
NAVODILA ZA MONTAŽO
Komunikacijski modul BM +m in PM +m 

Obseg dobave 
- Komunikacijski modul 
- Samolepilna plomba 
- Navodila za montažo 

Splošno 
Komunikacijski modul [BM +m] ali [PM +m] povezuje Allmessov 
vodomer +m z Allmess-Enerkonovim sistemom TeleKontrol ali se 
uporablja kot dodatek števcem z impulznim dajalnikom. 
Optični vmesnik omogoča hitro in natančno parametriranje in 
odčitavanje podatkov z računalnikom s pomočjo optične glave. 
Programiranje parametrov za M-BUS [BM +m] poteka s pomočjo
programske opreme. Za izvedbo programiranja pokličite podjetje 
ENERKON.
Vodomere z +m številčniki lahko kadarkoli opremite z komunikacijskimi  
moduli.

1. Tehnični podatki           

Električno napajanje : 3V litijeva baterija 
Življ. doba baterije : maks. 13 let 
Vmesnik : optični
Zaščita : IP 65 
Obratovalna temp. : 5 °C do 55 °C 
Kabel : 1 m kabel, 2 x 0,25mm2

2. Podatki za M-BUS [modul: BM +m] 

Standard : EN 1434-3 
Hitrost prenosa : 300 ali 2400 baudov 
Naslavljanje : primarno in sekundarno 
Pogostnost odčitavanja :  dnevno 
Standardni podatki M-BUS-a:  
                                          serijska številka
                                          trenutni volumen 
  mesečni ref. dan - datum 
  mesečni ref. dan -volumen 
  trenutni datum in ura 
  obratovalni čas
  verzija naprave 
  verzija programa 
Referenčni podatki : 18 mesečnih vrednosti 

3. Podatki o impulzih [modul: PM +m] 

Karakteristika impulza : ekvivalent reedovega kontakta 
Največja napetost impulza : 30 V 
Največji tok : 25 mA 
Vrednost impulza : 10 ali 100 litrov 
Dolžina impulza : > 3 sekunde
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4. Montaža modula 

4.1 Odstranjevanje praznega modula 
OPOZORILO: CONTROLLER-MK FleXX ni predviden za montažo M-BUS-ali 
impulznega modula!

-  Namestite izvijač v položaj (1). 
-  Z vrtenjem izvijača odprite zaklep praznega modula. 
-  Tipska nalepka se pretrga po perforaciji. 
-  Dvignite prazni modul (2) s številčnika.
-   Pred namestitvijo modula preverite pokrov stikalne plošče (3). 

Plastika mora biti čista in brez poškodb ali prask. 

4.2 Montaža  komunikacijskega modula 
- Komunikacijski modul namestite tesno na številčnik tako, da je med 

njima 3 mm reža (1). 
- Potem, ko namestite komunikacijski modul, ga z zmerno silo pritisnite 

proti ohišju številčnika (2). Reža se sedaj zapre. 
Komunikacijski modul se mora tesno prilegati, čutiti morate, da se zaskoči! 

- Komunikacijski modul zaščitite pred posegi tako, da namestite samolepilno 
plombo (3). 
To storite tako, da prelepite režo med ohišjem številčnika (4) in modula (5).  
Plombo namestite med dva robova na desni strani ohišja in s tem preprečite, da 
bi jo poškodovala rozeta ali cilinder. 

4.3 Namestitev rozete 
- Pri natikanju rozete in cilindra speljite kabel modula skozi režo cilindra. 

3

A
rt

.-
N

r.
: 1

30
09

 T
ec

hn
is

ch
er

 S
ta

nd
 0

7 
20

11

1

2

ENERKON d.o.o. 
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod javorji 4
1218 Komenda, Slovenija 

telefon: +386 (0)1 830 34 70 
faks: +386 (0)1 830 34 99 
info@enerkon.si
www.enerkon.si  




