
HRI Impulsní a datov˘ systém

V˘znamné vlastnosti

Vhodné pro ‰irokou fiadu vodomûrÛ.

Elektronick˘ snímaã s detekcí otáãek rotaãního
elementu.

Chránûno proti zevnímu magnetickému poli.

MoÏnost montáÏe do pfiedupraven˘ch vodomûrÛ.

Urãení smûru prÛtoku.

Potlaãení „fale‰n˘ch“ impulsÛ.

Vlastní diagnostika.

Baterie s desetiletou Ïivotností.

Hermeticky uzavfiené pouzdro (IP68).

Popis

HRI je univerzální systém, kter˘ je kompatibilní se ‰irokou fiadou
vodomûrÛ vãetnû jednovtokov˘ch, vícevtokov˘ch a objemov˘ch
vodomûrÛ s kapslí a se suchobûÏn˘mi nebo polo-suchobûÏn˘mi
(semi-dry) poãítadly. HRI je moÏno namontovat i do star‰ích typÛ
vodomûrÛ, pokud jsou vybaveny rotaãním elementem, bez poru‰ení
ovûfiovací plomby.

HRI je dodáván ve dvou provedeních. HRI impulsní systém - vysoce
citliv˘ vysílaã detektující smûr prÛtoku. HRI datov˘ systém -
elektronické poãítadlo s datov˘m rozhraním pro sbûrnici M-Bus,
resp. MiniBus. Sbûrnice MiniBus je vhodná pro mobilní odeãty.

HRI znamená více neÏ zdokonalen˘ vysílaã. Systém byl vyvinut pro
spolehlivé získávání dat pfii dálkov˘ch odeãtech bûÏn˘ch vodomûrÛ.
Je datov˘m rozhraním plnû odpovídajícím souãasn˘m poÏadavkÛm.
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HRI

PouÏití

Plánované odeãty pro fakturaci, napfi. pomocí
systémÛ mobilních odeãtÛ.

Identifikace prÛtokov˘ch profilÛ vodovodních sítí
pomocí M-Bus, rádiov˘ch nebo telefonních
spojení, event. prostfiednictvím GSM modemÛ.

PrÛmyslové pouÏití, napfi. dávkování.

Dálkové odeãty prÛtokÛ, kumulativních prÛtokÛ  
s vyuÏitím frekvenãních pfievodníkÛ.

Detekce úniku z potrubí napfi. napojením k Data Loggeru (moÏnost
modemu GSM).

Vytváfiení a pfiená‰ení prÛtokov˘ch profilÛ pomocí Data Loggeru a
GSM modemu.

HRI mÛÏe b˘t instalován v extrémních podmínkách jako jsou napfi.
zaplavené studny.

Pfiehled systému HRI

mobilní odeãty pevné sítû

Data Logger

frekvenãní pfievodník

radio
GSM

M-Bus rozhraníradiov˘ modul (transponder)

pfienosn˘
terminál

(Psion WA)

MiniPad
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Délka kabelu 1,5 m

Operaãní délka kabelu: nûkolik km s ochranou
proti napûtí

2 pulsní v˘stupy  l1, l2
dle ISO / TC 30 / SC 7 / WG 8, otevfien˘ kolektor
tranzistoru.

- napûtí na vstupu: max. 24 V

- proudov˘ v˘stup: max. 20 mA

- pfiíkon: max. 0,48 VA

- vnitfiní odpor: 100 Ohm

- max. frekvence na v˘stupu: 5 Hz; ‰ífika impulsu
32 ms

- pamûÈ aÏ 1000 000 pulsÛ zpûtného smûru toku.

Technické údaje Dodávaná provedení

data *)  (zelená)

impuls l1 (bílá) +

impuls l2 (Ïlutá)

zem (hnûdá) -

*)  aktivní pouze pro HRI datov˘ systém

Datové rozhraní (DATA)

- M-Bus a MiniBus (automatick˘ detektor
pfienosové rychlosti)

- protokol dle IEC 870 / âSN EN 1434-3

- údaje: odeãet poãítadla, ãíslo vodomûru

Zevní napájení pfies DATA linku je moÏné: 5-24 V
DC.

Nastavení a odeãet jsou zachovány i pfii v˘padku
napájení.

Rozsah teplot

-  skladovací teplota: -20o aÏ  +65oC

-  pracovní teplota: -10o aÏ  +65oC

Dûliã

Impulsní dûliã D, vztah mezi frekvencí rotaãního
elementu a v˘stupními impulsy.

D = poãet litrÛ na v˘stupní impuls
-  MoÏné hodnoty D: 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 /

250 / 500 nebo 1000

-  Pfiíklad: (1 litr detekovan˘ pointerem):

D = 1 odpovídá 1 l / v˘st. impuls, 
D = 1000 odpovídá 1 m3 / v˘st. impuls, ...

HRI impulsní systém
V závislosti na poÏadavku mÛÏe b˘t HRI impulsní systém dodán v
rÛzn˘ch provedeních: Mód A1, A2, A3 a A4.

Mód A1 (základní nastavení)

Tento mód 1 je vhodn˘ pro mûfiidla s identifikací jednoho smûru
proudûní.

V˘stup I1 : vyrovnání impulsÛ
Zpûtné impulsy jsou kompenzovány stejn˘m poãtem impulsÛ
mûfieného smûru.

V˘stup I2 : stav poãítadla:
Je-li v˘stup l2 otevfien, je zpûtn˘ prÛtok kompenzován. Je-li v˘stup l2
uzavfien, nedochází ke kompenzaci.

Mód A2

V˘stup I1 : impulsy mûfieného smûru prÛtoku
V˘stup I2 : impulsy zpûtného prÛtoku

Mód A3

V˘stup I1 : impulsy obou smûrÛ prÛtoku
V˘stup I2 : smûr prÛtoku

Mód A4

V˘stup I1: vyrovnání impulsÛ

V˘stup I2: identifikace poru‰ení nebo chyby

V˘stup I2 je v normálním stavu uzavfien. Pokud jsou poru‰eny kabely, 
nebo je identifikován jin˘ chybov˘ stav, v˘stup I2 je otevfien.

HRI datov˘ systém
HRI datov˘ systém je vybaven rozhraním pro odeãty dat 
a pro následnou konfiguraci. Pracuje rovnûÏ jako impulsní systém, a je
programovateln˘ v terénu.

Programovatelné jsou:

-  módy: B1, B2, B3 a B4
(odpovídá módÛm A1, A2, A3 a A4 HRI impulsního systému)

-  dûliã

-  poãítadlo: 8 ãíslic

-  startovací stav poãítadla (odeãet po pfiipojení HRI)

47Ω

0.7V
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Objednací údaje Dodávka

HRI impulsní systém
Módy a dûliã jsou upraveny podle poÏadavku
zákazníka jiÏ ve v˘robû.

-  základní nastavení*: mód A1, dûliã = 1

HRI datov˘ systém
V‰echna nastavení jsou programovatelná 
v terénu

-  základní nastavení*:

Mód = B1

Dûliã = 1

âíslo vodomûru = v˘robní ãíslo HRI

Poãáteãní stav poãítadla = 0

Jednotka = litr

* Pfii objednávce je nutno specifikovat poÏadované
nastavení, pokud je rozdílné od základního
nastavení.

HRI programovací klíã
Je pouÏíván k programování a testÛm odeãtÛ
systému HRI prostfiednictvím PC.

Klíã obsahuje:

-  MiniPad a MDK-PC pro propojení HRI systému
s poãítaãem

-  MiniCom PC software k programování a ãtení
HRI datového systému

Detailní popis pfiíslu‰enství k odeãtÛm, software
(DOKOM mobil), atd. lze najít v samostatn˘ch
prospektech.

Konfigurace pfied dodáním HRI 
datového systému:
- Konfiguraci lze pfied dodávkou zajistit dodavatelem 

na základû podkladÛ od zákazníka.

- Pro konfiguraci v terénu je nutno pouÏít SW MiniCom
(volnû k dispozici). Dodavatel mÛÏe rovnûÏ zajistit
konfiguraci na základû objednávky.




