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Instrukcja obsługi 

Interfejs komunikacyjny S3 

1 Interfejsy i opcje  

1.1 Interfejs optyczny (na podczerwień) 

Do nawiązywania łączności z interfejsem optycznym są konieczne głowica optyczna i oprogramowanie Device 
Monitor (dostarczane na życzenie).  
Interfejs optyczny na podczerwień jest włączany przez automatyczne wysłanie nagłówka (zgodnie z normą EN 
13757-3). Prędkość transmisji to 2400 baud. Łączność z przyrządem będzie aktywna przez cztery sekundy. Po każdej 
prawidłowo nawiązanej łączności, urządzenie będzie pozostawać aktywne przez kolejne 4 sekundy, następnie 
wyświetlacz zostanie zdezaktywowany. Liczba odczytów dziennie wykonywanych przez interfejs optyczny jest 
ograniczona. W czasie trwania odczytu dziennego można nawiązać 4 połączenia. W przypadku odczytów  
przeprowadzanych z mniejszą częstotliwością, liczba połączeń do dyspozycji zwiększa się. 

1.2 M-Bus (na życzenie) 

M-Bus jest interfejsem przeznaczonym do transmisji danych licznika (wartości 
bezwzględne) i jest wyposażony w separację galwaniczną. 

Ogólne informacje dotyczące interfejsu M-Bus 

Należy przestrzegać stanu techniki oraz zaleceń obowiązujących przepisów 
(międzynarodowe i lokalne. p. „Przepisy, normy i literatura odniesienia w 
zakresie interfejsu M-Bus”). 
Montaż urządzenia musi być wykonywany wyłącznie przez personel 
wykwalifikowany i autoryzowany. 
Ewentualne koszty spowodowane na skutek nieprzestrzegania zaleceń oraz 
informacji zamieszczonych w instrukcjach montażu i użytkowania lub koszty wynikające z wad lub usterek 
montażowych, będą przypisywane instalatorowi. 
 
Zalecany kabel: kabel telefoniczny J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm². 
Struktura sieci interfejsu M-Bus (długość i średnica przewodów) musi być zgodna z prędkością transmisji (2400 Bd) 
podłączonych przyrządów.  
Aby uzyskać dodatkowe informacje należy przejrzeć dokument “Application Note M-Bus” (noty objaśniające do 
interfejsu M-Bus). 

1.2.1 Normy, standardy i literatura odniesienia dotyczące interfejsu M-Bus 

IEC 60364-4-41 (2005-12) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

IEC 60364-4-44 (2007-08) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-44: Zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 

IEC 60364-5-51 (2005-04) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia wspólne 

IEC 60364-5-54 (2011-03) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

EN 50310 (2010) Zastosowanie połączenia ekwipotencjalnego oraz uziemianie budynków, w 
których znajdują się przyrządy przeznaczone dla technologii informacyjnej 

EN 13757-1_2015, EN 13757-
2:2004, EN 13757-3:2013 

System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów 
pomiarowych  

M-Bus Dokumentacja, Wersja 4.8, M-Bus User Group 
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1.2.2 Dodatkowe specyfikacje techniczne  

Instalacja musi przestrzegać wymogów norm, standardów oraz literatury odniesienia (p. punkt 1.2.1) oraz 
wskazanych poniżej specyfikacji. 
 

Maksymalne napięcie M-Bus 42 V 

Minimalne napięcie M-Bus 24 V 

Maksymalna składowa zmienna 200 mV; EN 13757-2:2004; 4.3.3.6 

Maksymalna różnica potencjału 2 V 

1.2.3 M-Bus: dane techniczne  

Główny adres  0 (ustawienie fabryczne); 1-250 (konfigurowane) 

Baud rate 2400; 300 

Długość kabla łączącego 1 m 

Liczba odczytów nieograniczona 

Aktualizacja danych 120 s; z zasilaczem: 2 s  

 

1.3 Interfejs radiowy bezprzewodowy M-Bus EN 13757-3, EN 13757-4 (na życzenie) 

Interfejs radiowy umożliwia transmisję danych z licznika (wartości bezwzględne). 
 
Ogólne informacje dotyczące interfejsu radiowego 
Komponenty radiowe nie mogą być instalowane za lub pomiędzy przewodami 
rurowymi instalacji ogrzewania; nie należy umieszczać dużych przedmiotów 
metalowych bezpośrednio nad lub przed przyrządem. 
Emisje elektromagnetyczne przyrządów lub urządzeń takich, jak telefony 
(szczególnie ze standardem telefonii komórkowej LTE), routery, sieć 
bezprzewodowa, nianie elektroniczne, piloty, silniki elektryczne itp. mogą 
powodować redukcję jakości transmisji (zakres, opracowywanie telegramu).  
Również konstrukcja budynku może wywierać wpływ na transmisję i zasięg. Ramy 
i drzwi skrzynek licznikowych (podstacje) nie mogą być wykonane z metalu. 
 
Zegar przyrządu jest ustawiany domyślnie na czas środkowoeuropejski (czas zimowy), GMT + 1. Aktualizacja 
czasu strefowego (letni) nie następuje automatycznie. 

Urządzenie jest dostarczane ze zdezaktywowaną funkcją radiową (ustawienia fabryczne), p. “Aktywacja 
interfejsu radiowego”. 

1.3.1 Interfejs radiowy: dane techniczne 

Częstotliwość 868 MHz 

Moc transmisji do 12 dBm 

Protokół bezprzewodowy M-Bus, zgodnie z Normą EN 13757-3, EN 13757-4 

Tryby transmisji do 
dyspozycji  

S1/T1/C1 

Telegramy - Krótki telegram dla technologii AMR (OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 e v402) 

energia (ciepło/chłód, wejścia impulsowe od 1 do 3) całkowita objętość, przepływ, 
moc, komunikat błędu, temperatura cieczy powrotnej, różnica temperatur.  

- Telegram długi umożliwiający odczyt zdalny walk-by: energia (ciepło/chłód, wejścia 
impulsowe od 1 do 3), całkowita objętość, komunikat błędu, 30 wartości 
piętnastkowych. 

Szyfrowanie AES: Advanced Encryption Standard; długość klucza: 128 bit 
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1.3.2 Konfiguracja radiowa  

Parametr  Dostępne ustawienia Ustawienia fabryczne 
(Szacowany okres eksploatacji baterii: 10 
lat) 

Tryb  S1/T1/C1; jednokierunkowy T1 (jednokierunkowy) 

Okres transmisji  00:00-24:00; dowolna godzina w ciągu 
dnia  

8:00-18:00 

Zakres transmisji  10 sekund-240 minut 120 sekund (ciepłomierz) 

Dni  Poniedziałek-niedziela (dowolny) Poniedziałek-piątek 

Tygodnie w miesiącu  1-4 (4: bez przerwy, włącznie z 
ewentualnym piątym tygodniem) 

1-4 (4: bez przerwy) 

Miesiące  1-12 1-12 

Data aktywacji radio  01.01 -31.12 (dzień. miesiąc) Nieustawiony 

Szyfrowanie AES-128  - Nie szyfrowany 
- Szyfrowany - zgodnie z TRYBEM 5 lub 

TRYBEM 7: 
- Master Key 
- Klucz dla przyrządu 

Master Key; nie aktywowany 

Typ telegramu - Krótki telegram dla technologii AMR 
(OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 e 
v402)  

- Długi telegram umożliwiający odczyt 
walk-by 

Krótki telegram (AMR) 

1.3.3 Aktywacja radiowa  

Interfejs radiowy jest dostarczany zdezaktywowany i może być aktywowany na dwa sposoby.  
a) Przy użyciu przycisku:  
trzymać przycisk naciśnięty, dopóki nie wyświetli się menu 6 (pętla modułów). 
Następnie krótko nacisnąć przycisk, aby wyświetlić drugą pozycję "rad off" (p. 
zdjęcie). 
Aby aktywować tryb zmian ponownie nacisnąć przycisk  
przez 2-3 sekundy. Po upłynięciu 2 sekund na wyświetlaczu u dołu po lewej stronie 
ukaże się pióro; kiedy tylko się ukaże, zwolnić 
przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "rad on" (p. zdjęcie). 
 
b) Przy użyciu oprogramowania Device Monitor (dostępne na życzenie). 
 
Radio może być dezaktywowane tylko przy pomocy oprogramowania. 
 
Po aktywowaniu radio lub zmodyfikowaniu parametrów, licznik będzie pozostawać w trybie "instalacja" przez 60 
minut, w czasie których będzie wysyłać telegramy w odstępach czasowych co 30 sekund. 
 
W przypadku, kiedy będzie używany telegram kompaktowy, urządzenie będzie nadal transmitować po aktywacji w 
trybie “instalacja”. Oznacza to, że telegram samouczenia oraz telegramy kompaktowe będą wysyłane na przemian.  
W czasie trwania trybu “instalacja”, przynajmniej jeden licznik dla każdego zainstalowanego modelu (obwód 
wejściowy lub wyjściowy, ciepła lub ciepła/chłodu, wejścia impulsowe, wyświetlacz) musi być odczytany przy użyciu 
oprogramowania  Read-out walk-by. Format telegramu zostanie zapisany w komputerze w formie pliku .xml. 
Po zakończeniu trybu “instalacja” będą przesyłane tylko telegramy kompaktowe. 

1.3.4 Aktywacja szyfrowania radiowego w późniejszym czasie  

Szyfrowanie AES może być aktywowane także w późniejszym czasie, na dwa sposoby. 
 
a) Przy użyciu przycisku:  
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trzymać przycisk naciśnięty, dopóki nie wyświetli się menu 6 (pętla modułów). Następnie krótko nacisnąć przycisk, 
aby wyświetlić trzecią pozycję "AES off" (p. zdjęcie). Aby aktywować tryb zmian ponownie nacisnąć przycisk  
przez 2-3 sekundy. Po upłynięciu 2 sekund, na wyświetlaczu u dołu po lewej stronie ukaże się pióro; jak tylko się 
ukaże zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "AES on" (p. zdjęcie).  
 
b) Przy użyciu oprogramowania Device Monitor (dostępne na życzenie). 
 
Szyfrowanie może być dezaktywowane tylko przy pomocy oprogramowania. 

1.4 Trzy dodatkowe wejścia impulsowe (na życzenie; tylko z magistralą M-Bus lub radiowe) 

Ta opcja umożliwia odczytywanie dodatkowych urządzeń wyposażonych w wyjście impulsowe, przy użyciu 
interfejsu optycznego, interfejsu M-Bus lub drogą radiową. 
Ogólne informacje dotyczące wejść impulsowych 
Należy przestrzegać stanu techniki oraz zaleceń obowiązujących przepisów międzynarodowych i lokalnych (p. 
„Przepisy, normy i literatura odniesienia w zakresie wejść impulsowych). 
Montaż urządzenia musi być wykonywany wyłącznie przez personel wykwalifikowany i autoryzowany. 
Ewentualne koszty spowodowane na skutek nieprzestrzegania zaleceń oraz informacji zamieszczonych w 
instrukcjach montażu i użytkowania lub koszty wynikające z wad lub usterek montażowych, będą przypisywane 
instalatorowi. 

1.4.1 Normy, standardy i literatura odniesienia w zakresie wejść impulsowych 

IEC 60364-4-41 (2005-12) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

IEC 60364-4-44 (2007-08) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-44: Zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 

IEC 60364-5-51 (2005-04) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia wspólne 

IEC 60364-5-54 (2011-03) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

EN 50310 (2010) Zastosowanie połączenia ekwipotencjalnego oraz uziemianie budynków, w 
których znajdują się przyrządy przeznaczone dla technologii informacyjnej 

EN 1434-2 (2016) Ciepłomierze - Część 2 Wymagania konstrukcyjne 

1.4.2 Wejścia impulsowe: dane techniczne 

Klasa wejścia impulsowego IB, zgodnie z Normą EN 1434-2:2007 

Długość przewodu łączącego 1 m 

Napięcie zasilania  +3 V cc 

Prąd źródłowy = 1,5 µA 

Górny próg wejścia U ≥ 2 V 

Dolny próg wejścia U ≤ 0,5 V 

Rezystor podciągający pull-
up 

2 MΩ 

Długość impulsu ≥ 100 ms 

Częstotliwość impulsu ≤ 5 Hz 

1.4.3 Możliwe kombinacje wejść (klasa IB) i wyjść impulsowych (klasa OA) 

 Klasa IA Klasa IB Klasa IC Klasa ID Klasa IE 

Klasa OA  Tak Tak Nie Tak Nie 

Klasa OB  Tak Nie Nie Tak Tak 

Klasa OC  Nie Tak Tak Nie Nie 

Klasa OD Nie Nie Tak Nie Nie 

Klasa OE  Nie Nie Nie Nie Tak 
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1.4.4 Konfiguracja trzech dodatkowych wejść impulsowych 

Opcjonalne wejścia impulsowe 1 + 2 + 3 przeznaczone dla liczników zewnętrznych, mogą być skonfigurowane przy 
użyciu oprogramowania konfiguracyjnego Device Monitor. Można ustawić numer seryjny, wersję (od 0 do 255), kod 
cieczy, wartość wejścia impulsowego, urządzenia oraz wartości początkowe liczników zewnętrznych. 

1.4.5 Dostępne ustawienia 

Wartość impulsu Jednostka  

1  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

2,5  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

10  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

25  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

100  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

250  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

1000  Litry/kWh/impuls bez jednostki 

 
Spostrzeżenia dotyczące instalacji wejść impulsowych  
Kable wejść impulsowych nie mogą być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania (lub w jakikolwiek sposób 
narażone na działanie zewnętrznego zasilania). 
Sprawdzić polaryzację urządzeń emitujących impulsy wyposażonych w wyjście “open collector”. 
Druty przewodowe nie mogą stykać się ze sobą podczas instalacji, w przeciwnym przypadku nastąpi zliczanie 
impulsów.  
Podczas konfiguracji licznika może być konieczne wyzerowanie odczytu połączonych przyrządów oraz wartości 
impulsów przy pomocy oprogramowania Device Monitor. 

1.4.6 Połączenie 6-przewodowe 

PIN Kolor Przyłącze 

1 Biały IE3┴ 

2 Brązowy IE3+ 

3 Zielony IE2┴ 

4 Żółty IE2+ 

5 Szary IE1┴ 

6 Różowy IE1+ 

1.5 Dwa wyjścia impulsowe bezpotencjałowe (na życzenie) 

Wyjścia impulsowe bezpotencjałowe zliczają impulsy licznika.  
Wyjścia impulsowe zamykają się w oparciu o wartość impulsów, patrz pozycje „Wartość 
impulsów wyjścia impulsowego 1” oraz „Wartość impulsów wyjścia impulsowego 2” w 
menu 6. 
 

 Ciepłomierze Chłodomierze Ciepłomierze i 
chłodomierze 

Wyjście 
impulsowe 1 

Ciepło Chłód Ciepło 

Wyjście 
impulsowe 2 

Objętość Objętość Chłód 

 
Wyjście impulsowe energii 
Wartość energii jest określana w oparciu o wzrost zarejestrowany przez ostatnią cyfrę. 
Przykłady: 
Wyświetlacz: 0 kWh -> wartość impulsu: 1 kWh/impuls 
Wyświetlacz: 0,000 MWh -> wartość impulsu: 0,001 MWh/impuls 
Wyświetlacz: 0,000 GJ -> wartość impulsu: 0,001 GJ/impuls 
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Wyjście impulsowe objętości 
Wartość objętości jest zawsze określana w oparciu o wzrost zarejestrowany przez przedostatnią cyfrę. 
Przykład: 
Wyświetlacz: 0,000 m³ -> wartość impulsu: 10 l/impuls (0,01 m³/impuls) 

1.5.1 Wyjście impulsowe: dane techniczne 

Klasa wyjścia impulsowego OA (wyłącznik elektroniczny) zgodny z Normą EN 1434-2:2016 

Długość przewodu łączącego 1 m 

Maksymalne napięcie przełączania: 30 V 

Maksymalna moc przełączania: 27 mA 

Maksymalna rezystancja styku (on)  74 Ω 

Minimalna rezystancja styku (off) 6 MΩ  

Prąd maksymalny  27 mA 

Czas trwania impulsu  100 ms 

Odstęp czasowy pomiędzy 
impulsami  

100 ms 

1.5.2 Połączenie 4-przewodowe 

PIN Kolor Przyłącze 

1 Biały IA2┴ 

2 Brązowy IA2+ 

3 Zielony IA1┴ 

4 Żółty IA1+ 

2 Instalowanie dodatkowego interfejsu komunikacyjnego (na życzenie) 

Ciepłomierz jest dostępny w wersji, która może być wyposażona w interfejs komunikacyjny, także w późniejszym 
czasie.  
Podczas instalacji należy przestrzegać wymagań dotyczących ESD, zgodnie z normą ANSI/ESD S20.20. 
 
Aby zainstalować dodatkowy interfejs komunikacyjny należy otworzyć układ elektroniczny. Aby otworzyć pokrywę 
należy użyć wkrętaka szerokiego (4-5 mm) i lekko nacisnąć na dwa otwory wejściowe, znajdujące się nad 
przepustami kablowymi (p. zdjęcie poniżej). 
 
 
 
 

Włożyć wkrętak pod kątem około 45° do jednego z dwóch otworów i delikatnie podnieść wpust pod kątem 90° C (p. 
zdjęcie poniżej). Teraz pokrywa jest odłączona z jednej strony. Powtórzyć tę samą czynność w drugim otworze. Aby 
zdjąć pokrywę należy ciągnąć ją delikatnie. 
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Podłączyć interfejs z prawej strony karty układu elektronicznego. (p. zdjęcie poniżej). Wyjąć zaślepki z przepustów 
kablowych, które znajdują się z prawej strony (trzymać przyrząd z przodu) i włożyć przewody.  
Zamknąć układ elektroniczny i założyć oplombowanie zapobiegające uszkodzeniu, dostarczone w wyposażeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby wyjąć interfejs należy otworzyć pokrywę, jak pokazano na poniższym rysunku: podnieść ją z jednej strony i 
jednocześnie wywierać lekki nacisk z drugiej strony. W ten sposób wpust (A) będzie działać jako dźwignia 
powodując podniesienie interfejsu. Teraz będzie możliwe jej wyjęcie. 
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3 Ekrany pętli modułów układu elektronicznego (na życzenie)  

Menu 6/Pętla modułów 

 

 

 
1) Wyświetlanie 
(naprzemienne) 
podłączonych modułów: 
8 = M-Bus 
bezprzewodowy + 3 
wejścia impulsowe; 
9 = M-Bus + 3 wejścia 
impulsowe; 
10 = 2 wyjścia impulsowe 

 

 
lub: 

 
2) Wyświetlanie w 
zależności od połączonego 
modułu i konfiguracji: 
radio off 
radio on 
wartość impulsu 
wyjściowego impulsy 1 

 

 
lub: 

 
3) Wyświetlanie w 
zależności od połączonego 
modułu i konfiguracji: 
szyfrowanie radiowe (AES) 
off szyfrowanie radiowe 
(AES) on 
wartość impulsu 
wyjściowego impulsy 2 

 

4 Zredagowanie instrukcji 

Engelmann Sensor GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 24-28 
69168 Wiesloch-Baiertal 
Niemcy 
 
E-Mail: info@engelmann.de 

mailto:info@engelmann.de

