AMS
rejestratory energii
i specjalizowane moduły
komunikacyjne

Rejestratory serii AMS są przeznaczone do zbierania w czasie rzeczywistym
danych, niezbędnych do nadzorowania gospodarki mocą i energią elektr yczną. AMS-y rejestrują dane z maksymalnie 128 wyjść impulsowych liczników
energii elektrycznej lub innych urządzeń pomiarowych. Suma impulsów
z każdej linii może być ciągle lub np. co minutę retransmitowana "on-line" do
urządzeń telemechaniki RTU lub systemów bilansowania. Zliczone impulsy
na koniec każdego cyklu pomiarowego, osobno dla każdej linii, są zapisywane do zbioru w pamięci nieulotnej.
AMS w wersji z modułem wejść cyfrowych może bezpośrednio odczytywać
i gromadzić dane z elektronicznych liczników energii i rejestratorów, wyposażonych w łącze do transmisji danych. Oprócz naliczonych impulsów lub
wartości odczytanych cyfrowo, do zbioru zapisywane są dodatkowe informacje o zanikach zasilania, awarii linii, zakończeniu okresu obrachunkowego oraz zmianie czasu lub daty. Rejestratory mogą być wyposażone
w moduły rejestracji wielkości fizycznych, wykorzystywanych do analizy
i prognozowania poboru energii, takich jak: temperatura, siła wiatru,
naświetlenie. Urządzenia te, produkowane w kilku wersjach konstrukcyjnych, posiadają możliwość realizacji funkcji sygnalizacji i sterowania,
takich jak, np. sygnali-zacja przekroczenia zamówionych wartości mocy
i energii, sterowanie bate-riami kondensatorów kompensujących moc bierną
indukcyjną.
Dostęp do danych zapisanych w zbiorach jest realizowany lokalnie lub
zdalnie poprzez łącze modemowe albo łącze telemechaniki. Rejestrator AMS
może posiadać do sześciu kanałów retransmisji szeregowej, umożliwiających
jednoczesną, zdalną łączność z systemem nadrzędnym, z serwerem www lub
lokalną dyspozycją. Komunikacja może odbywać się za pomocą modemu

przewodowego, GSM lub GPRS, a także z wykorzystaniem pasm rozmównych w łączności TgFM i ETN. Istnieje możliwość zastosowania
łącza w standardzie RS-232, pętli prądowej, RS-485 albo światłowodowym. Komunikacja może być realizowana w protokole TCP/IP
poprzez sieć przewodową lub światłowodową. AMS-y współpracują z komputerami i specjalizowanymi modułami komunikacyjnymi serii
SO-55xx, umożliwiając tworzenie rozległych systemów zbierania danych o pobor ze energii dla dyspozycji rejonowych i zakładowych
oraz przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.

Warunki pracy
<
<
<

zasilanie: 230/220V AC/DC, +10/-15%, dostępne dodatkowe napięcie 24V DC/1A dla wyjść liczników impulsowych
temperatura pracy: standardowo 0-40OC
wilgotność względna: < 80%

Dane techniczne
REJESTRATOR AMS w.2.0/x
n wejścia:
- do 128 wejść impulsowych, dwubiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii
- do 32 wejść cyfrowych typu: RS-232, RS-485 lub CLO
n wyjścia:
- do 128 wyjść separowanych galwanicznie
n retransmisja:
- sieć TP 10/100 lub FO/100 w standardzie wielo lub jednomodowym
- do sześciu łączy szeregowych 150-19200Bd typu:
- RS-232, pętli prądowej, RS-485 i interfejsu światłowodowego
- wbudowany modem na linie komutowane, GSM, GPRS
n pobór mocy: < 50 W
n konstrukcja: modułowa w obudowie lub kasecie "6U" z możliwością zabezpieczenia dostępu do modułów elektroniki i złącz kabli
poprzez osłonę i plombowanie
n typowe wymiary i ilości wejść:
Typ rejestratora
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Ilość wejść

AMS w.2.0/128
445mm
370mm
315mm
128

AMS w.2.0/64
158,4mm
308mm
230mm
64

AMS-2.0/128

AMS w.2.0/32
158,44mm
308mm
230mm
32
AMS-2.0/64
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REJESTRATOR AMS w.3.x
n

wejścia:
- do 32 wejść impulsowych, dwubiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii

n

retransmisja:
- standardowo w protokole MODBUS
- konfiguracja lokalna poprzez RS-232 lub zdalna

n

podłączenie do systemu nadrzędnego poprzez:
- interfejs RS-485
- interfejs światłowodowy zewnętrzny modem na linie komutowane, GSM, GPRS

n

pobór mocy: < 25 W
konstrukcja:
- modułowa w specjalizowanej kasecie "6U" ze zintegrowaną listwą zaciskową
- wymiary: szer. 82,2 x wys. 266 x głęb. 230mm

n

AMS-3.1

Listwa łączeniowa / LZW-001 listwa zaciskowa
Listwa LZW-001 jest przeznaczona do wprowadzania maksymalnie 32 sygnałów impulsowych do rejestratora AMS z liczników
umieszczonych na podstacji. Szeregowo z każdym wejściem jest włączona dwukolorowa dioda LED, sygnalizująca poprawność
polaryzacji sygnału linii wejściowej. Listwa pozwala również w łatwy sposób zasilić wyjścia impulsowe liczników.

Oprogramowanie komunikacyjne
Moduł oprogramowania komunikacyjnego z rejestratorem AMS, może być łatwo zintegrowany z dowolnym oprogramowaniem
przetwarzającym, takim jak SYNDIS-ENERGIA produkcji MIKRONIKI lub oprogramowaniem innych producentów.

Oprogramowanie narzędziowe
Do konfiguracji i zdalnej komunikacji z rejestratorami AMS służy oprogramowanie narzędziowe system Syndis-Energia. Umożliwia ono
zdalny odczyt danych pomiarowych, zarejestrowanych w urządzeniu. Realizuje także pełną diagnostykę oraz zdalną zmianę parametrów.
Możliwy jest podgląd danych chwilowych, rejestrowanych przez AMS.
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Zastosowanie rejestratorów AMS
Pomiar
temperatury

Retransmisja
“ON LINE”

Modem

Licznik
MARK-V

Terminal

Liczniki z wyj.
cyfrowymi, np.
LZQM, ZMD, ZMB

Interfejs
prądowy

AMS

Moduł wejść Moduł wejść
impulsowych cyfrowych

Telemechanika
RTU / SYNDIS /
BUSZ

Centrala
telefoniczna
TgFM / ETN

Retransmisja lokalna
lub zdalna

Komputer
nadrzędny

Przystawka
impulsowa

Licznik
energii

Licznik
z nadajnikiem
impulsów

Drukarka

Rejestratory
energii, np.
KWMS, DATAPAF, FAG, FAF

Specjalizowane moduły komunikacyjne SO-55
Specjalizowane moduły komunikacyjne SO-55xx posiadają oprogramowanie
i odpowiednią konfigurację do współpracy z rejestratorami AMS oraz
do obsługi liczników z łączami cyfrowymi.
n

SO-5512-G moduł komunikacyjny: moduł posiada kanał
konfiguracyjny RS-232 i kanał RS-485 dla obsługi liczników
oraz wbudowany modem GSM/GPRS lub modem przewodowy
na linie komutowane. Modemy są dedykowane dla zdalnego
przesyłania danych. Urządzenie obsługuje maksymalnie 8 liczników
z łączem cyfrowym. Wymiary: szer. x wys. x głęb.: 107,6 x 133 x 230mm.

n

SO-5511 moduł komunikacyjny: standardowo moduł posiada do 16
kanałów transmisji RS-232, RS-485 lub światłowodowych dla obsługi
liczników oraz wbudowany modem. Urządzenie można konfigurować
zdalnie lub lokalnie. Wymiary: szer. x wys. x głęb.: 158,4 x 266 x 230mm.
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Obsługa liczników energii poprzez łączność GPRS
Odczyt danych z liczników energii na rozległym obszarze z wykorzystaniem specjalizowanego modułu komunikacyjnego
i dedykowanego APN.
Dedykowany APN

SERWER
Centrum analizy danych
- zakład energetyczny
- administracja
- duży zakład produkcyjny

Sieć
GPRS

SO-5512-G
lokalizacja “n”

Licznik
energii
nr 1

SO-5512-G
lokalizacja “1”

Licznik
energii
nr 8

RS-485
RS-485

Konfiguracja systemu pomiarowego z zastosowaniem AMS
Serwer sieci GPRS
Rejestrator Energii AMS
z modułami wejść impulsowych
i wejść cyfrowych

GSM/GPRS

Liczniki z cyfrowym
interfejsem
komunikacyjnym

Łącze GSM/GPRS
lub telefoniczne
łącze przewodowe
Łącze rezerwowe
Liczniki z nadajnikami impulsów

Łącze podstawowe do ZDR
Listwa zaciskowa LZW-001
Impulsy

Kanały szeregowe dla danych cyfrowych
sieć LAN

SYNDIS-ENERGIA system do pomiarów
i bilansowania energii

Serwer danych / ftp / www
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Udostępnianie danych na potrzeby systemów
finansowo-księgowych lub obrotu energią

