 2

2

metrological seal of metrological
switch cover

15

module installed in SLOT 3

3

CPU mode

16

module installed in SLOT 4

4

modem cable

17

module installed in SLOT 5

5

I/O board cable

18

cover or temperature and pressure
transducer

6

service switch

19

EDT 96 pressure transmitter

7

keypad board

20

EDT 101 temperature transmitter
cable

8

device battery

21

cable glands

9

device battery connector

22

ventilation grommet with IP68 rating

10

modem battery

23

conductive strip connecting the metal
cable glands, cable shields

11

module fitted in SLOT 0 (placed
under modem battery in
ELCORplus)

24

terminal cover
connection

12

I/O board

25

cable adapter for external modem
antenna connection

13

module installed in SLOT 1

26

Internal modem (ELCOR)

for

gas

meter

Tabel 21 Legenda hoofdonderdelen ELCOR en ELCORplus

i
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ELCOR heeft alleen SLOT 0 beschikbaar om de functies uit te breiden.
Het basisontwerp kan worden uitgebreid met een modemmodule die
rechts in de apparaatbehuizing buiten de I / O-kaart is geïnstalleerd.
ELCORplus is uitgerust met uitbreidingsconnectoren SLOT 0 tot en
met SLOT 5
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Fig. 59 Functioneel overzicht ELCOR (GB)
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Fig. 60 Functioneel overzicht ELCORplus (GB)

7.3 Modules, gebruiksprincipes
De meegeleverde uitbreidingsmodules zijn ontworpen voor installatie in de slots op de I / O-kaart.
ELCOR is alleen uitgerust met SLOT 0, ELCORplus met SLOT 0 tot en met SLOT 5. Voor elke
module bepaalt de fabrikant in welk slot deze kan worden gemonteerd. Elke sleuf is voorzien van
een connector waarin de module kan worden geplaatst. De ingevoegde module wordt met twee
schroeven bevestigd in het apparaat
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Fig. 61 Overzicht van de slots in ELCORplus

ATTENTIE!
Een opgeleid persoon mag modules installeren of vervangen die niet worden
beschermd door een metrologische afdichting (dwz buiten SLOT 0), zelfs in
potentieel explosieve omgevingen, op voorwaarde dat de waarschuwingen en
procedures die in dit document worden beschreven, worden nageleefd en dat
alle veiligheidsnormen van toepassing zijn op producten en explosieve
omgevingen worden nageleefd.

ATTENTIE!
Het apparat dient volledig spanningsloos gemaakt te worden voor het in- en
uitnemen van modules (achtereenvolgens meet- en modemsectie). Als een
externe voeding wordt gebruikt, wordt deze alvorens de batterij los te nemen
spanningsloos gemaakt te worden.
Na deze handeling kan het in- en uitnemen van module(s) worden uitgevoerd,
zelfs in mogelijk explosieve omgevingen. Wees voorzichtig bij het hanteren
van verwijderde modules om ze niet te beschadigen. Plaats plastic
beschermkappen op de connectoren van de lege sleuven van de I / O-kaart.

ATTENTIE!
Het apparaat en de modules zijn uitgerust met CMOS-componenten die
gevoelig zijn voor statische ladingen. Raak de uitgangen van de componenten
en connectoren niet aan.
Gebruik tijdens het werken geen synthetische stoffen (inclusief kleding)
waarvan een vonk door statische elektriciteit naar het circuit kan overslaan.
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7.3.1 Modules installeren, algemeen
Het apparaat ontwerp maakt extra uitbreiding of wijziging van de invoer- / uitvoermodules (SLOT
1, SLOT 2) en externe voeding van het hele apparaat (SLOT 3) en de communicatiemodule (SLOT
4) mogelijk.

ATTENTIE!
Als de classificatie van het apparaat vanuit het oogpunt van
explosieveiligheid is gewijzigd na de aanpassing van bepaalde modules
(hoofdstuk 2), moet de classificatie worden gecorrigeerd op het typeplaatje
van het apparaat.

i

Het voorgeschreven aanhaalmoment van de montageschroeven van de module op
de I / O-kaart is 0,7 Nm.

Procedure:
 Koppel altijd de voeding los van het meetgedeelte (processorbord) voordat u de modules
aanraakt.
 Als een externe voeding wordt gebruikt, koppelt u de voeding los van de PWR1-klemmen.


Koppel de batterij los. Druk op de vergrendeling en trek voorzichtig aan de draden om de
connector los te koppelen



Ongebruikte connectoren op het moederbord worden beschermd door afschermkappen.
Om een module achteraf te monteren, verwijdert u eerst de afschermkap. Duw de hendels
voorzichtig met een tang om de vergrendeling los te maken en verwijder vervolgens de kap.



Bevestig de module op de steunpalen en druk deze voorzichtig in de connector op het
moederbord. Draai de schroeven vast. De module kan niet in een verkeerde sleuf worden
geïnstalleerd. Als de module moeilijk aan te sluiten is, gebruik dan geen grotere kracht,
maar controleer de juiste positie en oriëntatie van de module.



Sluit achtereenvolgens de batterij en indien van toepassing de externe voeding aan.

Fig. 62 Modules installeren, algemeen
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7.3.2 Externe voedingsmodule van het modem installeren
Procedure:
 Druk op de vergrendeling en trek voorzichtig aan de kabels om de connector van de
modembatterij los te koppelen (1).


Het batterijgevoede modem bevindt zich in SLOT 4. Om een externe voedingsbron aan te
sluiten, moet het modem naar SLOT 5 verplaatst worden om de de externe voedingsmodule
in SLOT 4 te kunnen plaatsen.



Verwijder de afschermkappen van de connector (2) in SLOT 5. Duw de hendels voorzichtig
met een tang om de vergrendeling los te maken en verwijder vervolgens de kap.



Maak de batterijkabels los van de beugel (3).



Draai de bevestigingsschroeven (4) los.



Verwijder het modem door deze loodrecht uit het moederbord te trekken, kantel de module
NIET! Een antenne is geïnstalleerd in de module, welke samen met de module beweegt.



Plaats de module op de steunpalen van slot 5 en druk deze voorzichtig in de connector op
het moederbord. Let op de juiste oriëntatie en positie van de module.



Draai de schroeven (4) vast.



Sluit de batterijkabels aan in de externe voedingsmodule van PWR2.



Sluit de externe voedingskabels aan op de PWR2-terminals .

Fig. 63 Externe voedingsmodule van het modem installeren
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7.3.3 Vervanging van het modem
Procedure:
 Als externe voedingsbronnen worden gebruikt, dient deze te worden losgekoppeld van de
de PWR1- en PWR2-klemmen.


Druk op de vergrendeling en trek voorzichtig aan de kabels om de connectoren van beide
batterijen los te koppelen.



Maak de batterijkabels los van de beugel (3).



Draai de bevestigingsschroeven (4) los.



Als een externe antenne wordt gebruikt, dient de connector los van de communicatiemodule
te worden genomen voordat de module wordt verwijdert.



Verwijder het modem door deze loodrecht uit het moederbrod te trekken, kantel de module
NIET! Een antenne is geïnstalleerd in de module, welke samen met de module beweegt.



Plaats de module op de steunpalen van slot 5 en druk deze voorzichtig in de connector op
het moederbord. Let op de juiste oriëntatie en positie van de module.



Draai de schroeven (4) vast.



Sluit de batterijkabels aan (2 en 3), en besteedt aandacht aan dat de batterij is aangesloten
op de juiste connector.



Indien van toepassing, sluit de externe voedingskabels aan op de PWR1 en PWR2terminals.

Fig. 64 Vervanging van het modem
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7.4 Voeding van het apparaat
ATTENTIE!
Alleen batterijen die zijn voorgeschreven door de fabrikant (hoofdstuk 3) die
door het laboratorium zijn goedgekeurd voor dit apparaat en die voldoen aan
de parameters voor een explosieve omgeving, mogen in het apparaat worden
gebruikt.
Batterijen zijn verzegeld door de fabrikant en mogen om veiligheidsredenen
niet worden gedemonteerd.

Zowel de apparaatbatterij als de modembatterij kunnen worden vervangen
in een mogelijk explosieve omgeving.
Alleen het voorgeschreven type batterij mag worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

Alle connectoren in het apparaat bevatten een
veiligheidsvergrendeling 1 tegen onbedoelde ontkoppeling.

mechanische

Om de connector los te koppelen, drukt u eerst op het slot om de connector
te ontgrendelen en trekt u de connector voorzichtig uit de aansluiting. Oefen
nooit kracht uit bij het losnemen van de kabel, deze kan beschadigd raken.

Om de kabel op het apparaat aan te sluiten, sluit u de connector aan zodat
het slot op zijn plaats klikt en controleert u de sluiting door een lichte “trek”
aan de kabel.

i

Ontladen batterijen vallen onder de categorie gevaarlijk afval. Volgens de WEEErichtlijn (2002/96 / EG) en volgens nationale voorschriften mogen batterijen niet
samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Ontladen batterijen zijn
onderworpen aan een terugnameverplichting. Daarom moeten de lege batterijen
worden weggegooid op een geautoriseerd punt van terugname of op
geautoriseerde punten voor de recycling van elektrisch en elektronisch afval.

7.4.1 Batterijen om de meetsectie van stroom te voorzien
Het apparaat wordt standaard gevoed door een B-03-batterij met een nominale spanning van 3,6
V en een capaciteit van 17 Ah. Als alternatief kan ELCORplus worden uitgerust met een B-03Dbatterij met een hogere capaciteit (30 Ah).
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
105 van 172

In speciale gevallen kan de B-03A alkalinebatterij worden gebruikt om de
ELCORplus van stroom te voorzien. Bij gebruik van deze batterij kan een interne
modem niet in het apparaat worden gebruikt.

De modemmodule wordt niet gevoed door deze batterij in de apparaat variant met modem. De
stroomvoorziening voor het modem wordt verzorgd door een eigen batterij.
Tijdens bedrijf wordt de opgenomen capaciteit gemeten en berekend. De resterende
batterijcapaciteit wordt direct in het interne batterijgeheugen opgeslagen.

Als de batterijcapaciteit daalt tot 10% vóór de verwachte ontlading, waarschuwt het
apparaat u dat de batterij moet worden vervangen (foutmelding E9, hoofdstuk 6).

De levensduur van de batterij is voornamelijk afhankelijk van de apparaat configuratie, de
frequentie van communicatie, de tijd van displayverlichting en weersomstandigheden.
Gedefinieerde voorwaarden voor de aangegeven levensduur van de batterij:
Onder de volgende algemene omstandigheden wordt de levensduur van de meegeleverde
batterijen voor typische ELCOR- en ELCORplus-configuraties weergegeven:










30 s meetinterval (niet van toepassing op encoders)
archiveringsinterval van 1 uur
pulsfrequentie van de gasmeter ≤10 Hz
genereren van uitgangspulsen met frequentie ≤ 1 Hz
operationele communicatie (lokaal of op afstand) met het apparaat gedurende 2 minuten
per dag
servicecommunicatie (lokaal of extern) met het apparaat gedurende 5 minuten per week
jaarlijkse firmware update (lokaal of middels verbinding op afstand)
omgevingstemperatuur37): -25 °C to +70 °C or -40 °C to +70 °C
omgevingstemperatuur 38): -30 °C to +65 °C

7.4.1.1 ELCOR / ELCORplus EVHI
a) Basisuitvoering
Batterij
Lithium batterij B-03
39

Lithium batterij B-03D )

Display UIT
(grafisch of segment)

Display AAN 24/7 (segment)

11 jaar

9 jaar

18 jaar

16 jaar

Levensduur back-up batterij: 16 jaar (inclusief 3 jaar gebruik van de batterij)
Tabel 22 Batterijlevensduur meetsectie basisuitvoering

37

) Temperatuurbereik bij toepassing van lithium batterij B-03 en B-03D.

38

) Temperatuurbereik bij toepassing van alkaline batterij B-03A.

39

) Alleen beschikbaar voor ELCORplus.
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b) Basisuitvoering met online communicatie
Communicatie via RS232 of RS485 interface, transfer rate 115 kBd:
Display UIT
(grafisch of segment)

Batterij
Uitleesperiode actuele waarden

5s

15 s

Lithium batterij B-03

---

5 jaar

Lithium batterij B-03D 39)
5 jaar
10 jaar
Tabel 23 Invloed communicatie op batterijlevensduur meetsectie basisuitvoering
ELCOR HW configuratie:
- IB0: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren)
- SLOT0: leeg
- Modem
ELCORplus HW configuratie:
- IB0: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren)
- IB1: leeg
- SLOT0: leeg
- SLOT1: S1-COM1 - RS232/RS485 interface
- SLOT2: leeg
- SLOT3: S3-PWR1
- SLOT4: S4-PWR2 of Modem
- SLOT5: Modem of leeg

7.4.1.2 ELCOR/ELCORplus EVHI met aangesloten NAMUR or SCR+ encoder
a) Uurlijks uitlezen van encoder
Batterij
Lithium batterij B-03
39

Lithium batterij B-03D )

Display UIT
(grafisch of segment)

Display AAN 24/7 (segment)

10 jaar

8 jaar

17 jaar

15 jaar

Levensduur back-up batterij: 16 jaar (inclusief 3 jaar gebruik van de batterij)
Tabel 24 Batterijlevensduur meetsectie met uurlijks uitlezen van encoder
b) Iedere 30 seconden uitlezen van encoder
Display UIT
(grafisch of segment)

Batterij
Encoder type
Lithium batterij B-03

NAMUR

SCR+

---

5 jaar

Lithium batterij B-03D 39)
5 jaar
9 jaar
Tabel 25 Invloed frequenter uitlezen encoder op batterijlevensduur meetsectie
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Achtergrondinformatie uitlezen van encodertelwerken:
In deze modus hangt de levensduur van de batterij voornamelijk af van het stroomverbruik van de
aangesloten encoder. Het verbruik van de encoder kan verschillen per fabrikant. De bovenstaande
levensduur is van toepassing op encoders vervaardigd door Elster, RMG en FMG. Daarnaast is
het interval om encodertelwerken uit te lezen gelimiteerd (hoofdstuk 9)
ELCOR HW configuratie:
- IB0: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren)
- SLOT0: S0-NAM of S0-SCR module met aangesloten encoder
- Modem
ELCORplus HW configuratie:
- IB0: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren)
- IB1: leeg
- SLOT0: S0-NAM of S0-SCR module met aangesloten encoder
- SLOT1: S1-COM1 - RS232 / RS485 interface
- SLOT2: leeg
- SLOT3: S3-PWR1
- SLOT4: S4-PWR2 of Modem
- SLOT5: Modem of leeg

7.4.1.3 ELCORplus EVHI 2 kanalen
Display UIT
(grafisch of segment)

Display AAN 24/7 (segment)

Lithium batterij B-03

9 jaar

7 jaar

Lithium batterij B-03D

15 jaar

13 jaar

Batterij

Levensduur back-up batterij: 16 jaar (inclusief 2 jaar gebruik van de batterij)
Tabel 26 Batterijlevensduur meetsectie 2 kanaals EVHI
ELCORplus HW configuratie:
- IB0: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren - kanaal 1)
- IB1: 1x EDT 96, 1x EDT 101 (metrologische sensoren - kanaal 2)
- SLOT0: leeg
- SLOT1: S1-COM1 - RS232/RS485 interface
- SLOT2: leeg
- SLOT3: S3-PWR1
- SLOT4: S4-PWR2 or modem
- SLOT5: Modem of leeg
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7.4.1.4 ELCOR/ELCORplus overige varianten
Neem contact op met de fabrikant om de levensduur van de batterij van een andere HW / SWconfiguratie van het apparaat te bepalen die hier niet wordt vermeld (hoofdstuk 6).
Opmerking:
Als het apparaat met een hoger verbruik moet worden gebruikt dan in de gedefinieerde modus,
moet rekening worden gehouden met de frequentere vervanging van de batterij of, in het geval van
ELCORplus, met de externe voeding.

7.4.2 De batterij voor de meetsectie vervangen
Het is raadzaam om de lege batterij zo snel mogelijk te ontkoppelen.
Het apparaat geeft een E9-foutmelding voor een lege batterij aan in de
apparaatdiagnose (hoofdstuk 6).

i

Alle gegevens in het apparaat, archieven en parameterinstellingen worden
opgeslagen in niet-vluchtig (energetisch onafhankelijk) geheugen en blijven
intact, zelfs als het apparaat wordt losgekoppeld van de voeding, inclusief het
loskoppelen van de back-upbatterij.

i

Tijdens het vervangen van de batterij meet het apparaat geen druk of
temperatuur, maar telt het inkomende LF-pulsen (de pulsconversie wordt
echter niet uitgevoerd voordat de batterij is aangesloten) en de realtimeklokwerking is gewaarborgd.

i

Het voorgeschreven aanhaalmoment van de batterijbevestigingsschroeven
op het apparaat is 0,7 Nm.

Procedure:
 Druk op de mechanische connectorvergrendeling en trek voorzichtig aan de kabels om de
batterijconnector 2 los te koppelen van de CPU-module.


Draai de bevestigingsschroeven van de batterij los.



Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe. Bevestig de batterij in positie met
de schroeven.



De batterijkabel met connector 1 moet worden aangesloten op connector 2 op de
processorkaart. Wanneer de batterij is aangesloten, wordt het apparaat automatisch
ingeschakeld.
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Fig. 65 Batterij meetsectie vervangen

7.4.3 Batterijen om het modem van stroom te voorzien

i

Een lege batterij van het modem wordt aangegeven door de E27-foutmelding
in de apparaatdiagnostiek; lage spanning van de modembatterij wordt
aangegeven door de W30-waarschuwingsmelding (hoofdstuk 6).

De status van de modembatterij wordt automatisch om de 2 minuten door het apparaat
gecontroleerd. Het vervangen van de batterij van het modem wordt daarom automatisch
geregistreerd binnen 2 minuten na het aanzetten of na het resetten van het apparaat.
Tijdens modembedrijf wordt de verbruikte capaciteit gemeten en berekend. De resterende
batterijcapaciteit wordt opgeslagen in het interne geheugen van de batterij.
Elk type toegepaste modem vereist het juiste batterijtype.
Type modem
M2G intern 2G modem
M4G intern LTE modem

Batterij

Levensduur

Voltage

Capaciteit

HB-03

6 jaar

3.0 V

12 Ah

HB-03D

11 jaar

3.0 V

20 Ah

HB-04

6 jaar

6.0 V

12 Ah

HB-04D
11 jaar
3.0 V
20 Ah
*)
*) in voorbeiding / beschikbaarheid in overleg, SLOT 1, SLOT 2 en SLOT 3 niet beschikbaar
Tabel 27 Batterijlevensduur van het modem
Gedefinieerde voorwaarden voor de aangegeven levensduur van de batterij:
Onder de volgende algemene omstandigheden wordt de levensduur van de meegeleverde
batterijen voor ELCOR en ELCORplus weergegeven:






GSM/GPRS-gegevensoverdracht eenmaal per dag (modem gem. 2 min. per dag AAN)
GSM/GPRS-servicevenster eenmaal per week (modem gem. 10 min. AAN, gem. 1 min.
communicatie per week)
Jaarlijkse firmware update (middels verbinding op afstand)
Omgevingstemperatuur -25°C to + 25°C
Signaalsterkte 80%
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De levensduur van de batterij is voornamelijk afhankelijk van de gebruikswijze, de signaalsterkte
op het moment van ontplooiing en de omgevingstemperatuur:


De levensduur van de batterij neemt af bij hogere omgevingstemperaturen:
- tot ca 90% at 50°C, to 80% at 70°C.



De levensduur van de batterij neemt af met afnemende signaalsterkte
- tot ca 60% bij 15% signaalsterkte.

7.4.4 De batterij voor het modem vervangen

i

Het voorgeschreven aanhaalmoment van de batterijbevestigingsschroeven
op het apparaat is 0,7 Nm.

Procedure:
 Druk op de mechanische connectorvergrendeling en trek voorzichtig aan de kabels om de
batterijconnector los te koppelen (1).


Maak de batterijkabels los van de beugel (2).



Draai de bevestigingsschroeven van de batterij los (3).



Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe. Draai de schroeven vast (3).



Klem de batterijkabel onder de beugel (2) en verbind de connectoren,



of indien van toepassing; sluit de kabels aan op PWR2-terminals van de externe voeding
van het modem. (hoofdstuk 5)

Fig. 66 Modembatterij vervangen
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7.4.5 Back-up batterij
De batterij dient als back-up van belangrijke functies wanneer de hoofdbatterij leeg is of wordt
vervangen. De back-upbatterij bevindt zich in een houder op het processorbord (CPU-module)
onder het deksel. De reservebatterij kan worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum
na het verstoren van de officiële en productiemerken (de vervanging mag niet worden uitgevoerd
in mogelijk explosieve omgevingen). Alleen goedgekeurde batterijtypen mogen worden gebruikt.
De levensduur van de back-up batterij is eerder in dit hoofdstuk gespecificeerd.

7.4.6 Externe voeding

i

Externe voeding kan alleen worden gebruikt voor ELCORplus. Voor ELCOR
kan geen externe voeding worden gebruikt.
Een aansluitschema is onderdeel van hoofdstuk 5 van deze handleiding.
De externe voeding naar het apparaat levert geen stroom aan het interne
modem. Voor een interne modem moet een afzonderlijke externe voeding
worden gebruikt.

ELCORplus kan worden gevoed door een externe intrinsiek veilige voedingsbron. Als het apparaat
is uitgerust met een intern modem, kan het apparaat tevens worden uitgerust met een externe
voeding voor het modem. Externe voeding wordt aanbevolen wanneer de bedrijfsmodus van het
apparaat en/of modem is ingesteld op een verhoogd stroomverbruik van de batterijen, waardoor
de levensduur van de batterijen wordt verkort.
Het gebruik van externe voeding voor de meetsectie van het apparaat is noodzakelijk:
 Bij gebruik van de EXT1-module met NAMUR HF-pulsingang
 Bij gebruik van een NAMUR-encoder met een meetfrequentie van minder dan 1 minuut
Het gebruik van externe voeding voor de meetsectie van het apparaat wordt aanbevolen:
 Voor frequente communicatie (meer dan eens per dag)
 Wanneer een langere tijd AAN van het modem wordt gevraagd dan dagelijks 2 minuten
Om het apparaat of modem extern te kunnen voeden, moet het zijn uitgerust met een geschikte
plug-inmodule waarop een externe intrinsiek veilige bron is aangesloten. De beschikbare intrinsiek
veilige bronnen moeten worden gevoed door een 12 Vdc-bron.

i

De apparaat batterijen en modembatterijen moeten in het apparaat worden
geplaatst en aangesloten, zelfs wanneer een externe voeding wordt gebruikt.
In het geval van een externe stroomstoring, schakelen het apparaat en het
modem automatisch over op batterijvoeding. In dit geval dienen de batterijen
als reservevoeding.

Toepassing

Externe
voedingsmodule
Module

Intrinsiek veilige voedingsbron

Installation

Type

Zone van installatie

Meetsectie

S3-PWR1

SLOT 3

PS-E, PS-E/A

Buiten de potentieel
explosieve atmosfeer

Intern modem

S4-PWR2

SLOT 4

PS-M, PS-M/A

Buiten de potentieel
explosieve atmosfeer

Tabel 28 Vereiste componenten externe voeding
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7.5 Digitale uitgangen
Als onderdeel van het basisontwerp hebben ELCOR 2 digitale uitgangen (DO1 en DO2) en
ELCORplus 4 digitale uitgangen (DO1 t/m DO4). Deze uitgangen lopen naar het DOUTklemmenblok van de input / output-kaart (I / O-kaart). Alle uitgangen zijn galvanisch gescheiden en
zijn van het open collectortype.
Het basisgebruik van deze uitgangen vereiste dat deze uitgangen extern werden gevoed door
spanning te leveren aan de U0 + -aansluiting van het DOUT-klemmenblok. In dit geval mag de
kortsluitjumper JP1 niet op de I / O-kaart worden gemonteerd (standaard niet aanwezig).
Voor pulsuitgangen is het echter mogelijk om een speciale gebruiksmodus in te stellen voor DO1en DO2-uitgangen waarbij deze uitgangen kunnen worden gebruikt als pulsuitgangen zonder
voeding op klem U0 +. Deze gebruiksmethode vereist een kortsluit-jumper JP1 op de I / O-kaart
(zie fig. 9).
Attentie: deze modus vermindert het werkbereik van de DO1- en DO2-uitgangen.
Parameter
Zonder jumper JP1
Met jumper JP1
functie DO1 en DO2

Puls, binair, data

Puls

Voeding voltage ) (terminal U0+)

3.6 V ÷ 15 V

-----------------

Output voltage

2.7 V ÷ 15 V

3.0 V ÷ 3.6 V

Output spanning

3 µA ÷ 100 mA

3 µA ÷ 1 mA

Max. frequentie

1 Hz

1 Hz

40

Pulse lengte (gesloten uitgang)
5 ms ÷ 25 s
5 ms ÷ 50 ms
Tabel 29 Bedrijfsparameters van DO1- en DO2 afhankelijk van de kortsluitjumper JP1

Fig. 67 Plaats van eventuele JP1 kortsluitjumper op het I/O board

40

) Als de voedingsspanning niet op de U0 + -aansluiting wordt toegepast, zijn de DO3 en DO4 uitgangen in
het geval van ELCORplus uitgeschakeld.
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7.6 Intern modem en gebruik van externe antenne
Het interne M2G, M4G-modem wordt gevoed door een zelfstandige HB-03 / HB-03D of HB-04
batterij. Het modem wordt volledig bestuurd door de apparaatparameters. Vanwege het huidige
verbruik van het modem, is het noodzakelijk om de modus en timing van de verzonden gegevens
te kiezen en om het in- en uitschakelen van het modem ten opzichte van de modembatterij te
regelen. Tevens kan het interne modem van ELCORplus ook worden gevoed door een externe
voeding (PS-M, PS-M / A) met behulp van de S4-PWR2-module.

7.6.1 Het apparaat gebruiken met een externe antenne
De interne M2G- en M4G-modems zijn uitgerust met een geïntegreerde antenne welke deel
uitmaakt van het M2G- of M4G-modem. De antenne bevindt zich onder de afdekking van de
modemmodule en is via een standaard SMA-connector verbonden met de modemkaart.
Op locaties met een slechte signaalkwaliteit kan de interne antenne worden losgekoppeld en kan
een externe, krachtigere antenne worden aangesloten op de coaxkabel buiten het apparaat. Deze
aanpassing is gebaseerd op de installatie van een HF-antennekabeladapter die modemantenneuitgang verbindt met buitenste antennestekker. Het vereiste onderdeel - HF-anetennekabeladapter
- is net als een externe antennen geen onderdeel van de standaard leveromvang.
Een externe antenne wordt aangesloten op de SMA (f) -paneelconnector aan de onderkant van de
behuizing van het apparaat. De externe antenne kan zich in een mogelijk explosieve zone of in een
veilige omgeving bevinden.
WAARSCHUWING!

Bij het ontwerpen van de installatie en het gebruik van een andere antenne
dan de meegeleverde standaardantenne, vooral wanneer deze zich buiten een
potentieel explosieve zone bevindt, moeten maatregelen worden genomen
om de impact van de blikseminslag te verminderen (zie CSN EN 60079-14 en
CSN EN 62305 3) .
De maximale kabellengte voor de externe antenne is 10 m.

7.6.2 Het apparaat geschikt maken voor aansluiting externe antenne
Procedure:
 Als de externe voeding voor het modem wordt gebruikt, koppel de voedingsbron los van de
PWR2-terminals.


Druk op de mechanische vergrendeling van de connector op de modembatterijkabel en trek
voorzichtig aan de kabels om de modembatterij los te koppelen.



Plaats de simkaartafdekking (1) in verticale positie, open deze iets en verwijder deze
afdekking van het modem.



Houd het vaste gedeelte van de connector (2) vast met een steeksleutel 7 om te voorkomen
dat het onderdeel uit de printplaat glijdt en draai de moer van de binnenste
antenneconnector (3) los met steeksleutel 8.



Schroef de verbindingsmoer (3) los en plaats deze in de houder in het deksel (4).



Verwijder de blindschroef (5) aan de onderkant van de behuizing.
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Fig. 68 Plaatsen van externe HF-antennekabeladapter


Installeer de HF-antennekabeladapter. Steek de paneelconnector van de adapter met de
rubberen O-ring in de blinde dopopening (5) en bevestig deze buiten de behuizing met een
moer en sluitring. Draai de moer voorzichtig vast (0,7 Nm), vergeet niet het vaste deel van
de connector vast te houden met de sleutel. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de
HF- antennekabeladapter aan op de connector op de modemkaart.



Plaats de klep van de SIM-kaarthouder (1) terug en sluit deze.



Sluit de connector van de modembatterij opnieuw aan.



Indien van toepassing, sluit de externe voeding aan op de PWR2-aansluitingen van de
externe voeding van de modem.

7.7 Apparaat software
De apparaat software (firmware, FW) is verdeeld in 3 delen. Het eerste deel ("Loader") wordt
gebruikt om ervoor te zorgen dat de firmware wordt geüpload wanneer deze wordt bijgewerkt. Het
tweede deel van de firmware ("Metrolog") bevat software voor de metrologische functionaliteit van
het apparaat, displaybesturing, toetsenbordbediening, metrologische databeveiligingsroutines &
controlemechanismen voor detectie van foutcondities. Het derde deel van de firmware ("App")
bevat de rest van de software: communicatieprotocollen, beheer van communicatiekanalen,
functionaliteit van de opbouw, enz.
Elk deel van de FW wordt geïdentificeerd door het versienummer en de checksum. De versieaanduiding wordt opgeslagen in de vorm van een string; het is een decimaal getal met twee
decimalen. De versie en checksum van "Loader" en "Metrolog" zijn gespecificeerd in het certificaat.
Versies kunnen alleen worden gewijzigd door de aangemelde instantie met officiële goedkeuring.
Het veranderen van het versienummer betekent een grote verandering, het wijzigen van de
decimalen geeft aan dat op een versie kleine wijzigingen en / of bugfixes zijn doorgevoerd.

7.7.1 Firmware downloaden met de methode "Remote Download"
Met deze methode is het mogelijk nieuwe firmware op het apparaat te laden in overeenstemming
met de aanbeveling Welmec 7-2 Extension D. De geladen firmware is beveiligd met een digitale
handtekening, afzonderlijk in elke sectie. Dit om de integriteit van gegevens, de authenticiteit en
ook de specificiteit van het apparaat te controleren. Het upgradeproces is verdeeld in verschillende
fasen, een uitgestelde start van de firmware-activering kan worden ingesteld. Informatie over de
verwerking van elke afzonderlijke laadfase wordt vastgelegd in het instellingenarchief.
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Het downloaden van de FW is niet gebonden aan een specifiek communicatieprotocol of specifieke
pc-software en kan via elk communicatiekanaal worden uitgevoerd. Voor het opslaan is de firmware
verdeeld in twee delen; ofwel het "App" -gedeelte of het "App" -gedeelte samen met de "Metrolog"
kunnen worden gedownload.
De digitale handtekening in het firmwarebestand van de toepassing (* .srec) bevestigt dat
standaardtests zijn uitgevoerd bij en door ELGAS, s.r.o. en dat de "Metrolog" -module voldoet aan
het geldige certificaat van de relevante aangemelde instantie.

7.7.2 Opslag van gegevens op het apparaat
Verschillende geheugens (interne processor RAM, interne FLASH-processor, SPI FRAM en SPI
dataFLASH) worden gebruikt om gegevens in het apparaat op te slaan.
Alle archieven en tellers worden opgeslagen in 16 MB niet-vluchtig SPI dataFLASH-geheugen.
Belangrijke archieven, tellers en parameters worden bovendien in andere geheugens opgeslagen.
Alle gegevens zijn beveiligd. Onregelmatige fouten worden aangegeven in de interne diagnostiek
van het apparaat. De back-upbatterij in het apparaat wordt gebruikt om een back-up van het RAM
te maken, het in bedrijf houden van het RTC-circuit, en het tellen van pulsen op de LF-ingangen.

7.8 Functiebeschrijving
7.8.1 Conversie met behulp van toestandsvergelijking
De gasstroomgegevens worden verkregen door middel van pulsen (N) van de LF- of HF-sensor in
de meter. Uit het aantal pulsen (N) en uit de gasmeterconstante (kp) wordt het volume berekend
bij de meetomstandigheden (V).
Van de temperatuur- en druksensoren ontvangt het apparaat aanvullende gasstroomgegevens;
gastemperatuur (t) en absolute druk onder de meetomstandigheden (p). Uit deze gegevens wordt
het conversienummer (C) berekend, dat wordt beïnvloed door andere factoren: absolute
temperatuur onder basisomstandigheden (Tb), absolute druk onder basisomstandigheden (pb) en
gascompressibiliteitsfactoren onder basisomstandigheden (Zb) en meetomstandigheden (Z).
Volume bij meetomstandigheden:
V=

N
kp

K=

Z
Zb

Gascompressibiliteitsfactor:

Conversiefactor:
p
pb
Volume herleid naar basis condities:
C=

*

Tb
(t + 273.15)

*

1
K

Vb = V * C
De compressibiliteitsfactor van het gas geeft de variatie weer van de eigenschappen van aardgas
ten opzichte van de eigenschappen van het ideale gas. Door de parameters in te stellen, kan een
specifieke methode volgens een specifieke algoritme (AGA NX-19 mod, AGA8-G1, AGA8-G2,
SGERG-88, AGA8-92DETAIL, GOST 13390.2 of GOST 13390.3) worden geselecteerd voor de
berekening van de compressibiliteitsfactor . Voor andere gassen dan aardgas kan een constante
samendrukbaarheidswaarde worden gebruikt. Als de waarde van druk of temperatuur de limiet van
de geselecteerde algoritme overschrijdt om de samendrukbaarheid te berekenen, berekent het
apparaat de samendrukbaarheid met een vervangende samendrukbaarheidswaarde.
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Op basis van de ingangspulsfrequentie berekent het apparaat de gasstroom in real time door
wiskundige filtratie van het binnenkomende signaal. Primair debiet:
Q = ∆V/∆t [m3/h]
Waarbij:

∆V ............... toename van het bedrijfsvolume
∆t

tijd tussen pulsen met de nauwkeurigheid van een honderdste van
een seconde

Het momentane debiet dat op het display wordt weergegeven, wordt elke 10 seconden
geactualiseerd. Debiet bij basisomstandigheden:
Qb = C * ∆V/∆t [m3/h]
Waarbij:

C

herleiding factor

De basisomstandigheden zijn de omstandigheden waarop de meting van de gashoeveelheid wordt
herleid. Deze referentiewaarden waarnaar herleid wordt kunnen verschillen per land:
B.v. voor Tsjechië:
absolute temperatuur Tb = 288.15 K (i.e. tb = 15 ° C)
absolute druk pb = 101.325 kPa
B.v. voor Nederland:
absolute temperatuur Tb = 273.15 K (i.e. tb = 0 ° C)
absolute druk pb = 101.325 kPa

7.8.2 Vervangende volumewaarden
Voor berekening onder foutcondities (d.w.z. vanwege een sensorfout, een waarde-afwijking van
het werkbereik of een apparaatfout), worden de vervangende volumetellers bij
meetomstandigheden (Vs) en bij basisomstandigheden (Vbs) in het apparaat geïnstalleerd. Deze
tellers zijn gekoppeld aan geschikte volumetellers onder normale (correcte) omstandigheden. Een
gedetailleerde beschrijving van het gedrag van het apparaat onder normale (correcte) en
foutcondities wordt beschreven in hoofdstuk 8

7.8.3 Volumecorrectie onder de meetomstandigheden
Het apparaat is uitgerust met de optie om de gasmeterfouten te compenseren volgens de
correctieprofielgegevens die zijn gespecificeerd in het testrapport van de gasmeter. Deze
mogelijkheid om het gecorrigeerde volume Vc te gebruiken is in overeenstemming met CSN EN
12405-1 + A2. De functie en de Vc-parameter kunnen door de fabrikant of op ASC-niveau worden
toegevoegd. Als deze functie wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het
foutenpercentageprofiel van de gasmeter ten opzichte van het debiet Q overeenkomt met de
werkelijke bedrijfsomstandigheden. De meterfout wordt gecorrigeerd met de functie f (Q). Voor het
gecorrigeerde volume geldt het volgende:
Vc = Vm x f(Q)
Waarbij:

Vc

Gecorrigeerd volume bij meetomstandigheden
(gecorrigeerd volume op basis van het correctieprofiel van gasmeter)

Vm

Volume bij meetomstandigheden (primair volume)

Q

Debiet bij meetomstandigheden (primair debiet)
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De lineaire interpolatiemethode wordt gebruikt als de impliciete interpolatiemethode om de waarden
tussen de kalibratiepunten te bepalen.
Het gegevensbestand voor de correctie van de gasmeter wordt naar het apparaat
geüpload met behulp van het service programma Compass of Telves
Correctiewaarden voor gasmeters worden als een tabel in een bestand opgeslagen.
De tabel kan maximaal 10 stroomafhankelijke correctiewaarden bevatten.
Informatie over het invoeren van het correctieprofiel van de gasmeter in het
apparaat wordt opgeslagen in het instellingenarchief.

Het principeschema van volumeberekeningen is onderdeel van dit hoofdstuk.
De voorwaarden voor het toepassen van volumecorrectie zijn in overeenstemming
met de vereisten van CSN EN 12405-1 + A2:
• De correctie wordt gebruikt als alleen de gasmeter ten minste 10 pulsen per
seconde meet bij Qmin.
• Onder Qmin wordt de correctie niet toegepast en wordt de waarde van de
correctiefactor die is opgegeven voor Qmax boven Qmax gebruikt.
Uit deze omstandigheden volgt dat de correctie alleen kan worden toegepast op
gasmeters met een HF-pulssensor en in verbinding met het ELCORplus-type.

7.8.4 Conversie van Volume naar Energie
Het apparaat maakt het mogelijk om de hoeveelheid verbruikt gas opnieuw te berekenen in de
hoeveelheid energie E en het is daarom mogelijk om het apparaat te gebruiken als een
energieconversie-apparaat volgens EN 12405-2. De conversie van het volume naar energie
gebruikt de waarde van verbrandingswarmte Hs. Alleen wanneer de AGA8-DETAIL-methode wordt
gebruikt, wordt de bruto calorische waarde Hs berekend volgens EN ISO 6976: 2016 door het
apparaat. In het geval van andere methoden wordt de vaste waarde van de bruto calorische waarde
Hs gebruikt (de gebruiker kan deze waarde wijzigen). Het is dus mogelijk om
referentieomstandigheden (t1 / tb, pb) te definiëren voor de verbrandingswarmte Hs in het apparaat.
De berekening wordt gemaakt door het toevoegen van incrementen van volumes dVb (en dVbs))
vermenigvuldigd met de werkelijke waarde van verbrandingswarmte Hs:
dE=Hs x dVb, dEs=Hs x dVbs
Voor het meten in energie-eenheden bevat het apparaat twee extra tellers, de energieteller E en
de energiesubstitutiewaarden teller Es.
Bij de configuratie kan de energiemeeteenheid worden geselecteerd: MJ, kWh, Btu.
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WAARSCHUWING!

Bij het veranderen van het apparaat, wordt de absolute waarde van de teller E (Es)
niet opnieuw berekend. Het toegevoegde volume wordt vervolgens afgelezen met
inachtneming van de nieuwe meeteenheid.
Als het instrument energieberekeningen uitvoert (Hs is terig te vinden bij de
apparaat parameters), moet de referentieomstandigheden consistent, d.w.z .:
- pb, tb om het volume V te herleiden naar volume Vb pb
- p2, t2 voor verbrandingswarmte om E te berekenen
Hier wordt de regel p2 = pb en t2 = tb toegepast. Deze instelling wordt
gecontroleerd door het serviceprogramma en staat het opslaan van parameters
niet toe als de voorwaarden niet overeenkomen.

Het principeschema van energieberekeningen is onderdeel van dit hoofdstuk.

De warmtecondities t1 / tb waaronder aardgas wordt verkocht, worden
voorgeschreven door de Energiewet van elke staat; t1 is de
referentieomgevingstemperatuur van verbranding, tb is de referentietemperatuur
van Vb van het verbrande gas.

Bijv. in Tsjechië volgens Energy Act No. 458/2000 Coll. § 98a art. 1 letter A en
besluit van het ministerie van Industrie en Handel nr. 108/2011 Coll. (gewijzigd
2017) §1 art.3 maakt dat de verbrandingswarmte in kWh / m3 wordt vermeld bij de
referentieverbrandingstemperatuur van 15 ° C.
Om de juiste omzetting van de verbruikte hoeveelheid Vb (tb, pb) in de energieeenheden te waarborgen, is het noodzakelijk:
- voer de waarde van de bruto calorische waarde Hs in de respectieve eenheden
in het apparaat in
{de waarde Hs wordt meestal gemakkelijk verkregen als een output van
chromatograafanalyse onder omstandigheden (t1, p1; tb, pb) die in een bepaalde
staat worden uitgevoerd (bijv. Hs 15/15 wordt gebruikt in de Tsjechische
Republiek}
- selecteer de juiste t1 / tb-voorwaarden in het apparaat menu.
In het geval van geselecteerde methodologie AGA8-DETAIL:
- de voorwaarden t1 / tb zijn geselecteerd.
- de calorische waarde is niet ingevoerd (het apparaat berekent deze volgens ISO
6976 op basis van de opgegeven gassamenstelling). De waarde van Hs (t1 / tb)
wordt gepubliceerd na het lezen van "momentane waarden".
Voor andere methoden moet de Hs-waarde handmatig worden ingevoerd.
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Fig. 69 Volume- en energieberekeningen - berekeningsschema (GB)
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8

Metrologische functies

8.1 Temperatuurmeting
Om de temperatuur te meten, gebruikt het apparaat de EDT 101 digitale temperatuuropnemer
welke is voorzien van de PT1000 temperatuursensor. Mechanisch bestaat de transducer uit een
sensor in een roestvrijstalen schacht van 5,7 mm met een lengte van 50 mm waaruit een kabel
wordt geleid. Onderdeel van de kabel is een plastic cilindrische behuizing met elektronica.
200

64

5.7

17

50

Fig. 70 Afmetingen temperatuuropnemer
De temperatuur wordt gemeten met behulp van een platina weerstandssensor waarvan het
uitgangssignaal wordt gevoed naar een analoog-digitaal hoge resolutie correctoringang. Na
conversie naar digitaal worden de gegevens verwerkt door een microprocessor die niet-lineariteit
corrigeert op basis van kalibratiegegevens. De kalibratiegegevens worden opgeslagen in het
EEPROM-geheugen wanneer de transducer wordt vervaardigd. De zender communiceert met het
apparaat via de RS485-communicatie-interface.
Het temperatuurmeetbereik is -25 ° C tot + 70 ° C of -40 ° C tot + 70 ° C. De meetperiode is
gemeenschappelijk voor zowel temperatuur- als drukmetingen en kan door de gebruiker worden
ingesteld van 1s tot 30s. De temperatuurmeeteenheden kunnen door de eindgebruiker worden
geselecteerd.
De vervanging van de temperatuuropnemer wordt beschermd door het zegel van de fabrikant
(metrologische zegel) en kan alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum (ASC).
Bij het configureren van het apparaat moet de gebruiker een constante parameter
Reservetemperatuur (tfix) in het apparaat invoeren. Deze waarde wordt gebruikt in plaats van de
gemeten temperatuurwaarde bij het berekenen van de compressibiliteit in de volgende gevallen:
- de gemeten temperatuur is afgeweken van het meetbereik
- er is een storing in de temperatuurmeting.
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8.2 Drukmeting
De druk wordt gemeten met behulp van de digitale EDT 96-drukopnemer. De transducer bevat een
piëzo-resistente siliciumsensor met een duurzaam roestvrijstalen membraan. De elektronica van
het apparaat corrigeert de niet-lineariteit en temperatuurafhankelijkheid van de drukopnemer op
basis van de kalibratiegegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de transducer. Het
meetbereik van de drukopnemer moet door de klant worden opgegeven bij het bestellen van het
apparaat. De geleverde druk bereiken worden gespecificeerd in hoofdstuk 3.
De meetperiode is gemeenschappelijk voor zowel temperatuur- als drukmetingen en kan door de
gebruiker worden ingesteld van 1s tot 30s. De drukmeeteenheden kunnen door de eindgebruiker
worden geselecteerd.
De vervanging van de drukopnemer wordt beschermd door het zegel van de fabrikant
(metrologische zegel) en kan alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum (ASC).
Bij het configureren van het apparaat moet de gebruiker een constante parameter Reservedruk
(pfix) in het apparaat invoeren. Deze waarde wordt gebruikt in plaats van de gemeten drukwaarde
bij het berekenen van de compressibiliteit in de volgende gevallen:
- de gemeten druk is afgeweken van het meetbereik
- het apparaat is vervaardigd zonder drukomvormer (TZ of T-corrector)
- er is een storing in de drukmeting.

8.3 Compressibiliteitsberekening
8.3.1 PTZ, TZ Conversie
De compressibiliteitsfactor wordt berekend op basis van de gassamenstelling, opgegeven in de
parameters, met behulp van een van de volgende methoden die allen in het apparaat zijn
geïmplementeerd: AGA NX-19-mod, SGERG-88, AGA8-G1, AGA8-G2, GOST 13390.2, GOST
13390.3 of AGA8 -DETAIL.
De analyse van de chemische samenstelling van het gas wordt uitgevoerd door chromatografen
waarvan de output ook de fysische eigenschappen van het gas is, berekend volgens ISO 6976
maar met de voorkeur voor factureringsdoeleinden:
 relatieve dichtheid d bij temperatuur tb en druk pb = 101,325 kPa.
 de verbrandingswarmte Hs op t1 / tb en drukken p1 = pb = 101.325 kPa.
Dat is de reden waarom een calculator is ingebouwd in service programma Compass en Telves
om de fysische eigenschappen van gas te berekenen naar de toestand vereist door de methoden
voor het berekenen van de compressibiliteitsfactor:



relatieve dichtheid d bij temperatuur tb = 0 ° C en druk pb = 101,325 kPa,
de verbrandingswarmte Hs (toegepast op de methoden SGERG-88 en AGA8-G1) bij een
brandtemperatuur van t1 = 25 ° C en een druk p1 = 101,325 kPa / gastemperatuur tb = 0 °
C en een gasdruk pb = 101,325 kPa. In de literatuur wordt dit afgekort als Hs (25/0)
Berekening van de samendrukbaarheidsfactor K = Z / Zb wordt uitgevoerd in iedere meetperiode.
Vanwege de vereiste nauwkeurigheid van het apparaat, is het gebruik van berekeningsmethoden
voor de compressibiliteit beperkt in termen van druk- en temperatuur bereiken (tabel 30 -31).
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Methode
Drukbereik sensor
80 ÷ 520 kPa

AGA NX-19
mod
-25 ÷ +70°C

SGERG-88

AGA8-G1
AGA8-G2

-25 ÷ +70°C,
optioneel
-40 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C,
optioneel
-40 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

AGA8-DETAIL

80 ÷ 1000 kPa

N/A

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

80 ÷ 2000 kPa

N/A

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

200 ÷ 1000 kPa

N/A

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

400 ÷ 2000 kPa

N/A

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

400 ÷ 7000 kPa

N/A

-10÷ +70°C

-10÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

700 ÷ 3500 kPa

N/A

-10 ÷ +70°C

-10 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

1400 ÷ 7000 kPa

N/A

-10 ÷ +70°C

-10 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C

2500 ÷ 13000 kPa

N/A

-10 ÷ +70°C

-10 ÷ +70°C

-25 ÷ +70°C, optioneel
-40 ÷ +70°C
Tabel 30 Toepasbaarheid compressibiliteitsberekening AGA en SGERG

Drukbereik sensor

Method
GOST 13390.2

GOST 13390.3

100 ÷ 520 kPa

-23,15 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

100 ÷ 1000 kPa

-23,15 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

100 ÷ 2000 kPa

-23,15 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

200 ÷ 1000 kPa

-23,15 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

400 ÷ 2000 kPa

-23,15 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

400 ÷ 7000 kPa

-10 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

700 ÷ 3500 kPa

-10 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

1400 ÷ 7000 kPa

-10 ÷ +70 °C

-23,15 ÷ +70 °C

2500 ÷ 13000 kPa
Not applicable
-23,15 ÷ +70 °C
Tabel 31 Toepasbaarheid compressibiliteitsberekening GOST
Vervangende compressibiliteitswaarde
Voor de geselecteerde methode wordt bij elke berekening gecontroleerd of de gemeten waarde
van druk en temperatuur binnen het bereik van de geldigheid van de methode ligt. Als een waarde
buiten dit bereik valt, wordt vervangende compressibiliteit gebruikt voor de conversie. De
vervangende compressibiliteitswaarde moet door de gebruiker worden ingevoerd bij het
configureren van het apparaat.
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8.3.2 PT, T Conversion
In de parameters van het apparaat is het ook mogelijk een vaste constante voor de
compressibiliteitsfactor te programmeren. Het bereik van de ingevoerde constante is niet beperkt.

8.4 Volumemeting en berekening
Om volumes te meten en te berekenen, worden de volgende tellers gebruikt voor elk kanaal in het
apparaat (tabel 32)
Vm

-

Volume bij meetomstandigheden (primair volume)

Vc

-

Gecorrigeerd volume bij meetomstandigheden (gecorrigeerd volume op basis van het
correctieprofiel van gasmeter)

V

-

Volume (Vm of Vc)

Vs

-

Niet herleid volume bij foutcondities

Vb

-

Volume bij basiscondities (herleid volume)

Vbs

-

Herleid volume bij foutcondities
Tabel 32 Overzicht volume tellers

8.4.1 Activiteiten bij foutcondities
In het geval van foutcondities, begint het apparaat met het tellen van de pulsen in de volumeteller
bij de meetcondities (V) en de pulsen in de volumeteller bij de basiscondities (Vb). De
volumewaarden bij de basiscondities (Vb) worden niet meer geteld in de volumeteller bij de
basiscondities (Vb) en worden berekend met vervangende druk- of temperatuurwaarden (pfix en tfix)
en opgeslagen in de vervangende volumeteller bij basiscondities (Vbs).
Symbool

Betekenis

N

Gasmeterpulsen

kp

Gasmeterconstante

p

Gemeten druk

T

Gemeten temp.

ps

pfix

Ts

tfix

V

Niet herleid volume

Vs

Niet herleid volume
bij foutcondities

Vb

Herleid volume

Vbs

Herleid volume bij
foutcondities

Fig. 71 Pulsen opslaan in de tellers (GB)
Als de vervangende compressibiliteitswaarde in de berekening wordt gebruikt vanwege een
nauwkeurigheidsafwijking buiten de toegestane waarde onder de geselecteerde
berekeningsmethode, terwijl p en t niet buiten het meetbereik liggen, wordt het geconverteerde
volume opgeslagen in de reserveteller.
Als het gecorrigeerde volume Vc wordt gebruikt, kan de primaire volumeteller bij foutcondities Vc
worden gerelateerd aan Vm of Vc.
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8.4.2 Verandering van de gasstroomrichting in de gasmeter
Een gasmeter uitgerust met twee in fase verschoven LF roterende sensoren maakt het mogelijk de
stroomrichting van het gas te detecteren.
Bij het detecteren van de gasstroomrichting met inachtneming van de richtingsverandering,
verwerkt het apparaat gegevens van de gasmeter op de volgende manier:


Als de toevoeging van het niet herleid volume Vm positief is, wordt het volume verwerkt
volgens de standaardprocedure (d.w.z. het verhogen van de waarden van tellers Vm en Vb,
of Vs en Vbs)



Als de draairichting van de gasmeter verandert, onthoudt het apparaat het niet herleid
volume Vm behorende bij het moment waarop de gasstroomrichting is omgekeerd. Als gas
terugstroomt, wordt alleen de waarde van het niet herleid volume Vm (en Vs, indien van
toepassing) bijgewerkt. Alle andere tellers worden niet gewijzigd.



Na het veranderen van de richting, beginnen de bijbehorende tellers (Vb, Vbs) de
toevoegingen opnieuw te tellen (alleen nadat de toestand waarin de gasstroom werd
omgekeerd is hersteld). De primaire volumeteller kopieert constant de status van de meter.

Fig. 72 Verwerking van de volumes bij omgekeerde rotatie van de gasmeter (GB)
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9

Ingangen aansluiten

Drie digitale ingangen kunnen worden aangesloten op het ELCOR-apparaat, gemarkeerd als DI1
tot DI3. ELCORplus heeft 4 digitale ingangen in de basisversie, gemarkeerd DI1 tot DI4. Andere
ingangen kunnen via plug-in modules aan het apparaat worden toegevoegd. Digitale ingangen
kunnen door de service programma’s Compass en Telves worden geconfigureerd als binaire of LFpuls ingang. De elektrische aansluiting van de meters wordt beschreven in hoofdstuk 5.

ELCOR
Ingang

Digitale
ingang

Module
Basis
uitvoering

Terminal

Pulsen

DI1

LF

DI3

---

DI2

LF
---

S0-NAM
S0-SCR

Indicatie
gasstroomrichting

Binair

Encoder



---



---

---



---

---

---

NAMUR

---

SCR

LF richting

----Tabel 33 Opties digitale ingangen ELCOR

ELCORplus
Ingang

Module

Terminal

Pulsen

Indicatie
gasstroomrichting

Binair

Encoder

Digitale
ingang

Basis
uitvoering

DI1

LF

LF richting



---

DI4

---



---

DI2

LF

---



---

DI3

LF

---



---

DI1

HF (NAMUR)

HF richting

NAMUR

NAMUR

DI2

HF (NAMUR)

NAMUR

NAMUR

DI3

LF



---

DI6

LF



---

DI4

LF



---

DI7

LF



---

DI5

LF



---

DI8

LF



---

---

NAMUR

---

SCR

S0-EXT1

S0-NAM
S0-SCR

LF richting
LF richting
LF richting

---

---

----Tabel 34 Opties digitale ingangen ELCORplus

Ingang

Module

4-20 mA analoog

S0-EXT1

4-20 mA analoog

S1-2AI

Terminal
AI1
AI2
AI1

AI2
Tabel 35 Opties analoge ingangen ELCORplus
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Fig. 732 EXT1-T add-on klemmenbord voor S0-EXT1 module

Optionele S0-EXT1 is uitsluitend beschikbaar voor ELCORplus
Optionele 4-20 mA analoge ingang uitsluitend beschikbaar voor ELCORplus

9.1 LF Puls ingang
LF puls ingangen worden gebruikt om pulsen van de gasmeter te tellen. Voor deze ingangen kan
de flowmeetfunctie worden geselecteerd. De back-upbatterij zorgt ervoor dat de tellerstanden en
het aantal LF-invoerpulsen behouden blijven, zelfs wanneer de batterij van de meetsectie leeg is
of wordt vervangen. Nadat de voeding is aangesloten, worden de impulsen die zijn gelezen tijdens
de spanningsuitval van de voedingsbatterij toegevoegd aan de reservetellers.

De meeteenheden wijzigen, de gasmeter constante instellen
Puls ingang meeteenheden kunnen worden gewijzigd met de service programma’s Compass of
Telves. De gasmeterconstante en het serienummer van de gasmeter kunnen worden ingesteld met
behulp van zowel het software programma en het toetsenbord van het apparaat. Bij het instellen
van de constante waarde van de gasmeter mogen alleen decimale veelvouden of fracties binnen
het bereik van 0,001 tot 1000 worden gebruikt.

9.2 Binary Inputs
Deze ingangen worden gebruikt om de ingangssignalen te scannen met de mogelijkheid om de
status "gesloten" (d.w.z. log 0) of "open" (log 1) te detecteren. Het apparaat maakt het mogelijk om
binaire ingangen van potentiaalvrije uitgangen (reedcontact of open collector) te evalueren.
Door de parameters in te stellen, kan de gebruiker de weergegeven werkelijke waarden selecteren,
wijzigingen in deze vermeldingen opslaan in het archief, het weergegeven bericht voor log. 0 en
log. 1 statussen en het actieve signaalniveau.
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9.3 HF Puls ingang (NAMUR)
HF puls ingangen zijn beschikbaar op ELCORplus met S0-EXT1-module. Voor deze ingangen kan
de flowmeetfunctie worden geselecteerd. De back-upbatterij zorgt ervoor dat de tellerstanden
worden gehandhaafd wanneer de externe voeding uitvalt, zelfs wanneer de hoofdbatterij wordt
ontladen of vervangen, maar in dit geval is er geen puls telling mogelijk.

De meeteenheden wijzigen, de gasmeter constante instellen
Puls ingang meeteenheden kunnen worden gewijzigd met de service programma’s Compass of
Telves. De gasmeterconstante en het serienummer van de gasmeter kunnen worden ingesteld met
behulp van zowel het software programma en het toetsenbord van het apparaat.

9.4 Een gasmeter voorzien van een Encoder aansluiten
Een gasmeter uitgerust met een encoder kan op zowel ELCOR als ELCORplus worden
aangesloten. De tellerstand van de meter wordt in digitale vorm naar het apparaat overgedragen.
Om een Encoder aan te sluiten, moet afhankelijk van het type encoder een module in SLOT 0
worden geïnstalleerd, Twee typen encoders, NAMUR-encoder en SCR-encoder, worden
ondersteund. Het gebruik van beide typen encoders is metrologisch goedgekeurd door EGtypecertificaat TCM 143 / 18-5562.
De apparaat is verbonden met de encoder door een afgeschermde tweedraads kabel. Bij het
maken van de verbinding moet de signaalpolariteit worden gerespecteerd (hoofdstuk 5).
De encodergegevens worden in de meetfrequentie naar de corrector verzonden. Het instellen van
een korte meetfrequentie verkort de levensduur van de batterij. De levensduur van de batterij is
onderdeel van deze handleiding (hoofdstuk 7)
De frequentie van het lezen van de gegevens van de gasmeterencoder die op het apparaat is
aangesloten door middel van een uitbreidingsmodule die zich in de positie SLOT 0 bevindt, is
afhankelijk van het type encoder en het type module:

Encoder type

module (SLOT 0)

uitleesfrequentie

SCR+

S0-SCR

10 s ÷ 1 uur

S0-NAM

1 min ÷ 1 uur

NAMUR

S0-EXT1
10 s ÷ 1 uur
Tabel 36 Encoders – limitatie van de uitleesfrequentie

9.4.1 Apparaat specificaties bij het gebruik van Encoders
Wanneer een Encoder is aangesloten, vindt de datacommunicatie met het apparaat plaats via een
tweedraads kabel. Naast het overdragen van de absolute waarde van de tellerstand van de
gasmeter, kan aanvullende informatie van de meter worden verzonden (serienummer,
gasmeterconstante, aantal negens om de tellers om te keren, enz.). Deze aanvullende informatie
wordt gedownload door de besturingsfirmware van het apparaat en gebruikt om het apparaat te
parametreren. Als er een communicatiefout is tussen de corrector en de encoder, dan:


Verschijnt de vlag "*" (asterisk) op het display van het apparaat bij de werkelijke primaire
volumewaarde.
 Als de communicatiefout langer dan 10 minuten duurt, wordt het volumeverschil toegevoegd
aan de teller nadat de communicatie is hersteld.
De handmatige instelling van het primaire volume (Vm) is geblokkeerd voor ingangen die zijn
aangesloten op een encoder.
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9.4.2 Gasmeter initialisatie / wissel
Wanneer de gasmeter is aangesloten op het apparaat, wordt de huidige waarde van de gasmeter
overgedragen naar ELCOR / ELCORplus, d.w.z. de toestand Vm kan abrupt veranderen. Om ervoor
te zorgen dat deze abrupte verandering niet vals wordt weergegeven in het geconverteerde volume
Vb (Vbs), moet de volgende procedure worden gevolgd:
1. Geef in het service programma Compass of Telves op de pc de apparaat parameters weer,
selecteer het object "SCR Encoder" en druk op de knop "Encoder Replacement". Tijdens
de uitwisseling van de encoder wordt de verwerking van het volume van de meter gestopt.
(aanvullende instructies op het pc-scherm dienen uitgevoerd te worden).
2. Sluit de encoder fysiek aan op het apparaat.
3. Nadat de encoder is aangesloten, wordt de installatie / vervanging voltooit met de OK-knop.
Tijdens de installatie / vervanging (d.w.z. vanaf punt 1) worden geen incrementen toegevoegd aan
de bijbehorende tellers en wordt de bijbehorende teller gemarkeerd met een uitroepteken op het
display. Als punt 3 van deze procedure niet binnen een uur na het begin van de vervanging wordt
uitgevoerd, wordt de vervangingsmodus automatisch beëindigd in het softwareprogramma.
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10 Communicatie met het apparaat
Om te communiceren met andere instrumenten, is het apparaat uitgerust met verschillende
communicatiemogelijkheden welke in aantal per interface zijn beperkt.
ELCOR
DATCOM

ELCORplus
DATCOMplus

Optische interface voor IR kop

1

1

RS232/RS485 geïntegreerde communicatie bus

1

-----

-----

2

1

1

RS232/RS485 communicatie bus, module S1-COM1
RS232 communicatie bus, module S4-COM0

Intern modem (M2G- of M4G-modem)
1
Tabel 37 Communicatiemogelijkheden (maximaal aantal)

1

i

Eén apparaat kan maximaal twee modems bedienen.

i

Alle vermelde communicatie-interfaces werken onafhankelijk en communicatie
daarop kan gelijktijdig en met dezelfde prioriteit plaatsvinden. Voor elke interface
kunnen
verschillende
communicatiesnelheden
en
verschillende
communicatieprotocollen worden ingesteld. Het is mogelijk om de instelling te weer
te geven en te wijzigen via het toetsenbord van het apparaat (hoofdstuk 6).

Een combinatie van 1 intern modem en 1 extern modem is toegestaan. Een extern
modem kan worden aangesloten op RS232-communicatieinterface. Ook is het
mogelijk 2 externe modems aan te sluiten, ieder op een afzonderlijke RS232communicatieinterface.

ATTENTIE!
Signalen op alle RS232 / RS485-communicatie-terminals van het apparaat zijn
intrinsiek veilig. Algemene communicatie-apparaten die op het apparaat zijn
aangesloten, moeten via een geschikte communicatiebarrière (B-RS) worden
aangesloten volgens het aanbevolen bedradingsschema (hoofdstuk 5)

Benaming

Omschrijving

Batterij type

Opmerking

1. Modems voor de 2de generatie netwerken (2G)
M2G

Data transfer in GSM / GPRS mode

HB-03, HB-03D

2. Modems voor de 4de generatie netwerken (4G)
M4G, LTE-Cat1E

LTE cat. 1, Europees ontwerp

HB-04

M4G, LTE-Cat1US

LTE cat. 1, Europees ontwerp

HB-04

M4G, LTE-CatM1US

LTE-M1, Europees ontwerp

HB-04

M4G, LTE-CatNB
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Baud rate
Optische interface voor IR kop

2 400 Bd ÷ 115 200 Bd

Intern modem (Baud rate tussen apparaat en modem

2 400 Bd ÷ 115 200 Bd

RS232/RS485 communicatiebus
2 400 Bd ÷ 115 200 Bd
Tabel 39 Bereik Baud rate instellingen
In de huidige firmwareversie is het apparaat uitgerust met verschillende communicatieprotocollen.
Het apparaat kan worden uitgebreid met aanvullende protocollen volgens de eisen van de klant.
Standaard zijn de volgende protocollen geïmplementeerd:
 ELGAS ver. 2,
 MODBUS RTU
 MODBUS TCP
 MODBUS IGD
 M900
 GAZ-MODEM
(andere communicatieprotocollen worden voorbereid)
Bij gebruik van MODBUS-protocollen moet een kaart van de MODBUS-registers in het apparaat
worden geladen. De kaart wijst de numerieke adressen toe aan de gemeten en berekende
hoeveelheden die zijn opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat. De Modbus-kaart kan
naar het apparaat worden geüpload door de gebruiker met service programma Telves.
Het ELGAS-protocol ver. 2 is het native protocol van het apparaat. Een complete set functies
geïmplementeerd in het apparaat is beschikbaar. De service programma’s Telves en Compass
gebruiken alleen dit protocol.Om over te schakelen naar een andere datalinklaag, wordt het ELGAS
versie 2-protocol gewoon genest in een andere datalinklaag (de tunnel). Alleen de ELGAS-versie
2 en CTR-protocollen kunnen worden gebruikt om de firmware te downloaden (beschermd door
een metrologisch zegel).

10.1 EN 62056-21 (IEC-1107) Optische Interface
In het deksel van de behuizing bevindt zich een poort voor communicatie via de optische kop. De
optische kop wordt op de poort geplaatst en met een magneet op de plek gehouden. Een HIE-04
met USB-aansluiting op de pc is hiervoor als accessoire beschikbaar. Wanneer de optische kop is
bevestigd, schakelt het apparaat over van de stand-bymodus naar een modus die
gegevensontvangst mogelijk maakt. Afhankelijk van de apparaat instelling, blijft het apparaat in
deze status totdat de aangesloten optische kop van de communicatie-interface wordt verwijderd of
tot de ingestelde tijdslimiet sinds de laatste communicatie verloopt (time-out binnen 1 tot 255
seconden). De ingestelde time-out kan worden gelezen en gewijzigd met het service programma
Telves (parameter "IR-kop uitschakelen na [s]:" op het tabblad Serviceparameters).

10.2 Interne modemmodules
Het apparaat bevat een ingebouwde antenne van de geïntegreerde M2G, M4G-modem. Als het
signaal zwak is op de installatieplaats, kan een externe antenne worden gebruikt. In dit geval is het
nodig om een speciale HF-kabeladapter bij de distributeur te bestellen om de externe antenne aan
te sluiten. Het HF-kabelreductiemiddel wordt geïnstalleerd zoals beschreven in hoofdstuk 7.
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Met behulp van het service programma Compass of Telves kan het M2G-modem worden ingesteld
op een van de volgende modi:
 GSM modem
 modem GPRS modem
 GSM & SMS modem
 GPRS & SMS modem
Gegevensoverdracht kan worden gestart door het verzenderstation dat het apparaat oproept
(PULL) of door het apparaat dat het verzenderstation (PUSH) oproept.
De minimale aanbevolen RSSI-waarde voor GPRS-communicatie is -85 dBm (d.w.z. 45%). Onder
deze waarde geeft het apparaat foutnummer 10 weer (hoofdstuk 6).
Opmerking over de SIM-kaart
Het modem heeft een SIM-kaart nodig om te kunnen worden gebruikt. De SIM-kaart wordt niet bij
het apparaat geleverd. Het interne modem maakt gegevensoverdracht mogelijk, zowel in de
inbelmodus (CSD) - d.w.z. gegevensoverdracht naar GSM, en in GPRS- of LTE-modus. De
simkaart voor de gegevensoverdrachtmodus moet aan de gebruiker worden verstrekt met de
gegevens van de mobiele operator.
Voor een inbelverbinding (CSD) moet de mobiele operator de gegevensoverdracht op de SIM-kaart
activeren. Activering van gegevensoverdracht is, vanzelfsprekend, vereist voor GPRSgegevensoverdracht.
Basisinformatie over de modemverbinding en signaalsterkte wordt op het apparaat display met
pictogrammen weergegeven (hoofdstuk 6). Bovendien kan enige aanvullende informatie over de
huidige status van het modem worden weergegeven. Dit scherm is toegankelijk via het toetsenbord
van het apparaat door SYSTEEM DATA-> Communicatie te selecteren. De volgende informatie
kan worden weergegeven (hoofdstuk 6):


De numerieke code van de laatste fout van de modem en het tijdstip waarop deze is
opgetreden (hoofdstuk 6).
 Voor de GPRS-modus, het toegewezen huidige IP-adres.
 Signaalsterkte (in%) op de installatieplaats.
Bovendien kan het toetsenbord, indien nodig, worden gebruikt (vooral voor servicedoeleinden) om:




Aanzetten van het modem
Initialiseren van GSM / GPRS-oproepen van het apparaat naar het hoofdsysteem (als deze
oproepoptie is ingesteld in de apparaatparameters),
Het versturen van een SMS-bericht

10.3 Communicatie-apparaten aansluiten via RS232-interface
Wat datatransmissie betreft, onderscheiden we twee soorten apparaten, DTE - Data Terminal
Equipment en DCE - Data Communication Equipment.
Zowel ELCOR als ELCORplus zijn DTE-apparaten.
Afhankelijk van of een apparaat van hetzelfde type (d.w.z. DTE) of een apparaat van het DCE-type
wordt gebruikt, wordt een cross-over of een direct-link kabel gebruikt. Een PC is bijvoorbeeld een
DTE-apparaat, een modem is een DCE-apparaat.
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10.3.1 Opbouw RS232 verbinding

Fig. 743 RS232 basis verbinding
In het geval dat ELCOR of ELCORplus aangesloten via externe module B-RS, B-RS / A is de
verbiding anders. Deze communicatiemodule bevat namelijk een interne signaalovergang.

Fig. 754 RS232 verbinding met PC en extern modem via B-RS module
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10.3.2 Connecting an external modem
Een extern modem met RS232-communicatie-interface kan op het apparaat worden aangesloten.
Voor de ELCOR is het externe modem aangesloten op de terminals van de RS232-communicatieinterface op de I / O-kaart of op de S4-COM0-module. In dit geval wordt de S4-COM0-module in
het apparaat geïnstalleerd op een plaats waar normaal het interne modem is geïnstalleerd.
Voor de ELCORplus kan het externe modem worden aangesloten op de S1-COM1-module, die
zich in de SLOT1-positie moet bevinden, of op de S4-COM0-module, die in de SLOT 4-positie moet
worden geïnstalleerd. Als S4-COM0 (SLOT 4) wordt gebruikt, kan de interne modem in SLOT 5
niet worden gebruikt. In elk geval moet de externe modem via een intrinsiek veilige barrière (module
B-RS of MTL5051) op het apparaat worden aangesloten.
Als het aangesloten modem dit toestaat, kan de service programma Compass of Telves gebruikt
worden om de parameters van de externe modemcommunicatie op dezelfde manier in te stellen
als het interne modem.

10.4 Data encryptie / gegevens codering
Deze optionele functie is geïmplementeerd in de ELGAS versie 2 en CTR-protocollen. Voor dit doel
bevat het apparaat crypto grafische sleutels. Symmetrische AES-codering met een sleutellengte
van 128 bits wordt gebruikt. Bovendien omvat het pakket verzonden gegevens het type
coderingssleutel en de besturingshandtekening. Dankzij deze handtekening kan de authenticiteit
van de sleutel worden bevestigd, en heeft als resultaat dat het gebruik van de gedecodeerde
gegevens is toegestaan. In geval van onjuiste decodering wordt de tegenpartij op de hoogte
gebracht door middel van een standaardfoutreactie. Sleutels wijzigen is alleen mogelijk met het
hoogste beveiligingsniveau. De sleutels van een niet-gecodeerd pakket kunnen niet worden
geaccepteerd.
De geïmplementeerde protocollen bevatten de optie om de apparaat reactie te blokkeren als een
niet-gecodeerd pakket is opgevraagd. In het geval van een dergelijke vraag reageert het apparaat
met een standaard foutenpakket.
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11 Functiebeschrijving
Het apparaat biedt zeer variabele en door de gebruiker configureerbare opties voor het weergeven
van waarden en het opslaan van de hoeveelheden. De gebruiker kan beslissen welke
hoeveelheden als werkelijke waarden worden weergegeven en welke hoeveelheden in de
archieven moeten worden opgeslagen.

11.1 Aanduiding hoeveelheden
De hoeveelheden worden aangegeven met behulp van de symbolen in de tabel " Symbolen en
terminologie".
Aanduiding hoeveelheden


De aanduidingen van de metrologische grootheden in het eenkanaals apparaat bevatten
geen index (index 1 of 2 wordt gebruikt met tweekanaals apparaten).
 Voor andere hoeveelheden (niet-metrologisch) kan een index worden gebruikt om de
hoeveelheden van hetzelfde type te onderscheiden.
Gebruikersaanduiding van hoeveelheden





Met deze nieuwe functie kan de gebruiker aangepaste hoeveelhedenaanduidingen
definiëren.
De
oorspronkelijke
hoeveelheidaanduiding
dient
dan
als
de
standaardaanduiding (blauw weergegeven in service programma programma Telves). De
aanduiding van de hoeveelheid moet zodanig worden gekozen dat het unieke karakter van
de aanduiding behouden blijft. Het unieke van de aanduiding wordt gecontroleerd door
Telves.
De aanduiding van metrologische grootheden kan alleen op ASC-niveau worden gewijzigd.
De door de gebruiker gedefinieerde hoeveelheidaanduiding wordt gebruikt voor
weergavedoeleinden zowel in het apparaat als in Telves en kan worden geëxporteerd om
te worden gebruikt in software van derden.

11.2 Actuele Waarden
Voor de weergegeven hoeveelheden kunnen het aantal weergegeven cijfers, de eenheden en de
weergegeven naam door de gebruiker worden aangepast. Als de gemeten hoeveelheid zich in een
foutstatus bevindt, wordt deze status aangegeven door het sterretje op de laatste positie in de rij
voor de hoeveelheidsaanduiding. Voorbeeld van hoeveelheden die kunnen worden weergegeven
als actuele waarden:
 Druk p1, p2
 Temperatuur t1, t2
 Niet herleid volume Vm1, Vm2
 Niet herleid volume in foutomstandigheden Vs1, Vs2
 Herleid volume Vb1, Vb2
 Herleid volume in foutomstandigheden Vbs1, Vbs2
 Energie E1, E2
 Niet herleid debiet Q1, Q2
 Herleid debiet Qb1, Qb2
 Conversie factor C1, C2
 Compressibiliteit factor K1, K2
 Apparaat fout
 Externe voeding
 Batterijcapaciteit
 Interne temperatuur
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11.3 Archieven
De waarden in de archieven zijn geordend in tijdvakken. Elk tijdslot bevat de tijdgegevens van het
slot en de waarden van de voor archivering geselecteerde hoeveelheden. De gemeten en
berekende hoeveelheidswaarden kunnen worden opgeslagen in de volgende archieven:
 Maand archief
 Dag archief
 Data archief
 Binair archief
 Limiet archief
Naast deze gegevensarchieven bevat het apparaat de volgende aanvullende archieven:
 Status archief
 Billing archief
 Setup archief
 Gas compositie archief
De archieven met een vast aantal records (maandelijks, dagelijks, binair en limiet) worden
opgeslagen aan het begin van het beschikbare geheugen van het apparaat. In het resterende
geheugen wordt het gegevensarchief opgeslagen in (met de lengte afhankelijk van de grootte van
het resterende geheugen).

11.3.1 Maand archief
De waarden worden eenmaal per maand op het ingestelde "gas" -uur (meestal 6:00 uur) in het
archief vastgelegd. De opnametijd worden samen met de waarden in het archief opgeslagen.
Wanneer het archief is gevuld, overschrijven de nieuwe gegevens de oudste. Er is een optie om
statistische waarden voor gasverbruik en analoge hoeveelheden op te slaan. Een record van 01.06.
betekent statistische waarden van hoeveelheden in het interval 1.05. 6:00 tot 1.06. 06:00.

11.3.2 Dag archief
De functies zijn vergelijkbaar met het maande archief. Ook in dit archief kunnen de statistische
waarden van gasverbruik en analoge hoeveelheden worden opgeslagen. De waarden worden
eenmaal per dag op het geplande "gas" -uur (einde gasdag meestal 6:00 uur) in het archief
vastgelegd.

11.3.3 Data archief
Archiveringsperiode: instelbaar van 1 seconde tot 1 uur
In dit archief worden de hoeveelheden opgeslagen in de gedefinieerde periode, die door de
gebruiker kan worden ingesteld. De standaardwaarde is 1 uur. Voor statusvariabelen wordt het
voorkomen van de actieve status in de archiefperiode opgeslagen in het archief. Voor binaire
ingangen kan de actieve status worden ingesteld. Log1 is de actieve status voor setpoints en
fouten.

11.3.4 Binair archief
Het archief slaat de status van binaire ingangen op samen met statusbits die zijn berekend en
opgeslagen in het systeem, en de fouten van elk apparaat. De waarden kunnen alleen in dit archief
worden opgeslagen als de status van een opgeslagen binair bestand wordt gewijzigd. Het record
bevat een tijd met een resolutie van seconden.
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11.3.5 Limiet archief
Voor de gearchiveerde hoeveelheden wordt het bereiken van limieten (minimum of maximum)
opgeslagen. Een waarde en een tijd worden opgeslagen. Wanneer dit archief wordt geïnitialiseerd,
worden de huidige gemeten waarden van de specifieke hoeveelheden ingesteld in zowel de
registers voor maxima als voor minima.

11.3.6 Status archief
Het archief slaat de datum en tijd van een gebeurteniswijziging op, waarbij het statuswoord (64
bits) de statussen beschrijft van alle bewaakte gebeurtenissen in het apparaat en de status van de
primaire volumeteller Vm1 en de volumeteller Vb1 bij basisomstandigheden. De inhoud van het
archief kan niet rechtstreeks worden weergegeven, maar moet worden bekeken via het service
programma Compass of Telves.

11.3.7 Setup archief
Het instellingenarchief slaat de parameterwijzigingen op, vooral als ze de metrologische
eigenschappen van het apparaat beïnvloeden, behalve voor wijzigingen in de gassamenstelling en
de standaard voor de berekening van de gascompressibiliteit. De ID van de persoon die de wijziging
heeft aangebracht, wordt ook in het archief opgeslagen. Het record bevat de tijd, persoon-ID,
activiteit beschrijving en nieuwe en oude parameterwaarden die zijn ingesteld.
Dit archief verschilt van de andere archieven, omdat het niet herschrijfbaar is, d.w.z. wanneer het
is gevuld, kunnen er geen records worden opgeslagen en is verdere aanpassing van de parameters
onmogelijk (zie hoofdstuk 3). Dit archief kan niet rechtstreeks worden weergegeven, de inhoud kan
alleen op een pc worden bekeken met behulp van service programma Compass of Telves voor de
PC. Deze service programma’s zijn ook benodigd voor het wissen van het archief.

11.3.8 Billing archief
Het apparaat bevat een factureringsarchief. Dit archief wordt gebruikt om gegevens vast te leggen
van de factureringsperiode die is ingesteld in de apparaat parameters. De records kunnen op de
volgende manieren in het archief worden gemaakt: ten eerste, als eenmalige record en volgens
een vooraf ingestelde tijd of periodiek met tussenpozen van 1,2,3,4,6 en 12 maanden. Op dit
moment worden alle huidige metingen van het primaire volume en het herleid volume van zowel
de totale teller als de tellers van de afzonderlijke tariefbanden geregistreerd. In het apparaat kan
de factureringsperiode worden ingesteld en het moment waarop de volgende factureringsperiode
moet zijn betaald.

11.3.9 Gas compositie archief
Veranderingen in de gassamenstelling of in de standaard voor de berekening van de
gascompressibiliteit worden vastgelegd in dit archief. Een tijdstempel, informatie over de gebruikte
samendrukbaarheid en de grootte van items van gassamenstelling worden opgeslagen. Wanneer
het archief is gevuld, overschrijven de nieuwe gegevens de oudste.
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Data
archief

Dag
archief

Maand
archief

Analoge ingang - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Analoge intern - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Analoge uitgang - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Minimum/maximum

ja

ja

Niet herleid volume - absolute waarde

ja

ja

ja

Herleid volume - absolute waarde

ja

ja

ja

Niet herleid volume in foutcondities - absolute
waarde

ja

ja

ja

Herleid volume in foutcondities - absolute waarde

ja

ja

ja

Limiet
archief

Binair
archief

Analoge hoeveelheden

ja 41)

Pulsen, debietmeting

Max. dagverbruik - niet herleid volume

ja42)

Max. dagverbruik - herleid volume

ja42)

Maximaal uurverbruik - niet herleid volume

ja42)

ja42)

Maximaal uurverbruik - herleid volume

ja42)

ja42)

Interne teller - absolute waarde

ja

ja

ja

Puls output - puls verschil

ja

ja

ja

Debiet niet herleid volume - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Debiet herleid volume - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Minimum/maximum debiet

ja

ja

Conversiefactor - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Gas compressibility factor - gemiddelde waarde

ja

ja

ja

Min/max conversie, gascompressibiliteitfactor

ja

ja

ja 41)

Conversie, conversiefactor

ja 41)

Binaire hoeveelheden
Binaire ingang - status

ja

ja

Binaire uitgang - status

ja

ja

Setpoints - status

ja

ja

Apparaat en sensor comm. fouten - status

ja

ja

Binair intern

ja

ja

Andere hoeveelheden
Teller/ timer - absolute waarde

ja

Apparaat status
ja
ja
ja
Tabel 40 Overzicht opties voor het archiveren van hoeveelheden.

41

) De datum en tijd van het bereiken van het min. / max. worden samen met de waarde opgeslagen.

42

) De dag of het uur wordt samen met de waarde opgeslagen (combinatie, indien van toepassing).
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11.4 Parameters apparaat instellen
Het apparaat maakt het mogelijk om de parameters in te stellen vanaf het toetsenbord van het
apparaat, die nodig zijn om het apparaat na installatie in werking te stellen, d.w.z. zonder een
computer te gebruiken. De beschrijving van de procedure wordt gegeven in hoofdstuk 6.
Daarnaast kan het apparaat volledig worden ingesteld met behulp van service programma
Compass en Telves voor de PC. Naast het instellen van het apparaat, maakt deze software ook
het lezen, bekijken, archiveren en afdrukken van zowel werkelijke waarden als de inhoud van alle
archieven mogelijk.

11.5 Aanvullende functies van het apparaat
11.5.1 Zomer- / Wintertijd (DST)
De functie voor het wijzigen van de tijd (zomer- / wintertijd) is in het apparaat geïmplementeerd.
Deze functie kan worden geactiveerd / gedeactiveerd met service programma Telves. Wanneer
deze functie is geactiveerd, wijzigt het apparaat automatisch de tijd op basis van de regio waar het
apparaat wordt gebruikt (Europa of de VS). Daarbij is het noodzakelijk om een afwijking van de
centrale tijd (GMT) in te stellen voor een correcte werking. De archieven van het apparaat
onderscheiden vervolgens of het record in de zomer of in de winter is gemaakt.

11.5.2 Tijdsynchronisatie
Het apparaat is uitgerust met een tijdsynchronisatiefunctie waarmee alleen de beheerder de tijd
kan corrigeren binnen een tijdafwijking van +/- 10 minuten zonder de aanpassing in het setuparchief op te nemen en zonder de waarschuwing W38 in de apparaat status te genereren43).
Opmerking voor CTR-communicatieprotocol:
Als de tijdafwijking groter is dan 60 s en minder dan 2 uur, is de tijdcorrectie ingeschakeld
en wordt deze vastgelegd in het statusarchief. Als u probeert de tijd met meer dan 2 uur te
wijzigen, is deze correctie niet ingeschakeld en wordt er een waarschuwing gegenereerd.
In de apparaat parameters, als het apparaat is uitgerust met een modem, is het mogelijk om
automatische tijdsynchronisatie in te stellen met behulp van het NTP-protocol via het GPRSnetwerk of met behulp van het ETTC-protocol via GSM CSD-oproep. De tijd wordt automatisch
gesynchroniseerd met een periode van 20 dagen, of met een 24-uur in geval van storing. Als de
synchronisatie niet op de 25e dag is voltooid, wordt een E26-fout geactiveerd en vastgelegd in het
statusarchief (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De hoeveelheid tijdafwijking die tijdens
synchronisatie wordt gedetecteerd, wordt altijd geëvalueerd met betrekking tot de
gegevensopslagfrequentie, zodat de archieven niet worden beschadigd tijdens de synchronisatie.

11.5.3 Tarief tellers
Er zijn maximaal vier tarieftellers beschikbaar in het apparaat waarmee het volume volgens een
vooraf ingesteld tijdschema kan worden berekend. Er zijn twee afzonderlijke schema's
(Tariefschema 1 en 2) die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geconfigureerd en er op elk
moment slechts één actief kan zijn. In deze schema's kunnen de tarieven worden toegewezen aan
specifieke tijdvakken in de dagen, en het is ook mogelijk om te bepalen of de geselecteerde dag
een werkdag, zaterdag of zondag (vakantie) is. Elk schema heeft zijn eigen identificatienummer en
het tijdstip van activering kan voor elk schema afzonderlijk worden ingesteld.

43

) Deze gegevens zijn geldig voor de OEM apparaatversie van ELGAS s.r.o..
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11.6 Bescherming wijziging van metrologische parameters
Het apparaat is beveiligd tegen ongeautoriseerde manipulatie (met name met gegevens die de
metrologische kenmerken van het apparaat beïnvloeden) met een metrologische schakelaar, een
serviceschakelaar en maakt gebruik van beveiliging middels een wachtwoordsysteem. Wijzigingen
in de apparaat instellingen en andere bewerkingen worden opgeslagen in het instellingenarchief.
Deze maatregelen maken het mogelijk om het apparaat zowel in overeenstemming met als buiten
de standaard CSN EN 12405-1 te beschermen.

11.6.1 Beveiligingsschakelaars
Het apparaat bevat twee schakelaars, een metrologische schakelaar en een serviceschakelaar.

11.6.1.1

Metrologische schakelaar

Deze schakelaar beschermt de metrologische instelling van het apparaat. Het bevindt zich aan de
binnenkant van het deksel van het apparaat en wordt beschermd met een afdeksticker voorzien
van een fabriekszegel (officieel metrologisch merkteken, hoofdstuk 7).

11.6.1.2

Service schakelaar

De serviceschakelaar bevindt zich onder de metrologische schakelaar (hoofdstuk 7). Het openen
van het apparaat en de toegankelijkheid van de schakelaar kan worden beschermd met het
gebruikerszegel.
De schakelaar functie is afhankelijk van de instellingen in de apparaat parameters. De instellingen
worden gedaan via het service programma Telves (“Parameters Menu -> Service Switch
Function”). Hier kan de gebruiker kiezen welk effect de schakelaar instellingen hebben op elke
apparaat parametergroep. Deze variabiliteit lost de instelling van verschillende toegangsopties op
om met het apparaat te werken (bijv. Externe instelling van de parameters via het modem ...).
Schakelaar
functie
Full 44)
Non

Positie
OFF

Het schrijven van parameters in het apparaat is geblokkeerd.

ON

Parameters kunnen in het apparaat worden ingevoerd en opgeslagen.

OFF

De positie van de schakelaar is niet van belang, schrijven naar het
apparaat is mogelijk. De schakelaar bescherming is opgeheven.

ON
Partial

Omschrijving

OFF

Het schrijven naar het apparaat is geblokkeerd met uitzondering van
niet-metrologische parameters (zoals archiveringsfrequentie,
systeemtijd, enz.). Deze instelling is geschikt voor externe
gegevensoverdracht van het apparaat. Het wordt aanbevolen de
instelling met een wachtwoord te beveiligen.

ON

Parameters kunnen in het apparaat worden ingevoerd (op dezelfde
manier als in het geval van de volledige functie).
Tabel 411 Overzicht te programmeren functies service schakelaar

44)

Deze functie is vooraf ingesteld door de fabrikant (default setting).
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11.6.2 Wachtwoorden
Het apparaat heeft wachtwoordbeveiliging geïmplementeerd. Het gebruik van wachtwoorden kan
beperkt zijn, afhankelijk van het ingestelde communicatieprotocol. Maximaal aantal wachtwoorden
dat kan worden ingevoerd in het apparaat is 50. Wanneer de wachtwoordbeveiliging in het apparaat
is ingeschakeld, moeten de wachtwoorden worden gebruikt voor zowel seriële lijn- of
modemcommunicatie als voor het instellen van apparaat parameters met behulp van het
toetsenbord van het apparaat . Bij het instellen van parameters via het toetsenbord, wordt de lijst
met te bewerken items beperkt door het toegestane toegangsniveau.

11.6.2.1

Wachtwoordgroepen (geldig voor ELGAS versie 2, MODBUS en CTR)

De wachtwoorden zijn verdeeld in 5 groepen. Gebruikers van de groep "Administrators" hebben de
hoogste rechten, de gebruikers van de groep "User 3" hebben de laagste rechten. Gebruikers op
een hoger niveau hebben gebruikersrechten op een lager niveau, plus enkele andere. Tot 10
wachtwoorden kunnen in elke groep worden gebruikt (d.w.z. er zijn in totaal 50 wachtwoorden
beschikbaar). De wachtwoorden worden geïdentificeerd door een driecijferige numerieke
aanduiding. De lengte van elk wachtwoord is beperkt tot maximaal 6 tekens. Gebruikers in alle
groepen kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen. De groepsbeheerder (de gebruiker met de laagste
ID in elke groep) kan de wachtwoorden van andere gebruikers in die groep wijzigen. De beheerder
van de groep "Beheerders" (ID = 801) kan de wachtwoorden van de beheerders van de andere
groepen wijzigen. Afhankelijk van het gebruikte communicatieprotocol is het gebruik van tekens in
een wachtwoord beperkt.
Communicatie
protocol

Geaccepteerd gebruik van tekens

Opmerking

ELGAS ver.2

letters a-z, A-Z, cijfers 0-9

wachtwoordlengte 1 t/m 6 tekens
hoofdlettergevoelig

CTR

Cijfers 0-9 (in het apparaat kunnen
letters worden ingevoerd, die echter door
de tegenpartij worden geweigerd)

wachtwoordlengte moet 6 tekens
zijn (het apparaat maakt het
mogelijk om een korter
wachtwoord in te voeren, dat
echter door de tegenpartij wordt
geweigerd)

MODBUS

Cijfers 0-9

i

wachtwoordlengte 1 t/m 6 tekens
Tabel 42 Formaat wachtwoord

Wachtwoordbeveiliging inschakelen
 door een wachtwoord met ID 801 in te voeren
Wachtwoordbeveiliging uitschakelen
 door het wachtwoord met ID 801 te verwijderen
Door het ID 801-wachtwoord te verwijderen, worden de andere wachtwoorden in
elke groep gedeactiveerd, maar hun instellingen gaan niet verloren. Zodra de
wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, worden ze weer actief.
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Wachtwoord
groep

Wachtwoord
ID's

Administrators 801 t/m 810

Omschrijving
Wanneer de metrologieschakelaar op ON staat, kunnen de
metrologische eigenschappen van het apparaat worden
gewijzigd:
 Nieuwe firmware laden met de "Loader"
 Nieuwe MSP-processorfirmware laden
 Resetten van metrologische archieven (Setup archief,
Status archief, Gas compositie archief)
 Vervanging sensor, kalibratie van het apparaat
 Metrologische hoeveelheden maken of verwijderen
 Naam of prefix van metrologische grootheden wijzigen
 Tb en Pb instellen
 Apparaatstatus wijzigen
 Een beperking wijzigen
 Vb, Vbs instellen
 Het schema van het momenteel actieve tarief instellen
Wanneer de metrologieschakelaar op ON staat, is het
mogelijk om:
 Nieuwe firmware te laden met "Remote Download”
 De systeemtijd van het apparaat instellen als het
apparaat wordt gebruikt met het CTR-protocol (in
andere gevallen kunnen de instellingen worden
gemaakt voor gebruikers met een lagere rang)

Service
811 t/m 820
Overschakelen naar de modus "Onderhoud" en terug naar
Maintenance
"Normaal"
Tabel 43 Specificatie wachtwoordgroepen Administrators en Service Maintenance
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Wachtwoord
groep

Wachtwoord
ID's

Omschrijving

User 1

821 t/m 830

Afhankelijk van de serviceschakelaar zijn de parameters in
groepen verdeeld (tabel 41). Parameters die metrologische
eigenschappen beïnvloeden:
 De vervangingswaarden instellen om de conversiefactor
te berekenen
 De eenheden instellen voor de systeemhoeveelheden
(Tb, Pb, verbrandingswarmte), of referentieomstandigheden voor de berekening van de verbrandingswarmte
 Zomertijdinstelling (zomer- / wintertijd)
 De parameters instellen voor het opslaan van het
factureringsarchief (billing data)
 Eenheid en constanten van de hoeveelheid, configuratie
van de pulsingang van metrologische variabelen
 De waarden instellen voor tellers van andere volumes
dan Vb, Vbs
 De invloed van de serviceschakelaar toewijzen aan
parameterinvoer
 De berekeningsmethode voor de compressibiliteit
wijzigen
Ander parameters:
 Toevoegen of verminderen van niet-metrologische
hoeveelheden
 De parameters van niet-metrologische grootheden
instellen - naam, markering, eenheid, constanten
 Opslaan in het juiste gegevensarchief
 Instellen van de input hoeveelheid verbinding met de
output in de vorm van de gebruikersvergelijking
 Communicatieparameters instellen
 Beschrijvende gegevens instellen - zendernaam
 De meetfrequentie en de archiveringsfrequentie instellen

User 2

831 t/m 840

Bevoegd om:
 De gassamenstelling instellen (alleen via toetsenbord)
 De systeemtijd instellen (bij gebruik van CTR is deze
instelling alleen mogelijk voor de groep "Administrators")

User 3

841 t/m 850

i
Uitgewerkt door:
Raak IGS



Hiermee kunnen gegevens van het apparaat worden
gelezen (staat schrijven naar het apparaat niet toe)
 Het toegangswachtwoord instellen
Tabel 43 Specificatie wachtwoordgroepen User 1, 2 en 3

Beheerder met wachtwoord-ID 801 is gemachtigd om:
Instellen van wachtwoorden voor de andere beheerders (ID 801 tot 810)
Instellen van wachtwoorden met ID's 811, 821, 831 en 841
De eerste gebruiker in elke groep (ID 801, 811, 821, 831 en 841) mag
wachtwoorden toewijzen aan andere gebruikers in dezelfde groep.
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11.6.3 Toegangsniveaus
Vanuit het oogpunt van het wijzigen van parameters en andere bewerkingen met het apparaat, is
het mogelijk om de gebruikers van apparaten te verdelen volgens verschillende toegangsniveaus.

Accredited Service Centre (ASC) Level
Ontworpen voor de werknemers van het centrum geautoriseerd door de fabrikant (Erkend
Keurder). Het Centrum is bevoegd om bewerkingen uit te voeren met betrekking tot de
metrologische eigenschappen van het apparaat. Deze activiteiten vereisen het breken van
het officiële merkteken, het schakelen van de metrologische schakelaar en het gebruik van
een speciale HW-sleutel voor het serviceprogramma Compass en Telves.

User Level
Gemeenschappelijke gebruiker van het apparaat. Op dit niveau is het lezen van alle
gegevens van het apparaat en het instellen van een groot aantal parameters toegestaan.
Het is niet mogelijk om de parameters te wijzigen die rechtstreeks van invloed zijn op de
metrologische eigenschappen van het apparaat. Als bescherming tegen misbruik kan een
beveiligingsschakelaar worden gebruikt samen met een gebruikersmarkering en een
wachtwoordsysteem.

Authorized Service Centre (ASC) Level
Service switch

Activiteiten toegestaan met
wachtwoordbeveiliging

Alle activiteiten beschreven
bij “user level”
Het statusbitmasker instellen
(Diagnostische hoeveelheid)

OFF, ON

Opmerking:
Wanneer de HW-sleutel wordt
gebruikt, wordt het effect van
wachtwoorden onderdrukt.

Firmware upgrade
Variant van de
metrologische goedkeuring
wijzigen (NMi, CMI, MID, ...)
De referentietemperatuur
instellen
De referentiedruk instellen
Instellen van Vb, Vbs
Metrologische grootheden
configureren (C, K, V, Vb,
Vs, Vbs)
De transducers vervangen
Eenpunts- of tweepunts
sensorsamenstelling
Reset van archiefinstellingen
en het statusarchief
Benaming van de
hoeveelheden door de
gebruiker

ON

Met behulp van de HW-sleutel
aangewezen WGQOI,
"Accredited Service" versie

Activiteiten



Metrologische veranderingen














Tabel 44 ASC Level toegangsniveau
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User Level
Service
switch

Gegevens
lezen

Activiteiten




Niet-metrologische parameters veranderen

















Metrologische veranderingen










Actuele waarden
(hoeveelheden) lezen
Archieven lezen
Parameters lezen

Activiteiten toegestaan met
wachtwoordbeveiliging


Toegestaan met
wachtwoordbeveiliging
uitgeschakeld



Toegestaan met
wachtwoordbeveiliging
uitgeschakeld

OFF, ON

Archiveren van de
hoeveelheden in de archieven
in- / uitschakelen
Meetfrequentie instellen
Archiveringsfrequentie van
gegevensarchief instellen
Wachtwoorden wijzigen
Archieven opnieuw instellen
De interne tijd van de corrector
instellen
Communicatieparameters
instellen
Station identificatie instellen
De starttijd van de gasdag
instellen (einde gasdag)
Schakelen in weergave van de
werkelijke waarden van nietmetrologische variabelen aan /
uit
Instellen van digitale ingangen
Instellen van digitale uitgangen
Benaming van de hoeveelheden door de gebruiker

ON

Toewijzing van de invloed van
de serviceschakelaar op het
schrijven van parameters
De V- en Vs-tellers instellen
De methode voor het
berekenen van de
compressibiliteitsfactor wijzigen
De gassamenstelling instellen
Eenheden en constanten
instellen
Instelling van temperatuur- en
drukvervangingswaarden voor
conversie

ON

Tabel 45 User Level toegangsniveau - "volledige" functie van de serviceschakelaar
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12 Accessoires
12.1 Plug-in modules voor ELCOR en ELCORplus
Module

Designation

Slot

S0-SCR

Interface voor SCR gasmeter encoder

SLOT 045)

S0-NAM

Interface voor NAMUR gasmeter encoder

M2G

Intern modem 2G

M4G, LTE-Cat1E

Intern modem LTE cat.1-E

M4G, LTE-Cat1US

Intern modem LTE cat.1-US

M4G, LTE-CatM1

Intern modem LTE cat.M1-US

SLOT 5 46)47)

Tabel 46 Plug-in modules voor ELCOR en ELCORplus

12.2 Plug-in modules voor ELCORplus
Module

Designation

Slot

S0-MIE

Interface mechanische indexer (niet voor NL)

SLOT 0

S0-EXT1

Extensie module
- 2 HF NAMUR pulse ingangen, 6 digital ingangen,
2 analoge ingangen, 2 sensor ingangen 48)

S1-COM

RS232/RS485 communicatie module

S1-2AI

4-20 mA analoge inputs module (2 inputs)

S1-2AO

4-20 mA analoge outputs module 4-20 mA (2 outputs)

S3-PWR1

Module externe voeding meetsectie

SLOT 3

S4-PWR2

Module externe voeding interne module

SLOT 4

S4-COM0

RS232 communicatie module

SLOT 1,
SLOT 2

Uitbreiding interne module
BARP

Module voor barometrische drukmeting (alleen ELCORplus)
(moet af fabriek geleverd worden, kan niet door de gebruiker worden
geïnstalleerd)
Tabel 47 Plug-in modules voor ELCORplus

45

) De module heeft een direct effect op de metrologische kenmerken van het apparaat. Om deze reden kan
het niet door de gebruiker worden geïnstalleerd en moet het tijdens de fabricage van het apparaat worden
geïnstalleerd. De geïnstalleerde module is beveiligd met een metrologische afdichting. Modules in SLOT 1
tot SLOT 5 kunnen door de gebruiker worden geïnstalleerd.
46

) SLOT 5 is alleen van toepassing op ELCORplus.

47

) Als er geen externe voeding naar de modem wordt gebruikt, wordt de interne modemmodule in SLOT 4
gemonteerd in plaats van in slot SLOT 5.
48

) Externe voeding van S3-PWR1 is vereist.
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12.3 Externe modules
De belangrijkste functie van deze modules is om de externe voeding van het apparaat en de
externe voeding van interne modems te waarborgen en om een correcte aansluiting van andere
samenwerkende apparaten te garanderen, waardoor de functionaliteiten van het apparaat
worden uitgebreid. Aangezien het apparaat intrinsiek veilig is, fungeren de volgende modules als
een veiligheidsbarrière (behalve de CLO-module) om conventionele apparaten aan te sluiten.
Ontwerp met dubbele module
De meeste modules zijn beschikbaar in twee versies - de basisversie en de aanduiding "/ A" (bijv.
PS-E en PS-E / A). Beide ontwerpen zijn functioneel identiek, het verschil zit alleen in de
weerstand in termen van intrinsieke veiligheid, stroomverbruik en de mogelijkheid van
galvanische scheiding.
basisontwerp - voor algemeen gebruik wordt de module gevoed met een 12V-voeding
aangesloten op de 230Vac-voeding (intrinsiek veilige parameter Um = 250V). De intrinsiek
veilige module-aansluitingen zijn galvanisch gescheiden van de andere aansluitingen.
"/ A" -versie - de module heeft zijn eigen stroomverbruik gereduceerd en is daarom
geschikt voor installaties waar de 230Vac-voeding niet beschikbaar is en die worden
gevoed door de batterij (intrinsiek veilige parameter Um = 60V). In dit geval mag de
voedingsbatterij niet worden opgeladen via een voeding die is aangesloten op de 230Vacvoeding. De module heeft geen galvanische isolatie van klemmen.
De externe modules zijn ontworpen voor DIN-railmontage in het schakelbord. Er zijn afzonderlijke
handleidingen voor de modules. Het gebruik van externe modules wordt geillustreert middels de
afbeeldingen onderdeel van dit hoofdstuk.

12.3.1 Intrinsiek veilige externe voedingsbronnen (ELCORplus)
PS-E
PS-E/A

Externe intrinsiek veilige voeding voor de meetsectie (gevoed door 12Vdc
netspanning)

PS-M
PS-M/A

Externe intrinsiek veilige voeding voor het interne 2G of 4G modem (gevoed door *)
12Vdc netspanning)

*) in voorbereiding
Tabel 48 Overzicht accessoires voor intrinsiek veilige voeding (ELCORplus)

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
147 van 172

*)

12.3.2 Separation and Communication Modules
B-RS
B-RS/A

Scheiding barrière voor RS485

*)

B-DI

Scheiding barrière voor digitale ingangen (2 x)

*)

B-DO
B-DO/A

Scheiding barrière voor digitale uitgangen (4 x)

*)

B-IB

Scheiding barrière voor interne bus

*)

*) in voorbereiding
Tabel 49 Overzicht accessoires voor scheiding en communicatie

Fig. 76 Voorbeeld 1 gebruik externe modules ELCORplus
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Fig. 77 Voorbeeld 2 gebruik externe modules ELCORplus

Fig. 78 Voorbeeld 1 gebruik externe modules ELCOR
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Fig. 79 Voorbeeld 2 gebruik externe modules ELCOR

12.4 Other Accessories
CLO

4-20 mA analoge output module

*)

HIE-04 B

IR kop met USB communicatie interface (max.115 200 Bd)

HIE-04

IR kop met USB communicatie interface (max. 38 400 Bd)
(productie gestopt)

HIE-03

IR kop met RS232 communicatie interface (max. 38400 Bd)
(productie gestopt)

EDT 101

Temperatuursensor

EDT 96

Druksensor, intern of extern

*) in voorbereiding
Tabel 50 Overzicht accessoires voor aanvullende apparaat functionaliteit
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Bijlage: Apparaat variant met segment display (GB)
1 Device operation
For viewing data, the device is equipped with a two-line segment LCD display with icons. Using this
display brings these changes in the display features when compared with a standard graphic
display:


Permanent display of data (display does not switch off) while maintaining the specified
battery life of the device
 Displaying data even in frosty weather below -20 ° C (i.e. at ambient temperature within the
range -40°C ÷ +70°C)
 Limitations of some data, worse readability of text data
The device is not equipped with a power switch. If the battery (B-03) is inserted and connected to
the device, the device is automatically in the operation mode and the device's display is
permanently lit. If the B-O3 battery is disconnected or discharged, the device display goes off.
The device is equipped with a six-key keypad, the same as in the graphic display version.
The keypad is activated by pressing Enter for more than 2 seconds. The keypad activates the
backlight of the display.

1.1 Standard Display
In the standard operation of the device, actual values of the measured and calculated quantities
designation of the displayed quantity is displayed in the first line of the display, the value is displayed
in the second line of the display. The quantities whose values we want to display can be set by the
user.
Features of the Standard Display
 Standard display - periodic display of the actual values of the measured values or calculated
quantities selected by the user
 The length of the display of each quantity is 5 seconds, 15 seconds in the case of the
volume at base conditions Vb
 The text is displayed without diacritics
By means of parameterisation of the device by the utility 0, individualized display of the selected
quantities can be set by the user, except for the standard display of the actual values.

1.2 Display Using Keypad Keys
Using the keypad keys, the various device parameters, system data, and device diagnostics,
including the status of the internal modem, can be displayed along with the values of the actual and
calculated data. The data to be displayed are selected using the device menu (see 2.1 ). The display
of menu items depends on the set parameters of the device. The contents of some menu items can
be user-configured.

Display Features






In compliance with standard CSN EN 12405-1+A2, section 6.3.1.5, the display switches to
the basic display. In the parameters, the time after which the device switches to the basic
display can be selected.
In order to simplify the operation by a non-trained user, the option to display incremental
values instantly by pressing the RIGHT key. Before you first have to press the ESC key
several times to the top menu level (Vb).
In order to simplify the operation by a non-trained user, the option to display actual values
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one after another by pressing the RIGHT key is included. Before this, it is necessary to exit
by pressing the Esc key several times to the top menu level (Vb).

i

The device does not display the contents of the data stored in the archives.
This can only be done with the utility SW 0 running on a PC connected to the
device.

1.3 Display of the Device

Indication of the operating state "Unconfigured"

Indication of the operating state "Maintenance"

Indication of the status of the metrological and service switch
lighted: - The metrology or service switch is ON
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Indication of the status checksum
not shown: - status OK
lighted:
- Warning or Error
The communication channel of the device is switched to the optical
interface.
lighted: - infrared head is attached
The communication channel of the device is handled by a GSM / GPRS
modem. Communication is established via dial-up connection in the
GSM network.
flashing: - connecting
lighted: - connected
The communication channel of the device is handled by a GSM / GPRS
modem. Communication is established in the GPRS mode.
the bottom line flashing:
- establishing a connection
the bottom line not flashing: - logged in to GPRS
Battery status of the GSM / GPRS modem.
The number of black displayed rectangles indicates the battery
capacity:
number of rectangles: 3
2
1
0
capacity:
>50%
25÷50% 10÷25% <10%
Indicates the signal strength of the GSM network at the device location.
The number of black displayed rectangles indicates the signal strength:
number of rectangles: 3
2
1
0
signal strength:
≥75%
50÷74% 25÷49% <25%
Device battery charge condition.
The number of black displayed rectangles indicates the state of the
battery.
number of rectangles: 3
2
1
0
capacity:
>50%
25÷50% 10÷25% <10%
Table 2 Meaning of the display icons

2 System Menu
Data that can be displayed on the device display are structured based on the menu. For the
purposes of further interpretation, we call the basic menu items the highest items. By entering those
items, navigate to the lower menu levels (submenus).

2.1 Main Menu
The menu depends on the parameters set in the device. The set of items below can be changed
according to the device settings.
The main menu consists of eight items. The main menu can be displayed from the home screen
(Vb) by pressing the (ENTER) key. You can scroll through one of the keys (LEFT, RIGHT). If any
of the main menu items contains a submenu (e.g. PARAM, CONFIG or SYSTEM), the submenu is
entered by the ENTER key.
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main
menu

1st
submenu

2nd
submenu

3rd
submenu

note

1

Vb

actual value of the volume counter at basic
conditions

2

ACTUAL

actual values display
Vb

actual value of the volume counter at basic
conditions

Vm

actual value of the primary volume counter
at basic conditions

E

actual value of energy

P

actual value of gas pressure

T

actual value of gas temperature

Q

actual value of primary flow rate

Qb

actual value of flow rate at base conditions

C

conversion factor

K

gas compressibility factor

Z

gas compressibility factor at measurement
conditions

Zb

gas compressibility factor at basic
conditions

Vbs

actual value of the substitute value at basic
conditions

Vs

actual value of the substitute value at
measurement conditions

... etc.

other items depending on the device
configuration

3

MENU1

user-defined display of actual values

4

(reserve)

reserved

5

PARAM

displaying the device parameters
COMMUN

communication address
COM.GEN.

general
ADR1

communication address 1

ADR2

communication address 2

IR.HEAD

optical head
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol
ELCOR: internal modem

COM0
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ELCOR: interface RS232/RS485
ELCORplus: communication device
connected via SLOT1

COM1
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

COM.DEV.

communication device
ELCORplus: communication device
connected via SLOT2

COM2
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

COM.DEV.

communication device

SERV

service parameters
S.N.DEV

device serial number

VER.APP

application SW, version no., CRC

VER.MTR

metrological firmware, version no., CRC

VER.LDR

loader – version no., CRC

ST.NAME

Station Identification

CONV

gas volume conversion parameters
STAND.C

method of compressibility calculation

PB

pressure reference value

TB

temperature reference value

ZB

gas compressibility factor under reference
conditions

GAS

gas composition parameters
CO2

CO2 content

H2

H2 content

N2

N2 content

DENS

relative density

CALOR

Combustion heat (calorific value)

P.SPARE

pressure substitute value

T.SPARE

temperature substitute value

K.SPARE

error gas compressibility factor value at
measurement conditions

P.RANGE

pressure measurement range

T.RANGE

temperature measurement range

INPUTS

input parameters
Vm
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P

pressure measurement
P.RANGE

pressure range

S.N. P

serial number of the transducer

T

6

temperature measurement
T.RANGE

temperature range

S.N. T

serial number of the transducer
setting the device parameters from the
keyboard

CONFIG
SERV

setting service parameters
ST.NAME

Station Identification

GAS.H

hour of the start of the gas day

COMMUN

setting communication parameters
COM.GEN.

general parameters
ADR1

communication address 1

ADR2

communication address 2

IR.HEAD

optical head
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

INT.MOD

communication device
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

COM1

RS232/RS485 interface
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

COM2

RS232/RS485 interface
SPEED

baud rate

PROT.

communication protocol

GAS.COM.

gas composition setting
CO2

CO2 content

H2

H2 content

N2

gas composition parameters

CALOR

Combustion heat (calorific value)

DENS

relative density

TIME

system time of the device setting

DATE

the date setting

DAT:TIM

VOL1
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Vb

converted volume setting

Vs

substitute primary volume setting

Vbs

substitute converted volume setting

E

energy setting

Es

substitute energy setting

S.N.GAS

gas meter serial number setting

QMAX

maximum gas meter flow rate setting

CLEAR.A

7

deleting archives contents
DATA.AR.

deleting the data archive

DAY.AR.

deleting the daily archive

MONTH.A.

deleting the monthly archive

TARIFF

deleting the tariff archive

BINARY

deleting the binary archive

LIMIT.A.

deleting the boundary archive

SETUP.A.

deleting the settings archive

STATUS

delete the status archive

GAS.AR.

deleting the gas composition archive

WORK.M.

working regime setting

SAVE.PA

entering the set parameters into the device

SYSTEM

system parameters display
TIME

system time display

DATE

system date display

RESET

device reset

MODEM

modem parameters
MODEM1

modem no.1 parameters
GPRS.IP

up-to-date GPRS modem IP address
last modem error code and time of
occurrence

MODERR

(Err.xx format hh: mm DD.MM.YY)
"Xx" - modem error code (see Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden.)
Measuring the signal strength triggered by
a keyboard command. Showing
measurement status:
BTS: test
SIGNAL

BTS: roam
BTS: connect
BTS: search
BTS: no
BTS: denied
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After the signal strength is successfully
measured, the value in percent (SIG: xx
[%], converted to dBm - see Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.) is
displayed.
Automatic shutdown after 2 min or by
shutdown by the user.

8

9

MOD ON

Turning the modem power supply on
manually from the keypad
- switches on, or switches on and
connects to GPRS according to the set
mode
- the time in seconds to automatic exit
and shut down the of modem is
displayed
- automatic shutdown after 5 minutes or
shutdown by the user

CALL

Manual initialization of GSM / GPRS calling
from the device to the master system
- must be enabled in parameters
- after activating the command, it
displays "Working"
- then you can exit the mode and the
device performs the action

PACKET

displays the number of packets sent during
the active or last communication

BAT.EVC

remaining battery capacity [%]

Vcc

battery voltage

LATCH

Displays and freezes the actual values on
the display. This function is used to check
the field operation of the device
(abbreviated test). For Vb, Vbs, E, Es, the
decimal part of the value is displayed when
Enter is pressed.

DIAG

Device Diagnostics
ACT.ST.

The current device status is displayed
(browse by pressing ENTER)

SUM.ST.

The device checksum is displayed (browse
by pressing ENTER)

SUM.CLR

resetting total status

TEST

triggering the device test

TARIFF
ID.CURR
ID.PREV
PREV.D

Note:
The number of display characters (digits) on the display at a time is limited to 10. If you need to display longer
information (such as ST.NAME - Station Identification), the displayed information will be scrolled.
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
158 van 172

2.2 ACTUAL Menu - Actual Values Display
(serial number 2 of the main menu)
Immediate values of metrological quantities and the set non-metrological quantities are displayed
(the non-metrological quantities are set in the parameters of the instrument using the utility program
0). In the basic view (device idle), these data are displayed periodically on the display (except as in
2.3).
Indication of Exceeding the Limit
If the value of the measured quantity is outside the measuring range of the instrument, the "E" flag
appears before the displayed numeral.

2.3 USER 1, USER2 Menu
(serial number 3 and 4 of the main menu)
These items are displayed only if they are set in the device. Settings can only be performed by the
utility SW 0.
With these settings, actual values can be displayed, in the order defined by the user.

i

If the USER 1 menu is set in the device, the display of the actual values defined
in the ACTUAL menu item is suppressed in the device and the actual values
defined in the USER 1 item are displayed.

2.4 PARAM Menu
(serial number 5 of the main menu)
Select this menu to display the set parameters of the device.

2.5 CONFIG Menu
(serial number 6 of the main menu)
Use this menu to set the device parameters from the keypad. Service parameters, communication
parameters, gas composition, system date and time, gas meter parameters and volume
measurement parameters can be set. After changing the parameters, you must save the changed
values to the device memory using the last submenu option SAVE.PA.
Select CLEAR.A to delete the contents of the device archives.

2.6 SYSTEM Menu - system data
(serial number 7 of the main menu)

RESET - Device Reset
After selecting the device reset, the program jumps to the initial address and re-initializes the entire
measurement system. The contents of all the archives and the states of all gas volume counters
(Vm, Vs, Vb, Vbs) do not change during this operation, nor any other configured parameters.
Execution of the command is independent of the position of the service switch.
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MODEM
In this option you can find the assigned IP address of the device for the configured GPRS modem
and the mobile signal strength of the device at the device location. In addition, you can turn on the
modem and, if necessary, initiate connection with the dispatch centre if the device is configured to
send alarms. These operations are especially useful when configuring the modem and putting the
device into operation.

LATCH – Freezing the Actual Values
The actual values measured are frozen at the display on pressing the key. The frozen values of the
quantities (Vb, Vm, P, T etc.) can be displayed in the standard way when displaying the actual
values. Press ESC to stop displaying frozen quantities.
The LATCH function should be used, for example, when manually copying the values of the
measured actual values when checking the accuracy of the device.

2.7 DIAG Menu Item - the Device Diagnostics
(serial number 8 of the main menu)
V menu DIAG Information on the device condition are stored in the DIAG menu.

ACT.ST. - Actual Status
This menu displays the actual state of the device. Pressing the RIGHT key shows all the current
errors and warnings of the device one after another.

SUM.ST. - Checksum
The checksum is used to monitor the occurrence of active error states (individual device status bits)
since the last checksum initialization. This means that also statuses of the device that may have
been already extinct are stored in the memory.
The basic status information is also displayed as a "bell" icon on the device display.

SUM.CLR. - Checksum Trigger
On selecting this option on the device keypad or via the "Clear Checksum" option from the "SetupDiagnostics" menu from the utility SW on the PC, the checksum is triggered, i.e. the current status
is set according to the actual status. To enable the triggering, the service switch must be ON. If it
is switched to OFF, a message ("Not Possible") is displayed, warning that the function cannot be
triggered.

TEST - Device Test
After selecting this menu item, the device tests its internal state and displays a list of detected errors
and warnings. The test runs for several seconds (the message "Working" appears on the display)
and does not affect the actual measuring and archiving operation of the device. The command
execution is independent of the position of the service switch.
During the test, WARNING is displayed on the display. The indicated errors are identified with the
prefix "E" and the identification number; similarly, the prefix "W" is used for the warnings 49). Refer
to Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. and Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. for a
complete list of error messages and warnings.

49

) Due to the limitation of character display on the customer display, the "W" is displayed as "U"
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Act no. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů (Act no. 22/1997 Coll. on the Technical Requirements for Products, and on
a change and addition to certain laws

[2]

ČSN EN 60079-0 ed.4 (33 2320): III.2013–Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru–Část 0: Všeobecné požadavky. (Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres — Part 0: General requirements

[3]

ČSN EN 60079-11 ed.2(33 2320):VI.2012–Výbušné atmosféry –Část 11: Ochrana zařízení
jiskrovou bezpečností „i“ (Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic
safety "i".)

[4]

ČSN EN 60079-26 ed.3 (33 2320):VII.2015 – Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení
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protection (EPL) Ga)

[5]

ČSN EN 12405-1 (25 7865): I.2006, +A1: II.2007 – Plynoměry – Přepočítávače množství
plynu – Část 1: Přepočítávání objemu. (GAS METERS - CONVERSION DEVICES - PART 1:
VOLUME CONVERSION Gas Meters - Conversion Devices - Part 1: Volume Conversion)

[6]

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320): IX.2014 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
(Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: Electrical installations in
hazardous areas (other than mining).

[7]

ČSN EN 61000-4-2 (33 3432): VII.1997 + A1: VII.1999 + Z1: XI.2001 - Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška
(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measuring technology Electrostatic discharge - resistance test)

[8]

ČSN EN 61000-4-3 (33 3432) ed.3:2006 + A1:2008+ Z1: 2010 - Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční
elektromagnetické pole - zkouška odolnosti. (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3:
Testing and measuring technology - Radiated electromagnetic field - resistance test)

[9]

ČSN EN 61000-4-4 (33 3432) ed.2:2005 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4:
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odolnosti. (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measuring technology
- Fast electrical transient phenomena/pulse groups - resistance test)

[10] ČSN EN 61000-4-6 (33 3432) ed.2:2008 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4:
Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným
vysokofrekvenčními poli. (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and
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[13] ČSN EN 62056-21 (35 6131): IV.2004 – Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet
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[14] ČSN 33 2000-4-41 ed.2: VII.2007 - Elektrotechnické instalace nízkého napětí – Část 4-41:
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
(Low voltage electrical installations - Part 4-41: Safety precautions - Protection against
electric shock)
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Calculation using physical properties)

[19] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (Act No. 185/2001 Coll., on Waste)
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Bijlage: Aanvullende documentatie
COMPASS – Software description. User Manual. Elgas, s.r.o.
EDT 96 Pressure transducer. User Manual. Elgas, s.r.o.
EDT 101 Temperature transducer. User Manual. Elgas, s.r.o.
Accessories for ELCOR, ELCORplus. User Manual. Elgas, s.r.o.
Pulse output activation in ELGAS gas volume corrector. Instruction. Elgas, s.r.o.
Description of ELGAS ver2 protocol. Programmer Manual. Elgas, s.r.o.
Gas volume correctors ELCOR and ELCORplus. Brochure. Elgas, s.r.o.
GA Three Way Valve, Gebruiksaanwijzing. Raak IGS, B.V.
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Bijlage: Software
COMPASS.exe, Elgas, s. r. o., supplied with the device
TELVES.exe, Elgas, s. r. o., supplied with the device
Reliance, GEOVAP Pardubice
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Bijlage: Gebruikte handelsnamen
{1}

IrDA® - trade mark of Infrared Data Association company

{2}

ModBus® - trade mark of Modicon company

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
165 van 172

Bijlage: Overzicht afbeeldingen
Fig. 1 Afmetingen ELCOR........................................................................................................... 39
Fig. 2 Afmetingen ELCORplus .................................................................................................... 40
Fig. 3 Interne verzegelinstructie ELCOR ..................................................................................... 41
Fig. 4 Interne verzegelinstructie ELCORplus............................................................................... 42
Fig. 6 Voorbeelden en beschrijving van typeplaatjes................................................................... 43
Fig. 7 Montage van de beugels aan het apparaat ....................................................................... 45
Fig. 8 Bevestiging van ELCOR op standaard montageplaat ........................................................ 45
Fig. 9 Bevestiging van tweekanaals ELCORplus op standaard montageplaat............................. 46
Fig. 10 Montage van het apparaat op een gasleiding (tweekanaals ELCORplus) ....................... 47
Fig. 11 Installatie van ELCOR op een flens ................................................................................. 48
Fig. 12 Installatie van ELCOR op een ELGAS turbine gas meter ................................................ 48
Fig. 13 Montage van de temperatuursensor in de gasleiding ...................................................... 50
Fig. 14 Detailtekening temperatuursensor, lassok en zakbuis ..................................................... 50
Fig. 15 Verbinding van kabelafscherming in de kabelwartel ........................................................ 51
Fig. 16 Rangschikking kabelwartels ............................................................................................ 53
Fig. 17 Openen en sluiten van de behuizing ............................................................................... 54
Fig. 18 Vergrendel en verzegelen van de behuizing.................................................................... 54
Fig. 19 Aansluiting LF gasmeter - ELCOR .................................................................................. 56
Fig. 20 Aansluiting LF gasmeter - ELCORplus (1 kanaal) ........................................................... 57
Fig. 21 Aansluiting LF gasmeter voorzien van draairichting indicatie - ELCOR ........................... 57
Fig. 22 Aansluiting LF gasmeter voorzien van draairichting indicatie - ELCORplus ..................... 58
Fig. 23 Aansluiting van 2 LF gasmeters - ELCORplus ................................................................ 58
Fig. 24 Aansluiting van 2 LF gasmeters voorzien van draairichting indicatie - ELCORplus ......... 59
Fig. 25 Aansluiting van 2 HF gasmeters - ELCORplus ................................................................ 59
Fig. 26 Aansluiting van 2 gasmeters voorzien van NAMUR Encoder - ELCORplus..................... 60
Fig. 27 Aansluiting van 2 gasmeters voorzien van SCR Encoder - ELCORplus .......................... 60
Fig. 28 Aansluiting van B-DO scheidingsveiligheidsbarrière (ELCOR) ........................................ 62
Fig. 29 Aansluiting van B-DO scheidingsveiligheidsbarrière (ELCORplus) .................................. 63
Fig. 30 Aansluiting druk- (EDT 96) en temperatuursensoren (EDT 101) ..................................... 64
Fig. 31 Aansluiting externe voeding EVHI (meetsectie) ............................................................... 65
Fig. 32 Aansluiting externe voeding intern modem ...................................................................... 66
Fig. 33 Aansluiting externe voeding EVHI (meetsectie) en intern modem ................................... 67
Fig. 34 Communicatie via RS232/RS485 met toepassing van B-RS module............................... 69
Fig. 35 Aansluiting B-RS indien een extern modem is aangesloten ............................................ 70
Fig. 36 ELCORplus, aansluiting B-RS met twee RS232/RS485 interfaces .................................. 70
Fig. 37 Communicatie gebruikmakend van MTL 5051 barrière ................................................... 71
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
166 van 172

Fig. 38 Aansluiten van batterij B-03 ............................................................................................ 72
Fig. 39 Aansluiting modembatterij ELCOR .................................................................................. 73
Fig. 40 Aansluiting modembatterij ELCORplus ........................................................................... 74
Fig. 41 Handelingen behorende bij het plaatsen van de SIM-kaart ............................................. 74
Fig. 42 Functies van de toetsen .................................................................................................. 77
Fig. 43 Startscherm display, display taal GB ............................................................................... 77
Fig. 44 Basis navigatie vanuit het startscherm (initial display), display taal GB ........................... 79
Fig. 45 Hoofdmenu van het apparaat en het eerste niveau submenu.......................................... 80
Fig. 46 Menu actuele waarden, display taal GB .......................................................................... 81
Fig. 47 Navigatie door de archieven (uurwaarden), display taal GB ............................................ 81
Fig. 48 Submenu setup archief, display taal GB .......................................................................... 82
Fig. 49 Submenu status archief, display taal GB ......................................................................... 82
Fig. 50 Voorbeeld van de getoonde componentinformatie, display taal GB ................................. 84
Fig. 51 Modem status, display taal GB ........................................................................................ 87
Fig. 52 Signaalmeting, display taal GB........................................................................................ 89
Fig. 53 Inschakelen modem; Service Window, display taal GB ................................................... 90
Fig. 54 Inschakelen modem; Doormeldoproep, display taal GB .................................................. 91
Fig. 55 Status modem batterij, display taal GB............................................................................ 91
Fig. 56 Voorbeeldweergave van de Somstatus, display taal GB ................................................. 92
Fig. 57 Hoofdonderdelen van ELCOR ......................................................................................... 97
Fig. 58 Hoofdonderdelen van ELCORplus .................................................................................. 97
Fig. 59 Functioneel overzicht ELCOR (GB) ................................................................................. 99
Fig. 60 Functioneel overzicht ELCORplus (GB) ........................................................................ 100
Fig. 61 Overzicht van de slots in ELCORplus............................................................................ 101
Fig. 62 Modules installeren, algemeen ...................................................................................... 102
Fig. 63 Externe voedingsmodule van het modem installeren .................................................... 103
Fig. 64 Vervanging van het modem .......................................................................................... 104
Fig. 65 Batterij meetsectie vervangen ....................................................................................... 110
Fig. 66 Modembatterij vervangen .............................................................................................. 111
Fig. 67 Plaats van eventuele JP1 kortsluitjumper op het I/O board ........................................... 113
Fig. 68 Plaatsen van externe HF-antennekabeladapter ............................................................ 115
Fig. 69 Volume- en energieberekeningen - berekeningsschema (GB) ...................................... 120
Fig. 70 Afmetingen temperatuuropnemer .................................................................................. 121
Fig. 71 Pulsen opslaan in de tellers (GB) .................................................................................. 124
Fig. 72 Verwerking van de volumes bij omgekeerde rotatie van de gasmeter (GB) ................... 125
Fig. 73 EXT1-T add-on klemmenbord voor S0-EXT1 module ................................................... 127
Fig. 74 RS232 basis verbinding ................................................................................................ 133
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
167 van 172

Fig. 75 RS232 verbinding met PC en extern modem via B-RS module ..................................... 133
Fig. 76 Voorbeeld 1 gebruik externe modules ELCORplus ....................................................... 148
Fig. 77 Voorbeeld 2 gebruik externe modules ELCORplus ....................................................... 149
Fig. 78 Voorbeeld 1 gebruik externe modules ELCOR .............................................................. 149
Fig. 79 Voorbeeld 2 gebruik externe modules ELCOR .............................................................. 150

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
168 van 172

Bijlage: Overzicht tabellen
Tabel 1 Overzicht aanwijzingen van explosiebeveiligingen ELCOR ............................................ 16
Tabel 2 Overzicht aanwijzingen van explosiebeveiligingen ELCORplus ...................................... 16
Tabel 3 Overzicht standaard montageplaten ............................................................................... 46
Tabel 4 Overzicht speciale houders Elcor ................................................................................... 48
Tabel 5 Leidingdiameters, zakbuizen en lassokken .................................................................... 49
Tabel 6 Kabelwartels - geadviseerd gebruik (1 kanaal EVHI) ...................................................... 53
Tabel 7 Aansluitterminals voor het aansluiten van de LF-gasmeter ............................................ 55
Tabel 8 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van de gasmeter ............................................... 56
Tabel 9 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van een binair ingang signaal ........................... 61
Tabel 10 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van een binair uitgangsignaal met B-DO......... 61
Tabel 11 Kleurcoderingen bedrading EDT 96 en EDT 101 sensoren .......................................... 63
Tabel 12 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van externe voeding EVHI en/of modem......... 64
Tabel 13 Toewijzing klemmen op het klemmenblok SLOT 1 en/of 2 i.c.m. S1-COM-module ...... 67
Tabel 14 Aanbevolen kabels voor het aansluiten van RS232 en RS485 verbinding .................... 68
Tabel 15 Betekenis statuspictogrammen display ........................................................................ 79
Tabel 16 Legenda modem status, display taal GB ...................................................................... 88
Tabel 17 RSSI signaalsterkte conversietabel tussen dBm,% en relatieve eenheden .................. 89
Tabel 18 Foutcodes van het modem ........................................................................................... 90
Tabel 19 Overzicht van informatiecodes - foutberichten (“Err” indicatie) ..................................... 93
Tabel 20 Overzicht van informatiecodes - waarschuwingsberichten (“Wrn” indicatie) ................. 94
Tabel 21 Legenda hoofdonderdelen ELCOR en ELCORplus ...................................................... 98
Tabel 22 Batterijlevensduur meetsectie basisuitvoering ............................................................ 106
Tabel 23 Invloed communicatie op batterijlevensduur meetsectie basisuitvoering .................... 107
Tabel 24 Batterijlevensduur meetsectie met uurlijks uitlezen van encoder ................................ 107
Tabel 25 Invloed frequenter uitlezen encoder op batterijlevensduur meetsectie........................ 107
Tabel 26 Batterijlevensduur meetsectie 2 kanaals EVHI ........................................................... 108
Tabel 27 Batterijlevensduur van het modem ............................................................................. 110
Tabel 28 Vereiste componenten externe voeding ..................................................................... 112
Tabel 29 Bedrijfsparameters van DO1- en DO2 afhankelijk van de kortsluitjumper JP1 ............ 113
Tabel 30 Toepasbaarheid compressibiliteitsberekening AGA en SGERG ................................. 123
Tabel 31 Toepasbaarheid compressibiliteitsberekening GOST ................................................. 123
Tabel 32 Overzicht volume tellers ............................................................................................. 124
Tabel 33 Opties digitale ingangen ELCOR ................................................................................ 126
Tabel 34 Opties digitale ingangen ELCORplus ......................................................................... 126
Tabel 37 Communicatiemogelijkheden (maximaal aantal) ........................................................ 130
Tabel 38 Overzicht beschikbare interne modems...................................................................... 130
Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
169 van 172

Tabel 39 Bereik Baud rate instellingen ...................................................................................... 131
Tabel 40 Overzicht opties voor het archiveren van hoeveelheden. ........................................... 138
Tabel 41 Overzicht te programmeren functies service schakelaar ............................................ 140
Tabel 42 Formaat wachtwoord .................................................................................................. 141
Tabel 43 Specificatie wachtwoordgroepen Administrators en Service Maintenance.................. 142
Tabel 43 Specificatie wachtwoordgroepen User 1, 2 en 3 ......................................................... 143
Tabel 46 Plug-in modules voor ELCOR en ELCORplus ............................................................ 146
Tabel 47 Plug-in modules voor ELCORplus .............................................................................. 146
Tabel 48 Overzicht accessoires voor intrinsiek veilige voeding (ELCORplus) ........................... 147
Tabel 49 Overzicht accessoires voor scheiding en communicatie ............................................. 148
Tabel 50 Overzicht accessoires voor aanvullende apparaat functionaliteit ................................ 150

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
170 van 172

VERTALING VAN
GAS VOLUME CONVERTORS ELCOR and ELCORplus
ELECTRONIC DATA LOGGERS DATCOM and DATCOMplus
Uitgegeven door:

ELGAS, s.r.o.
Ohrazenice 211
533 53 Pardubice
Czech Republic

Revisiedatum:

June 2019

tel.: +420 466 414 500, 511
fax: +420 466 411 190
http://www.elgas.cz
e-mail: obchod@elgas.cz

Versie:
Rev.2b
H107CZ_201906_R2b_ELCOR Plus, DATCOM Plus

Uitgewerkt door:
Raak IGS

Goedgekeurd door:
G.V.M.

Datum:
18 oktober 2019

Revisie:
Eerste uitgave

Pagina:
171 van 172

Industrieweg 61
7903 AJ Hoogeveen
The Netherlands, Europe
Tel +31 (0) 528 232 040
info@raakigs.com
www.raakigs.com

