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1 ВСТУП 
 

 

Лічильники RSE це сімейство продуктів, призначених для вимірювання об'єму газу та застосування в кінцевих 

точках доставки природного газу в мережах. Цей документ представляє версії продуктів RSE/1,2 LA і RSE/2,4 LA у 

варіанті каналу зв’язку точка-точка (РР). Вироби складаються з механічної частини для вимірювання об’ємів газу на 

основі методу мембранного дозування та електронної частини, здатної гарантувати функціонал, який затребуваний 

резолюцією 631/2013/R/GAS, що 27/12/2013 видана AEEGSI, а також призначеної для забезпечення можливості 

дистанційного зчитування даних обліку і дистанційного керування потоком газу без використання додаткових 

зовнішніх пристроїв. Лічильники RSE використовується для вимірювання на низькому тиску (<0,5 бар по манометру) 

для витрат менше 10 м3/год (клас А2 згідно класифікації UNI/TS 11291). 

 RSE є частиною ектричного та електронного устаткування побутового AEE, тому потрапляє включно до  

електроніки (плата та батареї) згідно Директиви 2011/65 / ЄС "RoHS 2. 

Цей документ містить відомості про використання відповідних виробів, починаючи з застосування версії 

прошивки LR ххх / NLR ууу. 

 Лічильники RSE/1,2 LA і RSE/2,4 LA  доступні з наступними основними загальними характеристиками: 

 захист IP 55; 

 інтегрований датчик температури; 

 локальний інфрачервоний порт згідно вимог CEI EN 62056-21 (ZVEI); 

 LCD графічний дисплей; 

 3 кнопки керування (командний інтерфейс споживача); 

На замовлення можна обирати канал зв’язку: 

 Тип модему: 

   o безпровідний M-Bus 169 МГц mode-N (у розробці); 

o 868 МГц (у розробці); 

o GPRS/GSM; 

   o NBIoT ( B20 800 MГц або В8 900 МГц). 

 

1.1 Ідентифікація виробів 

 
Продукти можуть бути ідентифіковані по табличці, яка знаходиться під прозорою передньою частиною корпусу 

електронного метрологічного модуля (див. малюнок 1 і 2) та містить наступне: 

 Тип моделі; 

 Позначення пристрою(лічильника газу). 

Тип моделі: 

               Код  RSE/1,2 LA; RSE/2,4 LA. 

Позначення пристрою: 

 Формат FIO-R-03-WV-YY-XXXXXX, де: 

FIO  Фіксована інформація про виробника (PietroFiorentini SpA), скорочення належним чином зареєстроване; 

R Резерв; 

03 Тип приладу (лічильник газу); 

W Типорозмір; 

W  Типорозмір 

«1»  G 1.6 

«2»  G 2.5 

«4»  G 4 

«6»  G 6 

 

V Тип зв’язку; 

V  Тип модему 

«0»  169 МГц 

«1»  GSM 

«2»  868 МГц 

«3» NBIoT B8 

«4» NBIoT B20 

 

YY              Рік випуску; 

XXXXXX  Заводський номер 
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1.2 Комплектність постачання 

 

Пакування містить наступні складові: 

Прилад 

- Лічильник RSE та: 

 Елемент живлення метрологічної частини без доступу для заміни; 

 Елемент живлення частини забезпечення зв’язку, забезпечений доступ для заміни: 

 Дві кришки для захисту приєднувальних патрубків; 

Батареї розміщені на своїх робочих місцях та електрично підключені. 

Керівництво 
- Керівництво споживача(є доступ до завантаження, облікована або необлікована паперова версія - на 

замовлення): 

Керівництво користувача та керівництво по експлуатації доступні для скачування на сайтах виробника 

www.fiorentini.com та представника виробника в Україні. 

Сертифікати 

Декларація про відповідність виробу Технічним регламентам (згідно діючих вимог) може бути додана до іншої 

документації на відвантаження. 
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У процесі інсталяції або користування цим приладом, 

рекомендується вжити заходів для забезпечення захисту 

від електростатичних розрядів 

Виробник не є відповідальним за збільшення ризиків отримання шкоди або за негативні результати 

невиконання цих рекомендацій 

2 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

 Конструкція виробів RSE забезпечує вибухобезпеку (іскробезпеку) приладів, що надає їм здатність до 

викоритсання в небезпечний зоні, яка класифікується як Зона 2 Група IIB. Мінімальна категорія встановлення для 

лічильників газу RSE є ATEX Категорія II 3G. Також RSE забезпечує відповідність вимогам гармонізованих CENELEC 

стандартів, що релевантні з вимогами EHSR (Essential Health and Safety Requirements:Основні вимоги до забезпечення 

Здоров’я і Безпеки), директиви ATEX EN 60079-0 і EN 60079-11. 

Ці вироби розроблені з урахуванням вимог до забезпечення класу захисту Ex ic IIA T3 Gc, діапазон 

температури навколишнього середовища від мінус 25°C до 55°C і відповідно до вимог ATEX категорії II 3G. 

 

2.1 Електростатичні розряди 

 

Ці пристрої призначені для установки в місцях з низьким ризиком вибуху (ризик тільки протягом коротких 

періодів). У цих областях, іскри, що утворюються від електростатичних розрядів, можуть ініціювати вибухи виключно 

у крайніх випадках. Хоча при нормальній експлуатації немає наявності небезпечних потенціалів на пристрої, 

використання дисипативного взуття та вологого робочого одягу (% > 65%) рекомендується при 

встановленні/обслуговуванні. Додаткову інформацію можна знайти в CEI 50404. 

 

 
 

2.2 Під’єднання до зовнішніх пристроїв 
 

RSE оснащені виключно неконтактними засобами для обміну даними з зовнішніми пристроями. 

RSE має ZVEI ІЧ-оптопорт для обміну даними і передачі команд налаштування і обслуговування пристроїв. 

RSE за допомогою NBIoT модему/радіомодему(у розробці) забезпечують зв'язок з близькими і/або віддаленими 

пристроями, які можуть отримати дані або передавати їм команди конфігурації, управління та 

обслуговування(оновлення програмного забезпечення) 

 

2.3 Живлення 

 
 

RSE використовує виключно елементи живлення у вигляді спеціалізованих батарейних блоків, які затверджені 

для цього виробником лічильників газу RSE. Блок батареї складений з літієвих елементів живлення і кабелю, який має 

спеціальний роз'єм, ця збірка розміщена у захисній оболонці. Тільки цей батарейний блок є пристроєм, який 

сертифікований для використання з лічильником RSE і є єдиним припустимим пристроєм для автономного живлення 

лічильника. Роз'єм блоку батареї має таку конструкцію, щоб його можна було встановити тільки у відповідний роз'єм на 

платі лічильника, при цьому слід дотримуватись вказаної полярності. 

На батарейному блоці представлена така інформація: 

 Модель; 

 Максимальний струм розряду; 

 Тиждень і рік випуску. 

 Відмітка вхідного контроля. 
 
 
 
 
 

Потужність батарейного блоку метрологічного модуля достатня, щоб забезпечити автономну роботу протягом, 

принаймні, 15 років при стандартних умов експлуатації, зазначених у розділі Технічні характеристики. 

Потужність батарейного блоку модуля NBIoT (передача даних) достатня, щоб забезпечити автономну роботу протягом, 

принаймні, 8 років при стандартних умов експлуатації, зазначених у розділі Технічні характеристики. 
 

 

 

Обережно! Використовуйте тільки елементи живлення типу і моделі, що рекомендовані 
виробником лічильників газу RSE 
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2.4 Інструкція з безпеки під час введення в експлуатацію в небезпечних зонах 
 

Ці прилади повинні бути встановлені і експлуатуватися у відповідності з актуальними положеннями і 

нормативними актами.  

Виробник не несе відповідальності за збиток, що виник внаслідок недотримання інструкцій і неправильного 

використання. 

Застереження до персоналу 

Всі роботи мають виконуватися кваліфікованим персоналом після перевірки наявності діючого дозволу на ці 

роботи. 

Застосування запасних частин 

Будь-які зміни конструкції заборонені. Для відновлення виробів дозволяється застосування виключно 

оригінальних комплектуючих. 

Транспортування 

Як правило, лічильники мають транспортуватись у вертикальному положенні. Після отримання продукції 

обов’язково ознайомтесь з експлуатаційною документацією. Негайно заактуйте інцидент та поінформуйте транспортну 

компанію про будь-які пошкодження при транспортуванні. 

Складування. 

Як правило, лічильники мають зберігатись у вертикальному положенні у сухому місці та температурі 

оточуючого середовища. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Встановлюйте прилади у приміщеннях(або у радіо-прозорих боксах ззовні), де забезпечується рівень 

безпеки, що вказаний вище, на найбільш можливому віддаленні від будь-яких ризиків отримання 

механічних або термічних пошкоджень, від джерел відкритого полум’я у сухому місці з забезпеченням 

захисту від прямої дії бруду, води, сонячного випромінювання та таке інше; 

 Встановлюйте прилади так, щоб індикаторна частина була у природньому горизонтальному положенні, 

не було контакту зі стінами і прилад був достатньо піднятий по відношенню до підлоги(землі); 

 Виконуючи інсталяцію, забезпечте відсутність зайвої механічної напруги на конекторну 

частину(патрубки) корпусу приладу; 

 Належний напрям потоку газу позначений стрілкою у верхній частині корпусу приладу; 

 Двопозиційний клапан, розташований у приладі перед вимірювальним блоком, має бути відкритий 

поступово для того, щоб зробити пуск газу рівномірним, без різких ударів, які можуть пошкодити 

внутрішні компоненти приладу; 

 Суворо заборонені будь-які модифікації лічильників газу, ремонт приладів дозволений тільки 

уповноваженим відповідно до діючого законодавства підприємствам, гарантійні зобов’язання 

виробника(його представника) припиняються, якщо ремонт проведений не ним; 

 Монтаж, демонтаж та будь-які інші роботи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом, 

відповідно до діючих положень з безпеки. 

 

3 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 
 

Малюнки 3 і 4 ілюструють склад та основні частини приладів. Лічильник складається з: 

Металічного корпусу, де розміщені: 

 Блок вимірювання, який співпадає з тим, що використовується у моделі RS/2001; 

 Двопозиційний клапан; 

 Сенсор(датчик) температурний; 

 Постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ) (див. параграф 4.3 «запис даних»); 

Пластикового корпусу, де розміщені: 

 Плата вимірювання та зв’язку; 

 Елементи живлення(батареї). 

У передній частині пластикового корпусу знаходяться: 

 Дисплей; 

 Три кнопки керування; 

 Оптичний інтерфейс. 
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Батарея метрологічної 
частини 

Батарея 

радіоканалу, не 
змінюється 

 

Батарея NBIoT 

модуля 

 
 

 
 

Мал.3 - Вид ззовні RSE / 1,2 LA 

 
 

 

Мал.4 - Вид без кришки 
 

RSE є інструментом вимірювання класу точності 1.5 або 1 (на замовлення), у відповідності до визначень 

Директиви 2004/22/EC (MID). 

Лічильник RSE може підрахувати кількість газу, що пройшла через нього, в різних заданих часових 

діапазонах споживання (часова тарифікація) згідно з положеннями Резолюції 631/2013/R/GAS, виданої AEEGSI від 

27/12/2013. 

 

4 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

 

4.1 Двопозиційний клапан (On-off) 

 

У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.4 Сервіс: Supply management (Керування постачанням). 
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UNI/TS 11291-6 6 Flow on/off (Потік відкрито/закрито). 

Клапан керування потоком газу розташований всередині корпусу вимірювального приладу на вході і не 

доступний без незворотних пошкоджень самого лічильника. 

Виключним призначенням клапану є перекриття потоку газу споживачу через комерційні колізії. Ні в 

якому разі і ні за яких обставин, клапан не можна розглядати і використовувати як пристрій, що 

придатний для забезпечення безпечних умов у виробничих приміщеннях і у процесах користувача в разі 

витоків газу, які ймовірно можливі або очевидно вже відбуваються. 

Клапан спеціально розроблений, щоб забезпечити його роботу і функціонування протягом не менше 15 

років,і це можливо забезпечити використовуючи його мікропроцесорну систему для управління фактичним 

статусом клапана (закритий / відкритий), а також для інформаційної підтримки щодо коректності його 

експлуатації. 

Клапан закривається: 

 Дистанційно по команді оператора SAC* Remote Management Center через радіоканал; 

 При спробі замінити батареї без дозволу; 

 При намаганні не санкціоновано втрутитись у роботу приладу; 

 Коли зв'язок відсутній на протязі визначеного періоду часу; 

 При критичному стані заряду батареї; 

 У випадку пошкоджень системи лічильника. 

 Відмова системи Gdm. 

Попередньо закритий клапан може бути відкритий виключно локально , can be opened only locally через 

активацію кнопками за особливою процедурою (див. нижче пункт 4.1.1).  

Відкриття раніше закритого клапана має бути заздалегідь санкціоновано SAC - Control Center. Є 

можливим подивитись статус клапана у відповідному SV меню на графічному дисплеї (див. пункти 6 і 7.1.18). 

Реактивація попередньо закритого клапана лічильника RSE може відбутись після отримання "authorization for 

opening" (дозвіл на відкриття) від Control Center. 

 

4.1.1. Процедура відкриття клапану через інтерфейс користувача 

Після отримання дозволу на відкриття клапана від SAC, який надає для цього часове вікно з виконання 

такої операції та максимальне число можливих спроб, в меню клапана SV з'явиться на дисплеї: 

 

VAL 40 r                       (доступно відкриття клапану) 
 
 

Натисніть ENTER для доступу до підменю. В підменю VP з'явиться повідомлення PSSD (запрошення 

паролю); натисніть Enter для введення 4 цифр пароля (оператор повинен знати (мати) пароль). Використовуйте 

кнопки вверх та вниз до появи необхідної цифри на дисплеї, для вводу обраної цифри натискуйте ENTER. 

Повторюйте операцію поки не введете всі 4 цифри паролю. Після введення 4ої цифри (+ENTER), знову натисніть 

ENTER щоб відкрити клапан. По завершенні відкриття, на дисплеї з’явиться повідомлення " OH (FIO)". 

У SV меню буде відображатись: 
 

VAL 00 A                       (клапан вікритий) 
 

Після повторного відкриття клапана прилад  виконує перевірку потоку, вимірюючи об'єм, що пройшов 

протягом наступних 180 секунд при відкритті.  Поріг перевірки можна налаштувати з роздільною здатністю дм3 

через локальне чи віддалене з'єднання. У разі перевищення встановленого порогу клапан знову закриваюється 

спонтанним чином. 

 

4.2 Цифровий вихід 

 

RSE не має аніяких цифрових виходів. 

 

4.3 Реєстрація даних 

 

У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.3 Сервіс: Динаміка споживання на різних швидкостях потоку 

UNI/TS 11291-1 4.3.7 Сервіс: Профілі вимірювання і навантаження 

UNI/TS 11291-6 5 Розпізнавання та реєстрація даних. 

 

4.4 Принцип роботи 
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Вимірювання витрати здійснюється безперервно за допомогою механічної системи, що складається з двох 

вимірювальних камер (відомого об'єму) з мембранами, що деформуються - розширюються і стискуються 

поперемінно. Цей рух, який ініційований різницею тисків між вхідним і вихідним проходами, синхронізується за 

допомогою кривошипно-шатунного механізму й передається на штир (палець), який робить повний оборот за 

кожен циклічний об’єм газу, що проходить через лічильник.  

Рух штиря (пальця) обертає перетворювач («енкодер»), це обертання зчитується з допомогою двох оптичних 

датчиків. HW (апаратне) і SW (програмне) управління контролем обертання енкодера ретельно оптимізоване, 

щоб звести до мінімуму споживання енергії для роботи вимірювального ланцюга і часу "пробудження" процесора 

електронної частини лічильника. Оптичні датчики мають достатню роздільну здатність, це дозволяє вимірювати 

кількість газу, як під час експлуатації, так і під час сертифікації/виробництва/калібрування/повірки, 

використовуючи при цьому відповідний модифікований алгоритм підрахунку витрати.  

Два датчика (пара LED-(англ. Light-emitting diode) і фототранзистор), розташовані під кутом 90° один до 

іншого. Обертання штиря та енкодера, який розділений на сектори з прорізами(прозорі та непрозорі зони), задає 

детерміновану послідовність змін стану датчиків.  

Кодування(оцифровка) цієї послідовності дозволяє ідентифікувати нормальний або зворотний хід або 

коливання(миготіння) енкодеру. В такий спосіб, через подальшу програмну обробку цього коду, виключається 

вплив перешкод на результати вимірювання. 

Система, що складається з енкодера і оптичних датчиків, представляє собою інтерфейс між механічним 

вимірювальним вузлом і електронним вузлом розрахунку і управління. Процес тестування і визначення стану 

оптичних датчиків покладено безпосередньо на мікропроцесор, який виконує також постійну діагностику 

виявлення будь-яких несправностей, шахрайства та спроби засліплення датчиків. Процес тестування датчиків 

здійснюється методом контролю, що забезпечує їх нормальну роботу протягом всього життєвого циклу 

лічильника RSE. Вимірювання температури газу, необхідні для проведення розрахунків обсягів газу залежно від 

термодинамічних умов, здійснюється з допомогою датчика температури з роздільною здатністю 10 біт, який 

вимірює температуру у градусах Кельвіна з роздільною здатністю 0,25 °C і протягом 50 мс. Вимірювання 

температури газу проводиться і оновлюється кожні 30 с.   

 

4.5 Події та діагностика 

 

У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.9 Сервіс: Виявлення та звітність щодо аномалій; 

UNI/TS 11291-6 7.1 Функціональні вимоги – Журнал подій; 

UNI/TS 11291-6 7.6 Функціональні вимоги - Діагностика та аварійні сигнали. 

 

4.6 Активація 

 

У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.1 Сервіс: Синхронізація; 

UNI/TS 11291-1 4.3.6 Сервіс: оновлення програмного забезпечення; 

UNI/TS 11291-1 4.3.8 Сервіс: Управління та обслуговування інфраструктура; 

UNI/TS 11291-6 7.3 Функціональні вимоги – Програмування; 

UNI/TS 11291-6 7.4 Функціональні вимоги – Операції по вводу в експлуатацію та технічному 

обслуговуванню; 

UNI/TS 11291-6 7.5 Функціональні вимоги – Годинник. 

 

4.7 Передача даних 

 

RSE має два інтерфейси для обміну даними – локальний та віддаленого доступу: 

Локальний інтерфейс: Оптичний порт Інфрачервоний порт у відповідності до стандарту EN 62056-21;nдля 

роботи необхідне зовнішнє обладнання (ZVEI probe); Протокол обміну даними, що застосовується з цим оптичним 

портом ZVEI, - DLMS.nАсинхронна послідовна стартстопна передача зі швидкістю до 9600 бод у форматі: один 

стартовій біт, 0 … 7 - інформаційний біт, Р (біт парності), один стоп-біт. ZVEI оптопорт у нормальному положенні 

вимкнуто. 

NBIoT модем: Інтегрована у пристрій варіанту точка-точка антена модему є частиною друкованої плати 

пристрою; NBIoT модем також розміщений на друкованій платі лічильника. 
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4.8 Інтерфейс користувача 

Інтерфейс користувача складається з LCD дисплея і трьох кнопок оперативного керування. Кнопки  

інтерфейсу надають користувачу можливість перегляду параметрів та підтримують процедуру отримання доступу 

до функціоналу лічильника у меню статусів SD (status of the device).  

5 МОНТАЖ ЛІЧИЛЬНИКА RSE 

 
RSE підходить для установки у вибухонебезпечних зонах, класифікованих як ATEX Зона 2. RSE відповідає 

вимогам захисту типу: II 3G Ex ic IIB T3 c, де 3G: для використання в газовій суміші (атмосфері) Зона 2; таким 

чином, він безпечний при експлуатації без втручання (перешкод). IIB: встановлює максимальну енергію 

запалювання, яка не повинна бути перевищена, і, отже, типи газів, з якими продукт може бути використаний 

безпечним способом (наприклад.: Етилен). Т3: визначає максимально допустиму температуру поверхні, що 

дорівнює 200°С. 

 

5.1 Монтаж 

 
Габаритні та приєднувальні розміри RSE на малюнку 5 нижче. Лічильник RSE кріпиться до несучих 

конструкцій системи газопостачання або стін споруд за допомогою спеціальної скоби (полки) для газового 

лічильника. 

  190    172,5  
 

  110  
 

  68  

 
 
 

 
 

G4 
 

M13 0122 T10226 

 

В            1.2 дм               Pmax 0,5 бар Клас 1 ,5 

Q хв 0,04 м³ / год Qt        Тт -25 ° C ... 55 ° C 15 

0,6 м³  /  год         ° C T b Ts p 15  ° С  

Qmax 6 м³ / год 

 
 

O IML R137-1: 2006 EN 1359: 

1998 / A1: 2006 

 

1234567/2013 

 
 

 
 

РГП  / 1 .2  Л.А. 

 
 
 
 
 
 

Модель RSE / 1,2 LA 

 
  341,5  

 
 

  250  

  179  

 
 

  74  

 

 
 
 

 

 

G6 
 

M13 0122 T10226 

 
В             2 .4  dm³             Pmax 0,5 бар Клас 1 ,5 

Q хв 0,06 м³ / год Qt         Тт -25 ° C ... 55 ° C 15 

1 м³  / г од        °  C  T b Tsp  1 5  ° С  

Qmax 10 м³ / год  

 
 

O IML R137-1: 2006 EN 1359: 

1998 / A1: 2006 

 

1234567/2013 

 
 

 

 

РГП / 2 ,4 Л.А. 

 
 
 
 
 

Модель RSE / 2,4 LA 

Мал. 5 - Габаритні розміри. 

 

5.2 Підключення до мережі газопостачання 

 

Після монтажу, лічильник RSE повинен бути підключений до газопроводу. Перед підключенням 

переконайтеся, що, принаймні, газопровід перед лічильником перекритий і що, отже, там немає і не може бути 

якого-небудь потоку газу під час пуску газу до лічильника; 

Увага! 

Перед початком установки, слід ретельно читати і перевіряти інструкції з техніки безпеки, що 

містяться у першому розділі 
2

2
3
 

2
4
6
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Перед пуском газу переконайтеся, що максимальний надлишковий тиск у системі (газопровід) 

 

нижче допустимого максимального робочого надлишкового тиску лічильника, який дорівнює 0,5 

бар; 

При необхідності використовуйте фітинги (не входять в комплект) для підключення лічильника 

RSE до газопроводу; 

Під час затягування фітингів, не перевищуйте крутний момент 110 Нм; 

RSE використовується виключно у вертикальному положенні; 

RSE постачається з клапаном on/off у положенні "open" (відкрито); отже, він готовий до 

постачання газу та вимірювань; 

Слід впевнитись, що газові прилади після лічильника перекриті; 

Подача газу(тиску) на лічильник RSE має бути поступовою; 

Якщо на лічильнику встановлений відвід (трубка) для вимірювання тиску, перевірте герметичність 

відповідного з'єднання; 

Після перевірки герметичності, повільно стравите тиск з лічильника RSE. 

Як тільки перевірена герметичність, лічильник готовий до використання. Лічильники компанії SAMGAS не 

вимагають технічного обслуговування. 

Під час і після демонтажу лічильника в ньому може залишатися досить велика кількість газу.  

УВАГА 

Враховуючи небезпеку вибуху необхідно 

виконувати такі заходи безпеки: 

продуйте його інертним газом. 

 транспортування лічильника після 

демонтажу використовувати транспортний засіб з 

відкритим майданчиком для транспортування. 

 

5.2.1 Використання оптодачтика ZVEI  

 

Датчик ZVEI (доступний як опція) обладнаний магнітною муфтою. Встановіть датчик кабелем вниз у 

передбачений для нього паз на передній частини лічильника RSE. Магніт і паз добре утримують датчик на місці. 

Щоб активувати зв'язок на оптичному порту ZVEI, просто активуйте дисплей, натиснувши центральну кнопку 

ENTER; він вимкнеться автоматично в разі бездіяльності користувальницького інтерфейсу та локального зв'язку 

більше 2 хвилин. 

 

5.3 Живлення 

 

RSE живиться виключно від автономних елементів живлення. Батарея метрологічного модуля має ємність 

яка  дозволяє лічильнику RSE функціонувати протягом не менше 15 років. Автономність роботи від батареї 

приблизно підраховано (оцінена) для наступних умов експлуатації. 

Батарея модуля NbIoT передачі даних має ємність яка дозволяє лічильникам RSE функціонувати протягом 

не менше 16 років. Автономність роботи від батареї приблизно підраховано (оцінена) для таких умов експлуатації: 

 Передача даних Дистриб'ютору (постачальнику газу): 

3 NBIoT цикли на добу в  мережі NBIoT, яка підтримує PSM (безпечний режим живлення) та парамети 

мережевого таймінгу; 

2 оновлення мікропрограми лічильника протягом 15 років. 

Повідомлення дисплея / передача даних через оптодатчик ZVEI: 

5 хвилин в місяць. 

Управління клапаном: 

1 повне управління (в тому числі 1 відкриття і 1 закриття клапана) - щороку; 

1 регламентна перевірка клапана (періодичне випробування клапана) - 1 цикл в місяць. 

Температурний профіль навколишнього середовища: 

5 % часу при мінус 25 °С; 

20 % часу при мінус 10 °С; 

50 % часу при 22 °С; 

20 % часу при 55 °С; 

5 % часу при 70 °С. 
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Лічильник RSE реалізує і управляє журналами умов експлуатації, які доступні тільки через канали зв'язку 

(не через дисплей) і дозволяють перевірити відхилення дійсних умов експлуатації від заданих. 

5.3.1 Підключення елементів живлення 

 

RSE постачається з метрологічною батареєю, яка вже підключена і вставлена у відповідне відділення; таким 

чином, RSE вже готовий до початку роботи. 

 

 

5.3.2 Статус (стан) живлення 

 

Статус запасу потужності відображає рівень заряду елементу живлення. Функціональна можливість 

розрахунку фактичного використання батареї була впроваджена для того, щоб сигналізувати, коли буде досягнуто 

90% розряду батареї. Рівні спостереження налаштовані для різних видів основної діяльності пристрою (періодичної 

і неперіодичної). Тому фактичне витрачання заряду батареї розраховується за часом фактично виконаних окремих 

функцій і вагою з точки зору споживання. Коли ця оцінка перевищує 90% від значення, установленого в якості 

порогового значення для відповідної функції, - генерується тривожне повідомлення про аварію. 

 

5.4 Безпека інформації та захист від втручання 

 

Рішення, реалізовані в лічильнику RSE, забезпечують безпеку у відповідності з вимогами стандартів UNI/TS 

11291. У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.2 Сервіс: Виявлення та протоколювання втручань 

UNI/TS 11291-1 4.3.10 Сервіс: Безпековий менеджмент UNI/TS 11291-6 7.2 Функціональні вимоги - 

Доступ 

RSE лічильники імплементують всі вимоги безпеки, які визначені у відповідних стандартах, зокрема, у 

UNI/TS 11291. 

Детальніше: 

 Доступ до електронної частини не можливий без зняття заводських і метрологічних пломб або без 

серйозного пошкодження кришки метрологічної частини; 

 Доступ до пристрою пам'яті має бути неможливий без утворення не зникаючих явних пошкоджень 

лічильника; 

 Дозвіл на відкриття потоку через клапан включення/вимикання і до датчика температури має бути 

неможливий без утворення не зникаючих явних пошкоджень лічильника; 

 Доступ до метрологічної батареї і незамінного варіанту батареї зв’язку неможливий без зняття 

механічних і метрологічних пломб і без серйозного пошкодження метрологічної кришки; 

 Доступ до замінного варіанту батареї зв’язку неможливий без внесення запису у метрологічний 

журнал подій (лог) лічильника; 

 Використання інтерфейсного обладнання, як правило, дає доступ користувачеві тільки до читання 

даних, але не для виконання будь-яких конфігурацій; 

 Конфігурації, що виконані по каналах зв'язку, якими пристрій оснащений та які можуть 

проводитися тільки уповноваженим персоналом - мають залишити слід, для цього вони мають 

зберігатися у відповідному журналі пам'яті (Метрологічний журнал); 

 Спроби втручання у належне функціонування лічильника мають бути виявлені і зафіксовані в 

Метрологічному журналі; 

 Спроби отримати доступ до лічильника по каналах зв'язку, якими він оснащений, з боку сторонніх 

осіб мають бути виявлені і зафіксовані в Метрологічному журналі; 

 Команди, що посилаються зовнішніми пристроями по каналах зв'язку, якими оснащений лічильник, 

мають бути перевірені з точки зору автентичності джерела; 

 Повідомлення, що передаються по каналах зв'язку передачі секретної інформації мають бути якісно 

зашифровані; 

 Спроби отримати доступ до лічильника через канали зв'язку(або оптопорт) з введенням 

неправильних паролів або ключів шифрування мають бути виявлені, зареєстровані, і забезпечено 

доступ до цих записів для центра управління (SAC); 
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 Тривалість впливу визначених факторів навколишнього середовища (окремих режимів експлуатації) 

відстежується, класифікується і фіксується в логах. 

 

 

 

 

Метрологічна пломба 

Тампер 

Метрологічна пломба 
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6 ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 

 
Інтерфейс користувача складається з трьох операційних кнопок та дисплея. У нижченаведених пунктах 

описується взаємодія між оператором і призначеним для нього(користувача) інтерфейсу, а також значення 

різних полів, доступних на дисплеї. 

У відповідності до стандарту UNI/TS 11291, RSE надає наступні сервіси: 

UNI/TS 11291-1 4.3.5 Сервіс: Інформування споживача; 

UNI/TS 11291-6 8.2 Вимоги до конструкції – Дисплей. 

 

6.1 Кнопки 

 

Взаємодія відбувається через три кнопки: прокрутки вгору і вниз (синій колір) і Enter (зелений) на передній 

панелі пристрою.  

 

6.2 Дисплей 
 
 

 

Дисплей являє собою чорно-білий LCD-екран, що складається з 8 символів (знакомісце складається з 7-

сегментів) і ряду значків і символів, значення яких описано нижче. Розмір 8 цифр, представлених 7-сегментними 

символами, відповідає вимогам MID і EN12405-1. Технологія виготовлення LCD елементів дисплею дозволяє 

забезпечити працездатність на протязі 15 років в умовах експлуатації, які включають в себе також тривалий вплив 

сонячних променів. 

 

 
 

 

Що означають графічні елементи викладено в наступній таблиці: 

 
Поле меню Кожне меню може бути ідентифіковано за допомогою букви або поєднання букв і цифр. 

Одиниці 

вимірювання 

Дивись таблицю одиниць вимірювання. 

Числове поле 8-розрядний 7-сегментний дисплей, який відображає значення меню. 

Поле іконок і 

аварії 

Дивись таблицю для визначення значення іконок та символів аварії. 

 

Для збільшення часу автономної роботи лічильника, дисплей, як правило, знаходиться у вимкненому стані 

(OFF). Для включення дисплея просто натисніть центральну зелену кнопку. 

 

6.2.1 Тестування дисплея 
 

 

Коли дисплей вимкнений, а зелена центральна кнопка натиснута, дисплей відображає тестову 

послідовність, щоб перевірити наявність дефектних сегментів або значків. Тестова послідовність триває 3 

секунди і висвічує всі сегменти і значки дисплея одночасно. Наприкінці цієї процедури відображається перша 

сторінка меню.Опис меню  наведено нижче. 
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 6.2.2 Поле меню 

 
Символ Значення Примітка 

 

Т Сума витрат (при стандартних умовах) 

 

 

ТА Сума витрат (виміряних при аваріях) 

 

Т1 
Сума витрат (при стандартних умовах) у 

часовому діапазоні 1 

 

Т2 
Сума витрат (при стандартних умовах) у 

часовому діапазоні 2 

 

Т3 
Сума витрат (при стандартних умовах) у 

часовому діапазоні 3 

 

PRE 
Додатково до Т, ТА, Т1, Т2, Т3,  Qconv_max, 

PT. 

Коли розрахунок відноситься до 

попередніх розрахункових періодів 

DF 

 
 

Дата виставлення рахунку 

 

DG 
 

Діагностика 

 

MU 
Повідомлення користувачу 

 

ID 
 

ID пункту постачальника 

 

SV 
 

Статус клапана. 

 

𝐐𝐜𝐨𝐧𝐯_𝐦𝐚𝐱 
 

Максимально дозволена витрата. 

 

 

PT 

 

Поточний тарифний план 

 

SD 
 
Статус приладу 

 

D 
 Дата 

 

H 
Час 

 

Fn 
Поточний часовий діапазон 

 

 
6.2.3 Поле одиниць вимірювання 

 
Символ Значення Примітка 

°С 
 

При відображенні значення температури. 

 

bar 
 

При відображенні значення тиску. 

 

m³ 
 

При відображенні значення  суми витрат 

 

 

/h 

 

При відображенні значення рівня витрат 

 
 

Використовується з іконкою  m³ 
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6.2.4 Числове поле 

 
Це поле складається з 8-ми 7-сегментних цифр і демонструє значення параметру, який пов'язаний зі 

сторінкою меню, що обране. 

 
 

6.2.5 Поле іконок і символів аварії 
 

 
Іконка Назва Світиться Моргає 

 

 

Зв'язок 

 

Зв'язок активний 

 

 

 

Загальне попередження 

 
 

Зафіксована аварія 

Сигнал аварії не активний, але записаний 

раніше і не відображався 
 

 
 

Батарея розряджена 

Низький рівень заряду батареї, необхідна 
заміна (залишковий зараяд < 10%) 

 

 

 
Вимоги до температурного 
режиму порушенні 

 
 

Сигнал тривоги (температура) 

Сигнал аварії не активний, але записаний 

раніше і не відображався 

 

Потрібна автентифікація Автентифікація потрібна для отримання 

доступу до функцій підменю 
 

 

 

Автентифікацію виконано 

Автентифікацію виконано. Можна 
отримати доступ до підменю 

 

 

 

Є доступ до кнопок 
управління меню  

Є доступ до кнопок управління для 
переміщення по підменю 

 

 

 

Enter- кнопка доступна 

 

Кнопка вводу доступна 

 

 

7 СТРУКТУРА МЕНЮ 

В даному розділі показана ієрархія сторінок інтерфейсу користувача. Нормальний стан дисплею - повністю 

вимкнений. Натиснувши на зелену клавішу Enter можна включити дисплей, він виконає тест, в якому всі сегменти і 

значки світяться одночасно протягом трьох секунд. В кінці тесту дисплей покаже першу сторінку меню. 

Якщо не натискати будь-якої клавіші протягом приблизно двох хвилин, дисплей повертається в стан 

«Викл». Натискуючи на клавіші "Вгору" і "Вниз", можна переміщатися по різних меню. Натиснувши кнопку 

"Вгору", можна повернутися до попередньої сторінки, натиснувши кнопку "Вниз", можна перейти до наступної 

сторінки. Деякі меню складається з різних підменю, в цьому випадку, буква "Е" (Введення) відображається в 

нижньому правому кутку дисплея. Якщо натиснути на зелену кнопку Enter, то з'явиться підменю. Натисканням 

кнопок "Вгору" і "Вниз" можна переміщатися по підменю. 

 

7.1 Розділи меню 
 

Розділи меню позначаються літерами, які виводяться на дисплей в розділі "поле меню". Нижче наведені 

пункти меню, які дані в послідовності їх відображення на дисплеї при прокрутці вниз після включення дисплея. Це 

є циклічна послідовність; список можна прокручувати як зверху вниз, так і знизу вгору. При досягненні початку 

або кінця меню, навігація по меню буде продовжуватися у встановленому порядку. 

 

7.1.1. Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов) за поточний 

розрахунковий період 

 
 

Скорочення T 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 



 

 

 

RSE/1,2-2,4 LA. 

Керівництво з експлуатації. Версія точка-

точка 
 

 

Дата випуску 01/20/17 Редакція 00 Дата перегляду 

20/01/17 

Стор. 18 з 34 

 

 

 

7.1.2. Сумарний розрахунковий об’єм за поточний розрахунковий період, що спожитий під час дії 

сигналу аварії 
 

Скорочення TА  

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.3.  Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за поточний 

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 1. 
 

 

Скорочення T1 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 

7.1.4.  Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за поточний 

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 2   

 

Скорочення T2 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 

7.1.5.Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за поточний 

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 3   
 
 

Скорочення T3 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 

7.1.6.Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов) за попередній  

розрахунковий період 

 

Скорочення T PRE 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 

7.1.7.Сумарний розрахунковий об’єм за попередній розрахунковий період, що спожитий під час дії 

сигналу аварії 

 

Скорочення TA PRE 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
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7.1.8. Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за попередній  

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 1. 

 
 

Скорочення T1 PRE 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.9.Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за попередній 

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 2   

 
 

Скорочення T2 PRE 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.10. Сумарний розрахунковий об’єм (приведений до нормальних умов ) за попередній 

розрахунковий переіод, що спожитий у заданому тарифному часовому діапазоні 3   
 

 

Скорочення T3 PRE 

 

Формат 5 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.11. Дата виставлення рахунку 
 

 

Скорочення DF 

 

Формат дд-мм-рр 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 
 

Це дата, до якої відносяться дані попереднього розрахункового періоду (T/TA/T1/T2/T3 PRE) 
 

7.1.12. Діагностика 
 

Скорочення DG 

 

Формат 4 цифри  (16-ковий код) 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 

Кодування інформації, про яку йдеться (відповідає положенням стандарту UNI/TS 11291-11-, глава 5.4.9.2): 
біт Значення 

15 Зарезервовано 

14 Зарезервовано 

13 Зарезервовано 

12 1 = Аномальне функцыонування клапану 

11 1 = Перехід на літній час активний 

10 1 = Виявлено втручання 

9 1 = Рівень заряду батареї критичний 

8 1 = Рівень заряду батареї менше 10% 

7 1 = Лічильник не конфігурований або  на технічному обслуговуванні;  
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0 = Лічильник конфігурований 

6 1 = Помилка пам'яті 

5 1= Помилка по витраті 

4 1 = Загальна помилка лічильника 

3 1 = Помилка алгоритму вимірювання 

2 1 = Метрологічний журнал заповнений  ≥ 90% 

1 1 = Метрологічний журнал заповнений повністю 

0 1 = Синхронізація часу не вдалась 
 

Ці 16 біт, які згадані вище, представляються у шістнадцятковому кодуванні (Гексадецимальний код: 0 – F) 

наборами  4 знаків, як показано нижче:  

 
Приклад: 

Гексадецимальний код:                           0      8       0       2 

Бінарний код:                                        0000 1000 0000 0010 

Т.ч. слід перетворити засвічені на знакомісцях цифри у бінарний код та визначити біти, які позначені одиницями. 

У цьому прикладі позначені біти 1 та 11, їх значення по таблиці вище: 

Bit 1 = 1  Метрологічний журнал заповнений повністю 

Bit 11 = 1  Перехід на літній час активний 
            

 
0hex = 0dec = 0oct 

 
0 0 0 0 

 

 
1hex = 1dec = 1oct 

 
0 0 0 1 

 

 
2hex = 2dec = 2oct 

 
0 0 1 0 

 

 
3hex = 3dec = 3oct 

 
0 0 1 1 

 
            

 
4hex = 4dec = 4oct 

 
0 1 0 0 

 

 
5hex = 5dec = 5oct 

 
0 1 0 1 

 

 
6hex = 6dec = 6oct 

 
0 1 1 0 

 

 
7hex = 7dec = 7oct 

 
0 1 1 1 

 
            

 
8hex = 8dec = 10oct 

 
1 0 0 0 

 

 
9hex = 9dec = 11oct 

 
1 0 0 1 

 

 
Ahex = 10dec = 12oct 

 
1 0 1 0 

 

 
Bhex = 11dec = 13oct 

 
1 0 1 1 

 
            

 
Chex = 12dec = 14oct 

 
1 1 0 0 

 

 
Dhex = 13dec = 15oct 

 
1 1 0 1 

 

 
Ehex = 14dec = 16oct 

 
1 1 1 0 

 

 
Fhex = 15dec = 17oct 

 
1 1 1 1 

 
            

 

7.1.13. Повідомлення для користувача 

 

 

Скорочення MU 

 

Формат Текст-100 символів 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність НІ 

Повідомлення для користувача; інформація відображається у відповідності з положеннями стандарту 

UNI/TS 11291-11-1, глава 5.4.8.13. 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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7.1.14. Ідентифікаційний номер пункту видачі (вузла обліку) – ID  . 

 

Скорочення ID 

 

Формат 14 цифр 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter Е  

Натиснувши Enter, можна 

прокручувати 14 цифр в обох 

напрямках за допомогою клавіш зі 

стрілками. 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.15. Статус клапана  . 
 

Скорочення ID 

 

Формат  

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter Натисніть центральну кнопку для переходу у меню 

клапана. Структура меню нижче. 

Введіть пароль використовуючи кнопки вгору і вниз 

для вибору коду, а потім натисніть кнопку Enter для 

підтвердження. 

Нижче показані наявні підменю 

Скорочення Коди Опис 

VAL 00 A 

20 С 

40 r 

Клапан відкрито 

Клапан закрито 

Клапан готовий до відкриття 

VR Nn VR час, що лишився 

VT Nn VT кількість спроб 

VP Введення 

паролю/ 

Відкриття 

VP----- 

VP PSSd 

 

 

 

PUd 0 

 

VP OPEn 

 

 

 

Відкриття не ввімкнено. 

Відкриття не ввімкнено, але 

можливе через введення 

паролю, натисніть "Enter", щоб 

ввести пароль. 

Введіть пароль для ввімкнення 

відкриття клапана. 

Відкриття ввімкнео, натисніть 

"Enter" для відкриття клапану. 

 

Вгору та вниз, щоб вибрати 

цифру та "Enter" для 

підтвердження. 

VL Nn Тест на витік газу та 

результати (dm³) 

Після повторного відкриття клапана прилад 

здійснює перевірку потоку шляхом вимірювання 

обсягу, що проходить через 180 секунд після 

повторного відкриття. Якщо встановлений поріг 

перевищено, клапан знову закривається спонтано. 
 

Нормативна 

релевантність 

Ні 
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7.1.16. Максимальне значення витрат за поточний розрахунковий період 
 

 

Скорочення 𝐐𝐜𝐨𝐧𝐯_𝐦𝐚𝐱 

 

Формат 2 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.17. Максимальне значення витрат за попередній розрахунковий період 
 

Скорочення 𝐐𝐜𝐨𝐧𝐯_𝐦𝐚𝐱 PRE 

 

Формат 2 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³ 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 
 

7.1.18.  Індентифікатор тарифного плану за поточний розрахунковий період 
 

Скорочення PT 

 

Формат 2 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³/год 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 

 
 

7.1.19.  Індентифікатор тарифного плану за попередній  розрахунковий період 

 

Скорочення PT PRE 

 

Формат 2 цілих і 3 знака після коми 

Одиниця виміру m³/год 

Натисніть Enter - 

Нормативна релевантність ТАК 
 

7.1.20. Стан пристрою 

 

Скорочення SD  

Формат 1 цифра – можливі значення 
 

-2  виробництво [Не представлено UNI / TS] 

-1  завод [Не представлено UNI / TS] 

0  

 

операція 

UNI/TS Статус Конфігурований 

1 UNI/TS Статус тех. обслуговування 

3 UNI/TS Статус Не кофігурований 

Інші значення > 0 [Не використовується] 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter Е 

При натисканні на кнопку Enter отримуємо доступ до меню 

обслуговування. Структура підменю подано нижче: 

Count Lo Роздільна здатність Т та TA. 

Натиснувши кнопку Еnter відкривається меню з 4 

цифри цілих і 4 цифри десятих, якщо натиснути 

кнопу ще раз на дисплеї зявляється «Count Hi». 

Після натискання кнопки Enter ще раз змінюється 

роздільна здатність 5 цілих і 3 цифри після коми 

(Count Lo). Якщо нічого не було вибрано 

роздільна здатність повертається до значення за  
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замовчуванням  (5 цілих і 3 цифри після коми) 

автоматично о 00.00 наступного дня. 

T----°C Температура газу (оновлюється кожні 2 сек.) 

Set Lcd Яскравість дисплею. Нитисніть Enter і кнопками 

вгору чи вниз оберіть  яскравість дисплею потім 

кнопкою Enter підтвердіть Ваш вибір.   

СС Натисніть Enter для активації тесту NBIoT 

зв’язку. Потрібно ввести пароль: 

СС – в процесі тесту. 

СС оо – NBIoT зв’язок активний. 

CC 88 dn –  помилка NBIoT зв’язку  

CSq Значення рівня   NBIoT сигналу.  

99 – сигнал відсутній  

Iccid Натисніть Enter, щоб відобразити ICCID код   

SIM-картки, вставленої в лічильник. 

Використовуйте клавіші ВВЕРХ та ВНИЗ, щоб 

прокрутити код. Натисніть клавішу Enter, щоб 

вийти з підменю 

 

bACH Натисніть Enter для виходу з меню обслуговування 

в головне меню. 
 

Нормативна 

релевантність 

НІ 

7.1.21. Дата 

Скорочення D 

 

Формат дд-мм-рр 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter E 

Натиснувши Enter, можна переглянути інформацію про 

прошивку пристрою та загальний стан ; кожна інформація 

ідентифікується відносним префіксом, як показано в 

таблиці: 

01L Прошивка метрологічної частини (LR) – CRC16 

02L Версія прошивки метрологічної частини (LR) 

03b Метрологічна прошивка (LR) - Розділ 

завантаження cектору 0 - CRC16 

04b Метрологічна прошивка (LR) - Розділ 

завантаження сектору 0 – Версія прошивки 

05b Метрологічна прошивка (LR) - Розділ 

завантаження cектору 1 - CRC16 

06b Метрологічна прошивка (LR) - Розділ 

завантаження cектору 1 – Версія прошивки 

07n Прошивка апаратної частини  (NLR) - CRC16 

08n Версія прошивки апаратної частини (NLR) 

-- Прошивка лічильника (00-00-00 заводська версія) 

-- Оновлення лічильника (00-00-00 заводська версія) 

11  Дні роботи (д) 

12 Години, хвилини і секунди (гг-хх-сс) експлуатації 

13 Кількість днів в активному стані  

14 Години, хвилини і секунди (гг-хх-сс) в активному 

стані 

15 Кількість змін прошивки LR 

16 Кількість змін прошивки FW 

17 Кількість невдалих спроб прошивки FW 
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18 Перезавантаження лічильника подій 

19 Кількість помилок CRC прошивки LR 

20 Кількість втручань  
 

Нормативна 

релевантність 

ТАК 

 

7.1.22. Час 
 
 

Скорочення H 

 

Формат чч-мм-сс 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter E 

Натискання на кнопку «Enter» 

дозволяє відобразити на дисплеї 

журнал реєстрації 32 останніх 

оновлень мікропрограми (firmware). 

Для кожного оновлення 

мікропрограми додається блок з 3 

пунктів підменю: 

- CRC16 LR мікропрограми 

- Дата оновлення 

- Час оновлення 

Мікропрограма, яка завантажується 

на заводі, має найстаріший 

запис (дата і час, встановлені на 00-

00-00). Якщо завантаження не 

вдається, відображаються чотири 

рисочки (----) відображаються 

замість CRC 16 LR. 

Нормативна релевантність ТАК 

 
 

7.1.23. Поточний тариф 

 

Скорочення Fn 

 

Формат 1 цифра 

Можливі значення: 

рівень 1 

 

 

Одиниця виміру - 

Натисніть Enter E 

Натискаючи Enter, ви можете 

переглянути історію зміни останніх 

128 параметрів. Для кожної 

модифікації параметра додано блок 

з 4 підменю: 

  Параметр ідентифікатора:  

1. Базова температура; 

2. Температура зниження   

 Значення (старе);  

 Дата зміни;  

 Час зміни; 

Нормативна релевантність ТАК 
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Помістіть  батарею на 

кришку  

 

8 КОНГІФУРАЦІЯ 

 
Конфігурація пристрою може бути проведена через локальний порт ZVEI або віддалено від SAC, 

обов’язково з застосуванням протоколу DLMS, як це зазначено в положеннях серії стандартів UNI / TS 11291.  

9 ОБСЛУГОВУВАННЯ 

9.1. Планове обслуговування 

 

9.1.1 Встановлення/заміна елементів живлення 

 

Метрологічна батарея RSE має заряд, який здатний забезпечити автономну роботу не менше 15 років при 

нормальних кліматичних і експлуатаційних умовах (див. п. 10.3) і, отже, немає необхідності, для її заміни. 

Батарея, NBIoT модеу, має заряд батареї, який здатний забезпечити  автономну роботу не менше 8 років 

при нормальних кліматичних і експлуатаційних умовах (див. п. 10.3) і її можливо замінити. 

Щоб замінити батарею NBIoT модуля, досить зняти  гвинтові пломби на передній кришці; потім 

відкручуємо два стяжних гвинта; тепер можна зняти передню прозору кришку; відкрити кришку батарейного 

відсіку і від'єднати роз'єм батареї від плати. 

Повторіть ті ж дії у зворотному порядку для підключення нової батареї (Мал.6). 

Коли передня прозора кришка знята, механічний тамперний  пристрій формує сигнал повідомлення 

про зняття передньої кришки. 
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9.1.2. Встановлення/заміна SIM-карти. 

 

Для встановлення SIM зробить наступне: 

 Видалить пломби з передньої кришки (мал.6); 

 Викрутить 2 винти (мал.6). 

 Зніміть передню прозору кришку (мал.6); 

 Відкрийте батарейний відсік; 

 Змістить батарею; 

 Натисніть SIM-карту для активації механізму екстракції push/pull (натисніть/тягніть); 

Витягніть SIM-карту; 

 Вставте потрібну SIM-карту, виконайте ці ж дії у зворотному порядку, звертаючи увагу на правильний 

напрям вставки девайсів у відповідні місця. 

Коли передня прозора кришка знята, механічний тамперний  пристрій формує сигнал повідомлення 

про зняття передньої кришки. 

 

 

 

9.1.3 Оновлення прошивки 

У разі випуску нової версії прошивки, описи внесених змін попередньої версії будуть надані. Оновлення 

прошивки може бути легко виконане дистанційно. Для одержання більш докладної інформації зв'яжіться з заводом 

виробником. 

9.2. Заміна пристрою і утилізація 

 

Пристрій не слід утилізувати як звичайні відходи. Утилізуйте прилад відповідно до законодавчого акту 14 

березня 2014 р. 49 "Впровадження директиви 2012/19 / ЄС про відходи в електричному та електронному 

обладнанні (WEEE) 
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слот для SIM-карти 
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9.2.2.Утилізація елементів живлення 

 

Батареї лічильника повинні бути утилізовані, як зазначено в Директиві 2006/66 / ЄС, ст.12 п.3. 

Пристрій обладнано двома неперезарядними батареями, технологією літій-тіонілхлорид (Li-SOCl2), 

описаною в параграфі 10.3. 

Батарея метрологічної частини 

Розмір батареї метрологічної частини відповідає розміру C по технології Bobbin, номінальної напругою 3.6 

В постійного струму. номінальна ємність 8,5 А/г, розташована в відсіку під друкованою платою лічильника. Щоб 

отримати доступ до батареї, зніміть прозору передню кришку, зламавши при цьому дві пломби гвинтів і викутити 

два гвинти. Потім зламайте метрологічну пломбута зніміть кришку.  Викрутіть три гвинти, які кріплять друковану 

плату щоб отримати доступ до батарейного відсіку. Вийміть батарею, відкрутивши два фіксаторні гвинти  

кронштейну та від'єднавши її від друкованої плати (фото 1). 

Батарея NBIoT модуля 

Розміри батареї зв'язку відповідає розміру D, номінальна напруга 3.6 Вт. номінальна ємність 14 А/г, 

розташована у відповідному відсіку. Щоб зняти батарею, просто зніміть дві пломби гвинтів, відкрутіть два гвинти  

зніміть прозору передню кришку, відкрийте кришку акумулятора та від'єднайте роз'єм батареї від плати (фото 1).

Відсік батареї 

метрологічної частини 

 

Відсік батареї NBIoT 

модулю 

 

фотографія 2 
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10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

10.1. Основні характеристики 

 
Параметр  Значення 

Корпус електронного вузла  
Головний корпус 
Прозора кришка::  

Полікарбонат  
Полікарбонат 

Ступінь захисту  IP 55   

Габаритні розміри  
RSE/1,2 LA 

RSE/2.4 LA  

Max 223(H) x  190 (L)    x 172,5(P) 

Max 246(H) x  341.5 (L) x 179  (P) 

Міжосева відстань  
RSE/1,2 LA 

RSE/2.4 LA  

110 мм 
250 мм  

Тип газу 

Метан, пропан, бутан, 

міський газ 
Природний газ з 1 по 3 категорію 

UNI EN 437:2003 

Надлишковий робочий 

тиск  
0.5 бар 

 

Дисплей  
Чорно-білий, LCD, з сегментами і 

іконками  

Стійкість до високих 

температур «Т»  
Стійкість до високих температур  EN 6.5.5 1359:1998+A1:2006, параграф 

Клавіатура  3 кнопки керування 
 

Робоча/передільна температура  мінус 25°C до 55°C / мінус 25°C до 60°C 
 

Сертифіковані  Atex (Ex ic 3G IIB T3 Gc), MID 
 

Метрологічна батарея 

Тип: 

Формат: 
Автономність: 

3.6 В літієва батарея 

Розмір C 
>15 років 

Батарея NBIoT 

Тип: 

Формат: 

Автономність: 

3.6 В літієва батарея 

Розмір D 

>8 років 

Мікропроцесор  STM32L152  32 біт 

Пам'ять мікропрограми  384 кБ флеш-типу 
 

Пам’ять даних  
Тип: 

Зберігання даних 

EEPROM 12 кбайт 

>20 років 

Годинник реального часу  
RTC Точність відповідає – завжди 

активний EN62054-21  

Точність  Клас точності 1.5/1(на замовлення)  Відповідає вимогам MID 

 
(*довідково) Робочі умови (Operating conditions) 

Температура оточуючого середовища                             Ta min (-25°C) 

Діапазон                                                                              Max 

Дозволений час використання інтерфейсу                      5 хвилин на місяць 

Операції з клапаном                                                           1 цикл на рік 

Оновлення ПЗ                                                                     2 рази на 15 років 

 

10.2  Комунікаційний порт 

 
Параметр  Значення 

Локальний порт 

Фізичний рівень        ZVEI (IEC 62056-21) 

Швидкість                  9600 бод/с 

Прикладний рівень   DLMS 

  
 

10.3 Живлення приладу 

 

У лічильниках RSE  використовуються тільки затверджені виробником елементи живлення. 

Метрологічна батарея 

Живлення метрологічного модуля гарантовано невідновлювальною літієвою батареєю протягом > 15 років 

при нормальних умовах експлуатації (див. таблицю нижче). Це є найкраща батарея для автономного живлення — 

ємка, морозостійка, досить потужна, і вкрай повільно втрачає ємність. Головний недолік — вона неперезарядна. 

Використовуються - електроліт: тіонілхлорид (Li-SOCl2) і Bobbin технологія конструкції анод-катод. 
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Основні параметри: 

 Розмір C, Bobbin technology. 

 Напруга = 3.6 VDC. 

 Ємність не менше 8.5 Аг. 

Підключення елементу – через шлейф з полярним з'єднувачем на кінці до відповідного конектору на 

друкованій платі. Батарея кріпиться всередині вузла; вона не може бути замінена і вона захищена від доступу 

метрологічними пломбами. 

NBIoT батарея 

Версія NBIoT має додатковий змінний елемент живлення, розташований у відсіку та доступний без зняття 

метеорологічних пломб. 

Елемент живлення невідновлюваний з використанням тіонілхлорид-технології (Li-SOCl2). 

Основні параметри: 

 Розмір D, spiral technology. 

 Напруга = 3.6 VDC. 

 Заряд не менше 14.0 Аг. 

Спіральна технологія (spiral technology) дозволяє елементу забезпечувати пікові струми, які добре підходять 

для роботи модуля NBIoT. Підключення елементу – через шлейф з полярним з'єднувачем на кінці до відповідного 

роз’єму  на друкованій платі. Батарея укладена у вимірювачі поза метрологічною частиною, доступ до неї 

захищений невеликою панеллю, яку можна відкрити не знімаючи метрологічних пломб, але, проте, захищений 

механічним тамперним пристроє пристроєм. 

 

Рекомендовані умови 

експлуатації  

Температура оточуючого 

середовища 

5% від часу роботи @ мінус 25°C 

20%                          @ мінус 10°C 

50%                          @ 22°C 

20%                          @ 55°C 

5%                            @ 70°C 

Сеанс зв’язку  1 з’єднання на добу  
Реєстрація = 20 сек 

Передача даних = 30 сек 

Інтерфейс користувача  5 хвилин на місяць  Дисплей/кнопки/ZVEI 

Вимірювання температури  1 запит датчика кожні 29 сек 
 

Діапазон  Qmax 
 

Оновлення ПЗ  2 рази за 15 років 
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