Adatnapló profil – RR-kód (configurációs szám)
Mint ismert, a MULTICAL®
603 számtalan kombinációban rendelhető, az ügyfél
igényei szerint, és számos
lehetősége
van
az
ügyfélnek, hogy az aktuális
feladathoz konfigurálja a
MULTICAL® 603 számítóegységet. Az újrakonfigurálás
elvégezhető
a
mérőkészülék
SETUP
hurokból,
mely
feladat
végrehajtásához egy optikai programozó kábelre typ
sz.: 66-99-099 és az
ingyenesen
elérhető
Metertool HCW szoftverre
van szükség.

Azonos technológia – határtalan lehetőségek
A következőkben az RR kód kapcsán a Configurációs számmal foglalkozunk egy picit
részletesebben.
A kamstrup legújabb, 3. generációs MULTICAL® 403/603/803 hőmennyiségmérői
belső EEPROM memóriával rendelkeznek, melybe a mért adatok naplókba rendezve
tárolásra kerülnek. Ezen a naplók tartalma és mélysége programozható az RR-kód
változtatásával, melyhez egy optikai programozó kábelre és az ingyenesen elérhető
Metertool HCW szoftverre van szükség. Felhívjuk a figyelmet, hogy napló
adatcsomag váltásakor a naplózás újraindul, tehát az addigi adatokat érdemes
lementeni.
Alapbeállításként az RR = 10 napló struktúra kerül beállításra, de ez az alább található
dokumentum szerint változtatható. Azt javasoljuk, hogy a rendelés leadása előtt
tájékozódjon a lehetőségekről, így már a kívánt napló változattal érkezik a
hőmennyiségmérő a gyárból
Konfigurációs szám formátuma:
>A-B-CCC-DDD-EE-FF-GG-L-M-N-PP-RR-T-VVVV<
A konfigurációs számot nem olvasható le a mérő előlapján, hanem a TECH hurokban
négy leolvasással jeleníthető meg.
Konfigurációs szám szegmens 1:> A-B-CCC-DDD <
Átfolyásmérő pozíciója - Mértékegység - Felbontás-Kijelző kód
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Konfigurációs szám szegmens 2:> EE-FF-GG-L-M <
Tarifa-impulzus bemenetek - Integrációs mód - Szivárgás
Konfigurációs szám szegmens 3:> N-PP-RR-T <
Hidegvíz-szivárgás-Impulzus-kimenetek –Adatnapló profil-Titkosítási szint
Konfigurációs szám szegmens 4: >VVVV<
Vevőcímke
Sorozatszám:
> xxxxxxxx / WW / yy <
A következőket tartalmazza:
Nyolc számjegy sorozatszám: (xxxxxxxx)
2 számjegy eszközkód a kibővített elérhetőség érdekében (WW)
2 számjegyű a gyártási év
Az egyedi sorozatszámot a mérő előlapjára Laser gravírozzák, és a gyári
programozás után nem változtatható meg.
A Logger Profiles and Datagrams kamstrup kiadványból további részleteket
ismerhet meg.
Bármilyen további kérdés észrevétel esetén bátran keresse kollégáinkat a (1)2261585 telefonon, vagy az info@comptech-kft.hu e-mail címen. www.multical.hu

ULTRAFLOW® 34/54 család
qp=0,6 - 1000 m³/h méréstartományban
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