Sistem M-Bus
Moderni kabelski sistem za daljinsko odčitavanje merilnikov porabe

M-BUS

Splošno o sistemu M-Bus

M-BUS

M-Bus je po evropskem standardu EN 1434-3 definiran kot podatkovni prenosnik, ki je bil razvit posebej
za hitro in brezhibno odčitavanje merilnikov porabe.
Celoten sistem sestoji serijsko v večini iz 2-žilne napeljave z obratno polarno zaščito, merilnikov porabe
ter centrale M-Bus oz. pretvornika napetostnih nivojev
M-Bus (ob tem vseeno priporočamo 4-žilno napeljavo). Napeljava M-Bus, ki M-Bus centralo oz. M-Bus
pretvornik napetostnih nivojev povezuje z vsemi
merilniki porabe, služi za napajanje M-Bus vmesnikov z energijo ter izmenjavo podatkov. Odčitavanje
vrednosti porabe se izvaja lokalno preko prenosnega
računalnika neposredno na M-Bus centralo oz. Na
M-Bus pretvorniku napetostnih nivojev, lahko pa tudi
prek daljinskega prenosa podatkov (telefonske linije)
s pomočjo modema neposredno iz računskega centra
podjetja MT merilna tehnika d.o.o. Največja dolžina
napeljave omrežja M-Bus je v osnovi odvisna od števila
priključenih merilnikov, preseka uporabljenega kabla
M-Bus ter največje hitrosti prenosa podatkov. Večje
razširitve omrežja je v vsakem primeru možno izvesti z
ojačevalci M-Bus. Sistem M-Bus je zgrajen modularno
in prilagodljivo uporaben - tako so za najrazličnejše
primere uporabe na voljo ustrezne sistemske komponente. Omrežje M-Bus je možno vzpostaviti na večjih
področjih, prav tako pa je možna tudi namestitev v
stanovanjskih in poslovnih stavbah.

Značilne oblike namestive
sistema M-Bus
Merilniki

Merilniki

Prednosti sistema M-Bus
so očitne:
Centrala M-Bus

Centrala M-Bus

Telefonska linija

Računski center
MT merilna tehnika
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Računski center
MT merilna tehnika

nn Našemu osebju za opravljanje meritev več
ni treba vstopiti v stanovanja uporabnikov.
nn S tem je zaščitena zasebnost.
nn Uporabniki stanovanj več ne rabijo biti
prisotni pri odčitavanju števcev. Dogovarjanje za termine za naknadna odčitavanja
je postalo preteklost.
nn Odčitavanje merilnikov je popolnoma
brez napak.
nn Morebitne motnje merilnih naprav sistem
zagotovo zazna in jih prikaže v zapisniku
odčitavanja.
nn Sistem M-Bus ima velik doseg (do nekaj
kilometrov).

Komponente sistema M-Bus
Centrala M-Bus,
tipa DR 001/DR 002
Centrala M-Bus tipa DR 001 oz. DR 002 samostojno
zajema in upravlja vse izmerjene podatke instalacije
M-Bus. Čas in intervale odčitavanja je možno določiti
skoraj poljubno. Podatki, ki so odčitani prek sistema
M-Bus, se shranijo v centralo tako, da se ne morejo izgubiti. Te podatke je kadar koli možno odčitati lokalno
ali prek računalnika. Poleg tega obstaja tudi možnost,
da se podatke centrale M-Bus tipa DR 001 oz. DR 002
odčita prek telefonskega omrežja s pomočjo opcijskega notranjega ali zunanjega modema. Vse podatke oz.
stanja števcev je možno tudi na kraju samem priklicati
prek tipkovnice prekrite s folijo in si jih ogledati na zaslonu. Načelom je centrala M-Bus tipa DR 001 primerna za zajemanje podatkov do 250 števcev. Centrala
M-Bus tipa DR 002 predstavlja manjši model, ki lahko
upravlja z omrežji M-Bus z do 120 števci.

Družina M-Bus
Digital Master
Naprave iz družine Digital Master so glavni vmesniki
M-Bus za omrežja do 120 ali 250 končnih naprav. Krmiljenje zaščite pred kratkim stikom, zaznavanja kolizije
ter popravek in regulacija Bitnih časov se izvajajo prek
posebnega signalnega procesorja. Visoka prenosna
stopnja do 38400 Baudov omogoča uporabo tudi pri
časovno kritičnih M-Bus instalacijah. Različne svetleče
diode LED, uporabnika obveščajo o stanju omrežja
M-Bus in prikazujejo podatkovno komunikacijo. Naprave je možno dobaviti glede na potreben način uporabe z naslednjimi vmesniki:
nn RS 232 C (najpogosteje uporabljen)
nn RS 485 (pri velikih razdaljah med krmilnim računalnikom in Digital Master)
nn Tokovna zanka (20 mA/TTY)
nn Notranji/zunanji modem
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Družina M-Bus Master
tipa W 60
Trije člani družine M-Bus Master W 60 so najbolj
primerni za instalacije M-Bus z do 60 števci porabe.
Osnovna naprava je pretvornik napetostnih nivojev, ki
ima serijska vmesnika RS 232 in RS 485. Odčitavanje
podatkov števcev se tu izvaja s prenosnim računalnikom oz. ustreznim programom za odčitavanje.
V razširjeni izvedbi je naprava na voljo tudi z vgrajeno
tipkovnico prekrito s folijo in zaslonom. S tako imenovanim M-Bus daljinskim prikazom je možno upravljati na licu mesta brez dodatnih pripomočkov, saj se
vrednosti porabe vseh števcev prikažejo na zaslonu ob
pritisku na gumb čitalnika. Tretjo izvedbo družine W 60
predstavlja zapisovalnik M-Bus podatkov, ki ima velik
notanji pomnilnik in poleg tega dodatno omogoča še
samodejno shranjevanje vseh izmerjenih vrednosti ob
poljubno izbranem času.
Zbrane shranjene izmerjene podatke je možno kadar
koli z osebnim ali prenosnim računalnikom odčitati iz
zapisovalnika podatkov, in sicer lokalno prek kabla.
Če je zapisovalnik podatkov opremljen z ustreznim
modemom, je možno tudi daljinsko odčitavanje prek
telefonske linije.

Družina M-Bus Master
tipa C 3 oz. C 20
Člani družine C 3 in C 20 so idealni za instalacije
M-Bus z do 3 oz. 20 števci. Vse naprave serijsko nudijo
funkcijo pretvornika napetostnih nivojev z vmesnika
RS 232 na M-Bus za pridobivanje podatkov porabe z
osebnim oz. prenosnim računalnikom in ustrezno programsko opremo za odčitavanje. Poleg tega omogoča
M-Bus daljinski prikaz pri C 3 oz. C 20 z vgrajenim zaslonom in tipkovnico tudi pravo samostojno delovanje
»Stand alone« – to pomeni, da je mogoče podatke
števca vizualno odčitati z naprave tudi neposredno na
licu mesta.
S kakovostno izvedbo zapisovalnika podatkov M-Bus
pri družini C 3 oz. C 20 je poleg tega možno samodejno shranjevanje ob skoraj popolnoma prosto izbranem času. Zapisovalniki podatkov pri C 3 oz. C 20 že v
standardni izvedbi nudijo veliko kapaciteto pomnilnika,
ki jo je opcijsko možno še povečati. V zapisovalniku
podatkov zbrane podatke je nato možno kadar koli
pridobiti in ovrednotiti prek osebnega računalnika,
prenosnega računalnika ali standardnega modema.
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Serija M-Bus PW
Naprave serije PW so glavni M-Bus vmesniki, s katerimi je glede na izbrano izvedbo možno oskrbovati oz.
odčitavati do 3, 20 ali 60 končnih naprav. Odlikujeta
jih kompaktna gradnja (stenska ali tračna montaža
na vodilih) in široko območje obratovalne napetosti.
Svetleče diode LED na sprednji strani prikazujejo trenutno stanje delovanja. Vse izvedbe naprav serije PW
so opremljene z vmesnikom RS 232. Naprave imajo
poleg tega še vgrajen optični vmesnik, ki omogoča
parametriranje in odčitavanje končnih naprav s prenosnim računalnikom brez nadležnih kabelskih priključkov.
V kombinaciji z M-Bus modemom je prenos podatkov
instalacije M-Bus oz. merilnikov porabe možen tudi
prek telefonskega omrežja.

Komplet priključkov M-Bus
za merilnik toplotne energije
Messtechnik, tipa WF2-X
Komplet priključkov M-Bus omogoča hitro in preprosto priključitev vsakega merilnika toplotne oz. hladilne energije tipa WF2-X na omrežje M-Bus. Komplet
priključkov M-Bus je sestavljen iz 1 meter dolgega
2-žilnega Bus kabla, ustreznega M-Bus vtiča in vijačnega materiala.

Zunanji modul M-Bus, Qundis, tipa him 1, primeren za
merilnike toplotne energije
Qundis, tipa G 20, G 54 in G
07, ter za računski del merilnika toplotne energije za
večje pretoke R 20
S pomočjo modularnega M-Bus modula tipa him 1 je
možno obstoječe merilnike toplotne energije tipa G
07, G 20 oz. G 54 ter računske dele merilnika toplotne
energije R 20 kadar koli dodatno opremiti z M-Bus
vmesnikom. M-Bus modul him 1 odčitava izmerjene
podatke iz zgoraj omenjenih merilnikov oz. računskih
delov in te podatke po kratki vmesno shranjevalni fazi
pošlje naprej v M-Bus omrežje.
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Računski del merilnika toplotne energije Kamstrup
SVM, tipa F 2 za velike
pretoke
Računski del merilnika toplotne energije za velike pretoke tipa F 2, je lahko po želji že tovarniško opremljen
z vgrajenim M-Bus vmesnikom, v skladu s standardom
M-Bus EN 1434-3. Ta vgrajeni M-Bus vmesnik časovno
poljubno omogoča priključitev računskega dela F 2 na
sistem M-Bus.

M-Bus tiskano vezje za nadgradnjo računskega dela
merilnika toplotne energije
za velike pretoke Kamstrup
SVM, tipa F 22 E
Računski del merilnika toplotne energije tipa F 22 v
izvedbi E v osnovi nudi možnost nadgradnje naprave
s pomočjo tiskanega vezja za razširitev komunikacije.
Za uporabo M-Bus-a je bilo razvito nadgradno tiskano
M-Bus vezje, ki ga je možno kadar koli kasneje vstaviti
v računski del merilnika tipa F 22 E, to pa omogoči
M-Bus komunikacijo. M-Bus tiskano vezje nudi popolno galvansko ločitev za M-Bus, kakor tudi možnost
odčitavanja vseh podatkov računskega dela prek serijske povezave RS 232.

M-Bus adapter Modumess,
tipa MBI, primeren za stanovanjske vodne števce
serije Modumess
Adapter Modumess MBI služi za vključitev vodnih
števcev z modularno nadgradnjo (sistem Modumess) v
omrežni sistem M-Bus. Napajanje z energijo se izvaja
iz tega omrežja. Vgrajena baterija zagotavlja delovanje
števca tudi ob dalj časa trajajočem izpadu omrežja.
Baterija adapterja Modumess je izdelana tako, da lahko delovanje števca brez napetosti iz omrežja M-Bus
zagotavlja 6 let (plus 4 rezervna leta).
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Zbiralnik impulzov Relay,
tipa Pad Puls M 1
Naprave serije Pad Puls M 1 omogočajo priključitev
poljubnih merilnikov z impulznim izhodom (vodnih
števcev, merilnikov toplotne energije, električnih
števcev, plinskih števcev, števcev porabe olja ipd.) na
sistem M-Bus. Napetostno napajanje zbiralnika impulzov tipa Pad Puls M 1 se izvaja iz omrežja. Z vgrajeno baterijo je zagotovljeno večletno neprekinjeno
delovanje števca, kljub daljšim izpadom napajanja iz
M-Bus omrežja. Napravo je v osnovi možno dobaviti v
ohišju, možni sta stenska ali tračna montaža na vodilih.

Zbiralnik impulzov Relay
tipa Pad Puls M 2
Zbiralniki impulzov tipa Pad Puls M 2 omogočajo
priključitev do dveh impulznih senzorjev z brezpotencialnim izhodom (npr. plinskega števca, vodnega števca,
električnega števca, števca porabe olja ipd.) na sistem
M-Bus. Oba impulzna vhoda naprave je možno individualno konfigurirati. S tem se predstavita zbiralnika
impulzov tipa Pad Puls M 2 kot dve samostojni M-Bus
napravi. Pri delovanju na omrežju M-Bus se zbiralniki
impulzov tipa Pad Puls M 2 z energijo napajajo prek
tega omrežja. Notranja baterija omogoča dolgotrajno delovanje števca tudi v primeru daljšega izpada
napetosti M-Bus omrežja. Napravo je v osnovi možno
dobaviti v ohišju, možni sta stenska ali tračna montaža
na vodilih.

Zbiralnik impulzov tipa Pad
Puls M 4
Zbiralniki impulzov tipa Pad Puls M 4 omogočajo
priključitev do 4 impulznih senzorjev z brezpotencialnim izhodom (npr. plinskega števca, vodnega števca,
električnega števca, števca porabe olja ipd.) na sistem
M-Bus. Vsakega od 4 impulznih vhodov impulznega
zbiralnika je možno individualno konfigurirati. S tem
zbiralniki impulzov tipa Pad Puls M 4 delujejo kot 4
samostojne končne M-Bus naprave. Pri delovanju na
omrežju M-Bus se naprave tipa Pad Puls M 4 napajajo
z energijo preko napeljave omrežja. Vgrajena baterija
zagotavlja dolgotrajno delovanje števca tudi v primeru
daljšega izpada omrežja M-Bus.
7

Pretvornik AnDi 4
z analognega na M-Bus
Analogni pretvornik M-Bus AnDi 4 ima štiri analogne
merilne vhode, ki so galvansko ločeni med sabo, prav
tako pa tudi od omrežja M-Bus. Vsak merilni vhod lahko ali ovrednoti senzorje s tokovno zanko 0/4 mA – 20
mA ali z napetostnim izhodom 0 V – 10 V. Posamezen
način merjenja je možno individualno konfigurirati.
Senzorji se lahko tudi brez uporabe dodatnih transformatorjev napajajo z napetostjo modula AnDi 4. Da je
pretvornik AnDi 4 z analognega v digitalno po možnosti čim bolj fleksibilno prilagodljiv posamezni nalogi,
se vsak merilni vhod da ločeno konfigurirati s pomočjo
programske opreme.

Modul PadIn 4 za javljanje
M-Bus statusa
Z modulom za javljanje statusa PadIn 4 je možno stanja 4 digitalnih javljalnikov statusa odčitati oz. ovrednotiti prek omrežja M-Bus. S tem je modul primeren
npr. za nadzor obrata z javljalniki tlaka, temperature ali
plina, kakor tudi za nadzor stavbe s senzorji za vrata
in okna. S temi funkcijami modul za javljanje statusa
PadIn 4 nudi preprosto in cenovno ugodno možnost
za razširitev obstoječih in planiranih M-Bus omrežij oz.
M-Bus instalacij za nadzorno funkcijo.
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Odgovornost in zanesljivost

Zametki delovanja podjetja na področju vgradnje merilno
delilnih naprav in deljenja toplotne energije in vode, kakor
tudi njih obračunov po porabi, segajo v leto 1994. Danes
spada podjetje MT merilna tehnika d.o.o. med inovativna
podjetja na področju vgradnje merilno delilnih naprav,
kakor tudi s tem povezane storitvene dejavnosti, kot so
delitev stroškov ogrevanja in hladno / tople vode v skladu
s predpisi. S tem podpiramo naše stranke pri njihovem
prizadevanju za varčno uporabo virov toplote in vode. Usmerjenost k strankam je za nas najpomembnejše vodilo za
individualno skrb in rešitve po meri, ki iz tega izhajajo. MT
merilna tehnika d.o.o. namreč spada med 3,05% najboljših
pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v bonitetni razred
AA. Smo tudi člani E. V. V. E., evropskega združenja za
obračune stroškov energije po porabi.
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