
M-BUS okreÊlony normà PN-EN 1434-3, jest
opartym na po∏àczeniach kablowych systemem 
do przesy∏ania danych z liczników zu˝ycia mediów.
Zosta∏ on zoptymalizowany do odczytywania danych 
z ciep∏omierzy i wodomierzy, a jego uruchomienie jest
mo l̋iwe przy niewielkich kosztach monta˝u dzí ki
zastosowaniu dwu˝y∏owego kabla w strukturze drzewa
i braku koniecznoÊci uwzgĺ dniania polaryzacji. Stanowi
on korzystnà cenowo alternatyw  ́dla r´cznego
odczytu liczników zasilanych z baterii.
System magistrali M-BUS umo l̋iwia zdalny odczyt
danych z liczników mierzàcych zu˝ycie mediów
w∏àcznie z aktualnymi parametrami, bez potrzeby
wchodzenia do pomieszczeƒ, w których sà
zamontowane. Dane gromadzone sà w formacie
ASCII umo l̋iwiajàcym ich dalsze wykorzystanie na
przyk∏ad przez programy do sporzàdzania rachunków.
Klasycznà aplikacjà jest bezpoÊrednia praca w magistrali
ciep∏omierzy takich jak CF Max, do których z kolei

pod∏àczone sà wodomierze z elektronicznym wyjÊciem
impulsowym jak UNIMAG PE. Sercem systemu jest
centrala komputerowa zarzàdzajàca magistralà
umo l̋iwiajàca dalszy eksport danych telefonicznie 
lub przez Internet. Zarzàdzanie z poziomu komputera
nadrz´dnego jest mo l̋iwe za pomocà programu
MBUSREAD.

KorzyÊci wynikajàce z centralnego odczytu za
pomocà systemu M-BUS:
• standard komputerowej transmisji danych zgodny 

z normà PN-EN 1434-3,
• dost́ p do danych bez potrzeby wchodzenia 

do mieszkania,
• mo l̋iwoÊç zdalnego diagnozowania b∏́ dów,
• optymalizacja parametrów sieci poprzez sta∏y dozór,
• wyeliminowanie b∏́ dów powstajàcych na skutek

odczytywania i spisywania r´cznego.

M-BUS
System zdalnego odczytu

Znormalizowany system zdalnego
odczytu
Ma∏a pracoch∏onnoÊç monta˝u
WiarygodnoÊç danych
Niski koszt w relacji do jakoÊci



CF Max

CF Echo II

Ciep∏omierz mieszkaniowy CF Max,  z powodu braku sprz´gu magnetycznego odporny na magnesy
neodymowe, dost´pny jest w zakresie przep∏ywów nominalnych qp 0.6, 1.0, 1.5 oraz 2.5 m3/h. Specjalna
konstrukcja umo˝liwia póêniejsze wyposa˝enie ciep∏omierza CF Max w opcjonalnà kart´ M-BUS 
z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia do 4 dodatkowych wodomierzy (100 L/imp. lub 10 L/imp.).
Pozosta∏e atuty CF Max:

Pomiar przep∏ywu od 3L/h
OdpornoÊç na zanieczyszczenia magnetyczne w wodzie
Ma∏e gabaryty
Interfejs MBUS:
• Przesy∏anie aktualnych wartoÊci zu˝ycia (opcjonalnie tak˝e z wodomierzy)
• Przesy∏anie aktualnych danych serwisowych
• Przesy∏anie numeru licznika, kodu b∏´du i czasu trwania awarii
• 13 miesi´czny rejestr stanu wartoÊci energii na koniec miesiàca
• Stan liczników wody (1 do 4) na koniec roku rozliczeniowego

Napi´cie zasilania 3 V
Detekcja impulsu styk zwarty (R ≤ 500 Ω)

styk rozwarty (R ≥ 100 kΩ)
czas trwania impulsu ≥ 3 sek.

Ciep∏omierze CF Max 
z elektronicznym skanowaniem obrotów turbinki

Ciep∏omierz CF Echo II z ultradêwi´kowym przetwornikiem przep∏ywu dost´pny jest w zakresie
przep∏ywów nominalnych qp 0.6, 1.5 oraz 2.5 m3/h. Ciep∏omierz ten jest wst´pnie przystosowany 
do rozbudowy o dodatkowe modu∏y zdalnego odczytu – opcjonalnie w kart´ M-BUS z mo˝liwoÊcià
pod∏àczenia do 2 dodatkowych wodomierzy (250, 100, 25, 10, 2.5 lub 1L/imp.).

Pozosta∏e atuty CF Echo II:  
Rozdzielna konstrukcja cz´Êci sk∏adowych u∏atwiajàca serwis i legalizacj´
Cyfrowa, dwukierunkowa transmisja danych mi´dzy przelicznikiem a przetwornikiem przep∏ywu
Z∏àcze optyczne w standardzie
Mo˝liwoÊç pod∏àczenia kart LON, radiowych i innych
Interfejs MBUS:
• Przesy∏anie szerokiego zakresu danych analogicznie jak w przelicznikach CF51 w tym wszystkie dane
dost´pne w ciep∏omierzach CF Max

Ciep∏omierze ultradêwi´kowe CF Echo II

Jednostka centralna M-BUS.
Ciep∏omierze i wodomierze z kartà MBUS
pod∏àczane bezpoÊrednio do magistrali systemu.

Wodomierze z elektronicznym wyjÊciem
impulsowym pod∏àczane do ciep∏omierzy lub
konwerterów.

Podstawowe elementy sk∏adowe systemu M-BUS



W razie koniecznoÊci zdalnego odczytywania wi´kszej iloÊci wodomierzy ni˝ sà w stanie obs∏u˝yç
ciep∏omierze, istnieje mo˝liwoÊç zastosowania modu∏u konwertera 2 wejÊcia impulsowe / wyjÊcie M -BUS.

Pod∏àczenie 2 wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu (100 L/imp.)
Zapis stanów liczników na koniec roku rozliczeniowego
Z∏àcze magistrali M-BUS
Transmisja aktualnych stanów liczników
Transmisja stanów liczników zapisanych na koniec roku rozliczeniowego

Napi´cie zasilania 3 V
Detekcja impulsu styk zwarty (R ≤ 20 kΩ)

styk rozwarty (R ≥ 450 kΩ)
czas trwania impulsu ≥ 3 sek.

Modu∏ konwertera 2 wejÊcia impulsowe/ M-BUS

Ciep∏omierze ultradêwi´kowe oraz mechaniczne oparte na przelicznikach wskazujàcych CF51 oraz CF55
dost´pne sà w zakresie przep∏ywów nominalnych od q p 0,6 do qp 400 m3/h. 
CF 51/55 mo˝na w ka˝dej chwili wyposa˝yç w opcjonalnà kart´ M-BUS z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia 
do 2 dodatkowych wodomierzy (250, 100, 25, 10, 2.5 lub 1L/imp.), jak równie˝ w karty LON, radiowe i inne.
Za pomocà systemu M-BUS i interfejsu optycznego dost´pne sà zaawansowane funkcje umo˝liwiajàce
odczyt wszystkich danych potrzebnych do analizy i kontroli sieci. Wykorzystuje si´ je najcz´Êciej w w´z∏ach cieplnych.

Dane w ramce standardowej mo˝liwe do odczytania za pomocà M-BUS:
Numer producenta
Energia cieplna 
Obj´toÊç 
Moc cieplna
Przep∏yw
Temperatura zasilania i powrotu
Ró˝nica temperatur
Aktualna data
Czas pracy
Numer wersji
Kod alarmu

Przyk∏adowe inne dane mo˝liwe do zdalnego odczytu:
Aktualne wartoÊci zu˝ycia z dodatkowych wodomierzy 
Energia ch∏odzenia
Energia II taryfy
13 miesi´czny rejestr stanu wartoÊci energii, zu˝ycia wody z wodomierzy 1 do 2 oraz wartoÊci
maksymalnych (moc, przep∏yw, temperatura)
Rejestr alarmów z czasem ich wystàpienia

Ciep∏omierze z przelicznikami CF 51/55

CF 51

Modul konwertera

US Echo II





M-BUS M-BUS



Wodomierze TD8, Aquadis, Aquadis+,  MSD, Flodis, Flostar M, Woltex M  wyst´pujàce w zakresie
przep∏ywów nominalnych Qn 1,5 do 1500 m3/h sà wst´pnie przystosowane do zamontowania 
w dowolnym czasie elektronicznego modu∏u Cyble umo˝liwiajàcego zdalny odczyt. Podobnie jak
elektroniczny modu∏ do Unimag PE, Cyble pozbawiony jest wad impulsatorów kontaktronowych.
Modu∏ Cyble Sensor umo˝liwia pod∏àczenie wodomierza do ciep∏omierza lub modu∏u konwertera 2 wejÊcia
impulsowe/ M-BUS. Modu∏ Cyble M-BUS s∏u˝y do bezpoÊredniego pod∏àczenia do magistrali M-BUS.

Wodomierze przystosowane do odczytu w standardzie Cyble

Wodomierze mieszkaniowe Unimag PE do zimnej i ciep∏ej wody Qn 1.5 i 2.5 m3/h przystosowane 
sà do zamontowania w dowolnym czasie elektronicznych modu∏ów komunikacyjnych, pozbawionych wad
impulsatorów kontaktronowych (rozpoznajà kierunek przep∏ywu, sà odporne na zak∏ócenia magnetyczne 
i elektromagnetyczne). Za poÊrednictwem modu∏u impulsujàcego, Unimag PE mo˝e byç odczytywany 
za pomocà ciep∏omierza lub modu∏u konwertera 2 wejÊcia impulsowe/ M-BUS. Z kolei modu∏ M-BUS
umo˝liwia bezpoÊrednie pod∏àczenie do magistrali. Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia poczàtkowych wartoÊci
rejestrów wodomierzowych zgodnie z aktualnymi wskazaniami wodomierzy.

Generator impulsów elektroniczny
WartoÊç impulsów 100, 10 lub 1 L/imp.
D∏ugoÊç przewodu (mi´dzy wodomierzem a ciep∏omierzem) maks. 30 m

Wodomierze Unimag PE przystosowane do zdalnego odczytu 

Do sterowania transmisjà danych z urzàdzeƒ pod∏àczonych do magistrali M-BUS stosuje si´ central´
mikroprocesorowà M-BUS ZE wyposa˝onà w klawiatur´ foliowà oraz w wyÊwietlacz LCD wykorzystywany
do prezentacji odczytanych danych z urzàdzeƒ peryferyjnych.

Ponadto dane o zu˝yciach oraz aktualne parametry liczników  wody i energii cieplnej mogà byç odczytane 
na miejscu przez dowolny komputer klasy PC kompatybilny z IBM poprzez z∏àcze szeregowe RS 232.
Dost´pne jest równie˝ oprogramowanie zapewniajàce przeprowadzenie odczytu.

Normatywne warunki odniesienia PN-EN 1434-3
Dopuszczalna wartoÊç temperatury otoczenia 0...55ºC (w stanie pracy)
Liczba urzàdzeƒ pod∏àczonych do M-BUS maks. 250 (standardowe obcià˝enie ka˝dego 1,5 mA)
Zasilanie: 42 V DC, 650 mA, maksymalny pobór mocy 25VA;

w zestawie zasilacz sieciowy 
Wymiary (bez zasilacza) 200 x 85 x 240 mm
Ci´˝ar (bez zasilacza) ok. 1500 g

W przypadku niewielkich magistrali M-BUS mo˝na alternatywnie wykorzystaç jednostki centralne mini
przeznaczone do obs∏ugi systemów M-BUS, w których pracuje maksymalnie  60 urzàdzeƒ M-BUS. Jednostki
centralne mini sà wyposa˝one w ekran ciek∏okrystaliczny i przyciski obs∏ugi do wykonywania odczytu na miejscu.
Dane dotyczàce zu˝ycia mo˝na odczytaç tak˝e przez port szeregowy RS-232 na komputerze klasy PC.

Centrala komputerowa

Dost´pnoÊç danych bez koniecznoÊci bezpoÊredniego odczytu centrali jest mo˝liwa dzi´ki zastosowaniu
modemów telefonicznych, które pod∏àcza si´ do centrali za pomocà z∏àcza szeregowego.
Alternatywnie mo˝liwe jest pod∏àczenie do Internetu przez konwerter TCP/IP.

Modem i konwerter TCP/IP

Unimag PE

Cyble M-BUS

Centrala M-BUS

Konwerter TCP/IP



Przyjazna metoda zak∏adania wizualizowanej
graficznie bazy urzàdzeƒ w systemie.
Odczyt pojedynczych liczników,  grup lub ca∏ej
sieci M-BUS w czasie rzeczywistym 
lub za pomocà funkcji odczytu czasowego.

Odczyty w sieci M-BUS bezpoÊrednio na centrali
lub zdalnie poprzez modem albo Internet.
Eksport danych do plików o ró˝nych formatach.

Ogólna charakterystyka oprogramowania MBUSREAD

Wprowadzenie typu licznika i numeru seryjnego.
Wybranie rodzaju adresowania i podanie adresu
M-BUS licznika.
Specyficzne dla konkretnego klienta informacje
dodatkowe, na przyk∏ad dane adresowe.

Mo˝liwoÊç tworzenia dowolnych grup liczników
na przyk∏ad wed∏ug klientów.
Graficzna prezentacja liczników M-BUS.

Baza urzàdzeƒ w systemie

Tabelaryczna prezentacja danych dla poszczególnych
liczników, grup lub ca∏ego systemu.
Du˝y zakres funkcji filtrowania i selekcji
wybranych danych.

Automatyczny eksport odczytanych danych 
do plików o ró˝nych formatach (TXT, CVS,
XLS, DBF itp.) z mo˝liwoÊcià parametryzacji.

Odczytywane dane z liczników

System Microsoft Windows NT/2000/XP.
Procesor przynajmniej Pentium II, 450 MHz.
Przynajmniej 64 MB RAM.
200 MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Ekran graficzny 800 x 600.
Nap´d CD-ROM.
Jeden wolny port szeregowy RS 232.

Wymagania dla komputera PC

Pr´dkoç transmisji M-BUS zgodna z normà 
PN-EN 1434-3.
Programowanie adresów pierwotnych i wtórnych.
Wprowadzenie wartoÊci poczàtkowych
indeksów wodomierzy.

Pr´dkoÊç transmisji od 300 do 9600 bodów
(standard 2400 bodów).

Konfiguracja licznika M-BUS

Oprogramowanie M-BUS 
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Actaris Polska Sp z o.o.
30-702 Kraków 

ul. T. Romanowicza 6
Wi´cej informacji: www.actaris.pl, e-mail: wodaicieplo@actaris.pl

t e l : (12) 257 10 27
257 10 28
257 10 29

fax: (12) 257 10 25

Przewód pod∏àczeniowy do M-BUS Jako przewodu pod∏àczeniowego zalecamy u˝yç przewód telefoniczny
(np. pod∏àczenie CF Max typ J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (0,28 mm2 przekrój poprzeczny 
do przewodu g∏ównego) przewodu).

Przewód g∏ówny do M-BUS Jako przewodu standardowego zalecamy u˝yç przewód telefoniczny 
ekranowany typ J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm (0,50 mm2 przekrój 
poprzeczny przewodu).

Puszki rozdzielcze Mogà byç zastosowane handlowe puszki z tworzywa sztucznego. 
Klasa zabezpieczenia IP uzale˝niona jest od przeznaczenia obiektu 
(wyst´powanie kurzu, wilgotnoÊci itp.)

Technologia wykonywania Do wykonania instalacji mogà byç zastosowane zaciski (∏àczówki)
po∏àczeƒ (np. Wago, oznaczenie 243-X04/X08). 

Zaciski te umo˝liwiajà nieskomplikowane, szybkie wykonanie
okablowania nawet masywnymi przewodami miedzianymi 
(Ø=0,6 ... 1 mm).

Maksymalna ca∏kowita d∏ugoÊç kabla 1000* m dla przewodu typu J-Y (St) Y, n x 2 x 0,8

Maksymalna odleg∏oÊç 350* m dla przewodu typu J-Y (St) Y, n x 2 x 0,8
od przyrzàdu pomiarowego

* Maksymalne odleg∏oÊci zale˝à od takich parametrów jak pojemnoÊç zak∏ócajàca czy rezystancja przewodów magistrali i przyrzàdów

pomiarowych jak równie˝ od obecnoÊci urzàdzeƒ generujàcych zak∏ócenia elektromagnetyczne oraz iloÊci zainstalowanych przyrzàdów

pomiarowych w systemie. Przy zredukowanej iloÊci zainstalowanych przyrzàdów pomiarowych mogà byç realizowane wi´ksze odleg∏oÊci.

Szczegó∏owe wymagania w normie PN-EN 1434-3.

Wymagania dotyczàce okablowania magistrali M-BUS


