Domovní membránový plynomìr GALLUS 2000

Domovní membránový plynomìr
velikosti G 1,6 - G 2,5 - G 4
GALLUS 2000
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odpovídá pøedpisùm EEC, OIML a ÈMI
velmi vysoká pøesnost mìøení
prùtok od 0,016 m3/hod a do 6 m3/hod
provozní tlak do 1,5 bar
se zvýenou poární odolností
monost dálkového odeètu
monost platby pomocí programovatelné èipové karty
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GALLUS 2000 je membránový plynomìr. Skládá se
z dvoukomorové mìøící jednotky. Kadá z komor (1)
obsahuje ohebnou a plynotìsnou membránu, která se
pohybuje díky rozdílu vstupního a výstupního tlaku.
Pøevodový systém s rotaèním oupátkem (2) a klikovým mechanismem (3) pøevádí vratný pohyb membrány na rotaèní pohyb, který se pøenáí na mechanické
poèítadlo (4). Celý mìøící systém je zabudován v plynotìsné robustní skøíni (5)

Technické parametry
Pouití

Zemní plyn a propan-butan

Cyklický objem

1,2 dm3

Pracovní teplota -20 oC a +50 oC
Okolní teplota

-40 oC a +60 oC

Maximální
pracovní tlak

0,5 bar - ocelová skøíò

Materiál skøínì

ocel (hliník)

Mìøící rozsah

G 1,6

1,5 bar - hliníková skøíò

od 0,016 m3/hod do 2,5 m3/hod
G 2,5
od 0,025 m3/hod do 4 m3/hod
G4
od 0,04 m3/hod do 6 m3/hod
Generátor pulzù 0,01 m3/impulz
Vysílaè pulzù

nízkofrekvenèní vysílaè
12 Vss
10 mA
0,01 m3/impulz

Verze plynomìru nabízené k prodeji v ÈR
Dvouhrdlová verze

Jednohrdlová verze
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• standardní provedení
• s moností instalace NF vysílaèe
• s elektronickou nadstavbou a uzavíracím ventilem
• standardní provedení
• s moností instalace NF vysílaèe

• DIALOGAS
• TALEXUS
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Metrologické vlastnosti
Plynomìry GALLUS splòují technické poadavky doporuèení OIML a pøedpisù EEC a mají platné osvìdèení o provedené typové zkouce v Èeské republice.

TCS 143/91 - 1034
Plynomìry jsou kontrolovány ji v prùbìhu jejich výroby pomocí tzv. mezioperaèních kontrolních testù na Qmin,
0,2 Qmax a Qmax. Ústøední ovìøení je provedeno státní zkuebnou v souladu s doporuèeními OIML.

Typická køivka chyb

Ztráta tlaku
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Rozmìry
Verze pøipojení

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Hmotnost
kg

Pøipojení

Provozní tlak
bar

Dvouhrdlový

100

214

67

190

156

1,45

G 1 1/4

0,5

Dvouhrdlový

110

214

57

190

156

1,45

G 1 1/4

0,5

Jednohrdlový

--

228

67

190

156

1,8

G2

0,5

Jednohrdlový - hliník

110

235

77

196

178

2,2

G 1 1/4

1,5
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Instalace a uvedení do provozu

Volitelné pøísluenství

• Plynomìr je nutno instalovat ve svislé poloze na nejvyím místì potrubí tak, aby bylo zabránìno vtékání kondenzátu do plynomìru.
• Pøed zapálením jakéhokoliv hoøáku ve spotøebièi je
nutné z plynomìru a pøívodních trubek odstranit vekerý vzduch
• Plynomìr GALLUS 2000 nevyaduje ádnou údrbu
Provozní tlak v potrubí musí být po instalaci dosaen
pouze pomalým a postupným napoutìním plynu.
Doporuèujeme, aby byl plynomìr pøed uvádìním do
provozu chránìn vyrovnáním vstupního a výstupního
tlaku pomocí ochozu, obtoku.

• nízkofrekvenèní vysílaè impulzù
• roubení, vèetnì tìsnìní, pro instalci vech druhù
plynomìrù
• umístìní èárového kódu na skøíò plynomìru
• dálkový odeèet plynu - systém MAPS

Plynomìr s NF vysílaèem impulzù
Plynomìr mùe být dodán jak v jednohrdlové, tak
i dvouhrdlové verzi.
Vysílaè je na bázi reed-kontaktu, který je normálnì ve
stavu "otevøen". Impulz je vysílán vdy, kdy dojde
k uzavøení kontaktu. Reed-kontakt se dostává do stavu "uzavøen" vdy pøi prùchodu magnetu umístìného
na prvním váleèku èíselníku.
Vysílaè mùe být kdykoliv dodateènì doplnìn do kadého plynomìru, který má pro tento úèel pøizpùsobeno
poèítadlo podle následujícího obrázku. Data získaná
pomocí umpulzù vyslaných z plynomìru mohou být
dále zpracovávána pomocí systému MAPS

Systém TALEXUS
Princip systému
Systém TALEXUS je komplexní systém pøedplatného
úètování odebrané energie. Tento systém je výhodný
pøedevím pro objekty s èastou výmìnou nájemníkù,
pro kempy a rekreaèní zaøízení a pro neplatící odbìratele. Pomocí tohoto systému si mùe odbìratel sám
zjistit platby za odebranou energii.

nebo

odeèty
zmìna tarifù

nebo

servis a údrba

odeèty
informace o plynomìru
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Systém se skládá ze 4 základních èástí:
• plynomìr
• èipové programovatelné karty
• prodejní terminál
• øídící poèítaè

