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I. Parametry techniczne
Parametr

Wartość

Warunki eksploatacyjne
Zasilanie

90～300VAC / 120～400VDC

Rodzaj pracy

Ciągła

Pozycja pracy

Dowolna

Warunki klimatyczne
Temperatura otoczenia

0 ... +45 ºC

Wilgotność względna

< 75% przy 30 ºC

Otoczenie

wolne od wody, pyłów oraz gazów i par chemicznie
czynnych

Parametry techniczne
W zależności od wersji 1 lub 4 oraz dodatkowe wejście
Wejścia impulsowe

impulsowe lub wejście synchronizacji. Wejścia są
niezależnie konfigurowalne co do polaryzacji i szerokości
impulsu

Wejście synchronizacji czasu
Okres uśredniania impulsów na wejściach
Pamięć danych

1 konfigurowalne co do polaryzacji i szerokości impulsu
zamiennie z jednym wejściem impulsowym
1  60 minut
maksymalnie 13440 cykli pomiarowych ( 140 dni dla cyklu
15 minut)

Zegar wewnętrzny RTC

podtrzymywany baterią litową, żywotność baterii 10 lat

Izolacja galwaniczna obwodów wejściowych

1,5 kV

Obudowa
Typ

Z105 lub Z107 na szynę 35mm

Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.)

17x90x65mm / 52,5x90x65mm

Mocowanie

Szyna DIN 35 mm

Masa

Ok. 400g

Interfejs komunikacyjny
Odczytowy

1x RS 485
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Parametr

Wartość

Parametry wejść impulsowych
Napięcie sterujące (dla wejść pasywnych)

18-30 V DC

nominalny prąd wejściowy

10 mA

minimalny czas pomiędzy impulsami na jednym
wejściu

20 ms

rezystancja wejściowa

1,5 k

rodzaj wejść impulsowych

niezależnie konfigurowalne pasywne lub aktywne

polaryzacja impulsu

dodatnia lub ujemna lub zmiana stanu wejścia

szerokość impulsu

20  1000 ms – konfigurowalna

Parametry wejścia synchronizacji czasu
napięcie sterujące (dla pasywnego wejścia)

18-30 V DC

nominalny prąd wejściowy

10 mA

rezystancja wejściowa

1,5 k

rodzaj wejścia synchronizacji czasu

konfigurowalne pasywne lub aktywne

polaryzacja impulsu

dodatnia lub ujemna

szerokość impulsu

20  1000 ms z krokiem co 20ms – konfigurowalna

godzina synchronizacji

12.00 ± 1min

Parametry transmisji – RS485
prędkość

9600 bit/sek

ilość bitów danych

8

kontrola parzystości

brak

ilość bitów stopu
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Parametry WiFi
Pasmo Częstotliwości

2,4 GHz

Standard

b, g, n

Koncentrator pracuje wyłącznie w czasie astronomicznym („zimowym”).
Obsługa czasu letniego i właściwa interpretacja danych należy do programów
odczytowych.
UWAGA:
W celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej pracy urządzenia zaleca się
stosowanie odpowiednich ochronników przepięciowych po stronie zasilania
oraz przy większych odległościach również po stronie wejść impulsowych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami typu
atmosferycznego i łączeniowego.
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Rysunek 1. Wymiary N1004 WiFi.

II. Przeznaczenie i właściwości
N1004 WiFi jest urządzeniem przeznaczonym do zliczania impulsów
z urządzeń pomiarowych takich jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody,
ciepła lub innych (np. fotokomórki zliczające wejścia lub wyjścia lub
przesuwanie przedmiotów). Impulsy są zliczane w cyklach 1, 15, 30 lub 60-cio
minutowych. Zliczone impulsy przechowywane są w nieulotnej pamięci
wewnętrznej w postaci narastającego liczydła zarejestrowanego na koniec
każdego cyklu. Taka organizacja danych umożliwia precyzyjne zliczanie ilości
impulsów w każdym cyklu i uwalnia systemy nadrzędne od cyklicznego
odpytywania urządzenia – wystarczy odpytać je co jakiś czas (1h, dzień miesiąc)
w zależności od potrzeb. Właściwość taka powoduje, że awaria systemów
odczytujących i korzystających z danych nie powoduje utraty informacji
o natężeniu występowania impulsów w danym cyklu ponieważ urządzenie
zapamiętuje je automatycznie. Możliwe jest również odczytanie ilości impulsów
zapamiętanych w bieżącym cyklu pomiarowym, od jego początku jak również,
równolegle, od początku godziny. Na początku cyklu i godziny taki bieżący
licznik jest zerowany.
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Urządzenie udostępnia dane przez interfejs komunikacyjny do systemów
zajmujących się np. rozliczaniem mediów energetycznych. Możliwość
elastycznej konfiguracji wejść impulsowych pozwala na ich dopasowanie do
różnych rodzajów źródeł impulsów, które mogą mieć polaryzację pozytywną lub
negatywną. Możliwe jest również takie zaprogramowanie urządzenia aby
zliczało zmiany stanu wejścia impulsowego.
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Router WiFi
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Rysunek 2: Przykłady zastosowania.
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Budowa

III.

Urządzenie składa się z kilku bloków funkcjonalnych, wśród których
można wyróżnić:
moduł interfejsu RS485
moduł Wi-Fi
moduł synchronizacji
moduł wejść impulsowych
moduł sygnalizacji (na płycie czołowej)
moduł zasilania








Rysunek 3: Widok frontowy urządzenia
12345-

gniazdo zasilania
gniazda wejść impulsowych oraz synchronizacji
gniazdo interfejsu RS485
diody sygnalizacyjne
złącze anteny Wifi
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Moduł interfejsu RS485

Przeznaczony jest do komunikacji z innymi urządzeniami posiadającymi interfejs
RS485 i pracuje w trybie slave. Służy do pozyskania danych zgromadzonych w pamięci
urządzenia oraz opcjonalnego ustawiania parametrów w tym czasu.

Rysunek 4: Gniazdo interfejsu RS485

Moduł WiFi

Używany jest do komunikacji z urządzeniami w sieci WiFi ,służy do pozyskania danych
zgromadzonych w pamięci urządzenia oraz opcjonalnej konfiguracji za pomocą darmowej
mobilnej aplikacji N1004, która została opisana w instrukcji aplikacji N1004.

Moduł synchronizacji

Wykorzystywany jest do synchronizacji czasu wewnętrznego zegara N1004 z
zewnętrznego źródła. Źródłem mogą być urządzenia działające jako serwery czasu np.
iSerwer czy tSerwer, wysyłające odpowiednie impulsy synchronizacji. Prawidłowo odebrany
impuls synchronizacji powoduje korektę ustawień wewnętrznego zegara czasu
astronomicznego. Impuls przyjmowany jest w okienku czasowym +/- 1 minuta w odniesieniu
do godziny 12:00.

Rysunek 5: Gniazdo synchronizacji

Moduł wejść impulsowych
Urządzenie posiada 1 do 4 wejść przeznaczonych do zliczania impulsów z urządzeń
pomiarowych takich jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody, ciepła itp. Wejścia są
konfigurowane niezależnie, jako pasywne lub aktywne. Ustawiać także można szerokość
impulsu dla każdego kanału oddzielnie. Szerokość impulsów powinna się zawierać w
przedziale od 20 do 1000 ms. Minimalny czas pomiędzy impulsami na jednym wejściu to
20 ms.
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Rysunek 6: Gniazda wejść impulsowych

Moduł sygnalizacji

Komplet elementów sygnalizacyjnych umieszczonych na płycie czołowej urządzenia
zawiera 11 diod świecących obrazujących stan pracy urządzenia, w tym stan zasilania,
synchronizacji oraz stany wszystkich wejść impulsowych urządzenia.

Rysunek 7: Płyta czołowa iKoncentratora
5V
24V
AP
WiFi
1 –5
Syn
S

– obecność napięcia zasilania mikroprocesora
– obecność napięcia zasilania obwodów wejściowych
– stan trybu AccessPoint
– stan połączenia z WiFi
– stan wejść impulsowych
– stan wejścia synchronizacyjnego
– stan synchronizacji urządzenia
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Moduł zasilacza
Dostarcza napięć zasilających do całego urządzenia oraz nadzoruje ciągłość zasilania.

Rysunek 8: Gniazdo zasilania

IV.Konfiguracja sprzętowa
Konfiguracja urządzenia
N1004 WiFi wyposażony jest w jeden interfejs komunikacyjny RS 485 oraz wejścia impulsowe
i synchronizacji.
W zależności od wersji posiada:
- 2 wejścia impulsowe oraz jedno wejście synchronizacji zamienne z wejściem impulsowym
- 4 wejścia impulsowe oraz jedno wejście synchronizacji zamienne z wejściem impulsowym
- 8 wejść impulsowych oraz jedno wejście synchronizacji zamienne z wejściem impulsowym

Konfiguracja wejść impulsowych i wejścia synchronizacji

Rysunek 10. Przykładowa konfiguracja wejść

Na powyższym rysunku skonfigurowano:
- wejście nr 1,3,5/S jako aktywne,
- wejście nr 2,4 jako pasywne,
- wejście nr 5/S jako wejście synchronizacji (kolorem szarym zaznaczono pozycję zworki dla
konfiguracji wejścia jako impulsowe)
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V. Warianty podłączeń sieci transmisyjnej oraz Koncentratora

Rysunek 9. Połączenie sieci N1004 WiFi poprzez konwerter RS485/RS232 do lokalnego portu odczytowego
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Rysunek 10. Połączenie sieci N1004 WiFi poprzez konwerter RS485/LAN do lokalnej sieci komputerowej
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VI.

Uwagi

1. Wszystkie zrzuty ekranu wykonano przy pomocy programu Internet Explorer © Microsoft
2. Strony www pokazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe – rzeczywiste
dane mogą odbiegać od prezentowanych.
3. Niektóre opcje sprzętowe lub programowe urządzenia są instalowane opcjonalnie.
4. W związku z ciągłym doskonaleniem produktu producent zastrzega sobie prawo do
zmian sprzętowych oraz oprogramowania, a w szczególności do zmian parametrów
technicznych urządzenia.
5. Wszelkie prawa zastrzeżone © Numeron

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno go umieszczać, wyrzucać,
magazynować wraz z innymi odpadami.
Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na
człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ
krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.
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VII. Notatki
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