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DTC20 - B 
КРАТКА ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 
 
 
 

  
  
 
 

1. Предназначение 
  
 DTC20-В е създаден да коригира обема на газа (първично измерен с механичен 
разходомер) в зависимост от температурата и зададено налягане към базовата 
температура Tb, която може да се настрои на една от стойностите 0° C, 15° C, 
20° C (стандартната настройка е 20° C) и базово налягане 1,01325 бара. 
Устройството се използва за търговско измерване на разхода на газ, монтира се 
на механичени разходомери (диафрагмени, ротционни и турбинни). Когато е в 
изпълнение предназначено за диафрагмен разходомер, електронният коректор 
използва вградения си нискочестотен импулсен генератор. 
Електронният коректор DTC 20В се състои от изчислителна част и температурен 
датчик и се класифицира като коригиращо устройство от тип 1 (съгласно BDS EN 
12405-1: 2005 A2: 2011).  
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2. Устройство 
 
 DTC20-В се състои от няколко основни компонента.  
- температурен датчик,   фиг. 1 
- вграден импулсен сензор,   фиг. 1 
- електронен блок (микропроцесор, дисплей, модул за оптичен порт, батерия, 
детектор за манипулации и т.н.),    фиг. 1 
- GPRS модем – опция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Фиг. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

       Сериен интерфейс   Резервна батерия 
 
 

Импулсен сензор 

Конектор на батерията 

Батерия 

Датчик за температура 

Калибровъчен ключ 
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3. Функционално описание 
  
  Основна функционална диаграма на DTC 20B - фигура 2.  
  
 
 

  
 

фиг.2  
  
  
  
Технически характеристики:  
  

- Относително налягане на газа - 20 mbar...500 mbar 
- Точност на температурния сензор: ± 0,2° C в диапазона -40 ..... + 125° C  
- Периодичност на актуализиране на индекса - 59 сек .; 
- Условия на околната среда - влажност: <93% RH с роса; 
- Входни импулси тип "сух контакт", импулсната стойност е програмируема 
в зависимост от типа на нискочестотния импулсен генератор в диапазона - 0 
... 2 Hz 
-  Безопасноста на данните е обезпечена от енергонезависима памет тип 
EEPROM.  
-  Защита срещу неразрешено изменение на параметрите чрез парола и 

механичен превключвател, защитени с метрологичен печат. 
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4. Значение на дисплея 
  
  Информацията се показва циклично на дисплей с течни кристали, както е 
показано на фигура 3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

Коригиран обем - Vb 
(m3) 

  

Некоригиран обем - Vm 
(m3) 

  

Измерена температура - Tm 
(° C) 

  

Фиксирано налягане 
(bar) 

  

Максимално                        
допустим дебит 

                      (имп / мин) 

 

Енергия 
(KWh) 
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Активни / запазени аларми 

  

PCM / намеса 

 

Аларма за изтощена батерия 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При наличие на смущаващ фактор, коректорът продължава да 
натрупва обема на газ, преминаващ през измервателния уред, като го коригира 
спрямо предварително зададените стойности на съответните параметрите. 
Освен това при манипулация, устройството отчита и продължителността на 
съответната намеса изразена в минути.  
  
Символът за аларма се изчиства от екрана софтуерно от оторизиран персонал. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

fig.3            
  

На дисплея се показват циклично шест параметъра, освен в случаите на алармено 
състояние или индикация за изтощена батерия. 

parametrii.  

Показва стойностите на 
параметрите 

  

Стрелка индикираща 
съответния параметер   
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5 Маркиране. 
Всеки коректор трябва да има постоянно четлива маркировка  
(фигура 4), включваща: 
- Производител: SC ELSTER AEROTEH SRL. 
- Номера на сертификата за одобрение на типа. 
- Температура на околната среда *: tamb = -25 ... + 55oC 
- Базова температура: tb = 273,15 / 288,15 / 293,15 К. 
- Базово налягане: pb = 1.01325 barA. 
- Температура на измерване *: tm = -25 ... +55 ° C. 
- Минимално работно налягане: pm min = 0.020bar. 
- Максимално работно налягане: pm max = 0.500bar. 
- Сериен номер и година на производство + баркод. 
- Максималната допустима грешка. 
- Степен на IP защита 
- EN 12405-1: 2005 A2: 2010 - Европейски стандарт, въз основа на който 
DTC20B е произведен съгласно BDS EN 12405-1: 2005 A2: 2011  

 
 
 

  
 

фиг.4 
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6 Условия на работа. 
  

- Коркторът не се нуждае от специална поддръжка след монтирането 
му. 
- По време на работа коркторът трябва да бъде защитен от 
прекомерна топлина, силни вибрации, прекомерна влажност. 
- Персоналът отговарящ за експлоатацията е необходимо да следи 
за: 
- - условията при които работи уреда. 
- - външни механични повреди и цялоста на пломбите. 
- - последователното показване на информация на дисплея.  

  
Промените в параметрите се извършват от оторизиран персонал 
посредством специализиран софтуер за диагностика и настройка. 
Коректорът да бъде демонтиран и изпратен за ремонт в следните ситуации: 
- Мех. Повреда / липса на индикация на дисплея. 
- Компрометиране на уплътненията на корпуса. 
- Липса на сигнал от импулсня сензор. 
- Липса на сигнал от температурния датчик (наличието на предупредителния знак 
със символа "no info" в близост до индикацията за температура), 
Ремонти се извършват само от производителя и / или от оторизиран сервиз.  

  
 
7 Съхранение. 

  
Съхранението на преобразувателя се извършва в сухи, 

вентилирани и незапрашени помещения при темп. -5 ... + 40° C, в 
опакован вид. 
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8 Инструкции за монтаж на коректора към броячна глава на 
диафрагмен разходомер Elster BK. 

  

    

Импулсният генератор на DTC20 В 
трябва да попадне в гнездото 
намиращо се от долната страна на 
броячната глава. Зъбът трябва да 
влезе в предвидения отвор! След 
сглобяване да се пломбира с 
дадените в комплекта пломби! 

  
  
  
  

9 Индикатори за наличие на алармено състояние: Съответния алармен 
режим. 

  
1) Липса на сигнал от температурния датчик: При изчисляването на 
коефициента C се използва фиксирана заместваща стойност за T-VbP 
(стандартната стойност е +15° C) 
2) Температурата е под -26° C: При изчисляването на коефициента C 
се използва фиксирана заместваща стойност за T-VbP  
3) Температура е над + 56° C: При изчисляването на коефициента C се 
използва фиксирана заместваща стойност за T-VbP  
4) Външна намеса върху импулсния генератор PCM: Броячът 
продължава да натрупва! 
5) Превишаване на максималния дебит (стандартната стойност е 125 
imp/min): Коригираният обем се отчита в отделен регистър - VbP. 
6) Надвишаване на броя дни на работа на батерията. 
7) Имало е прекъсване на захранването на уреда. 
8) Неправилна парола. 

  



   

  
EAGP-F151 Ed.1  

издание 1  2  3  4          5  Pag. 9 / 51   година 10/2010  02/2011  03/2011  03/2015  06/2017  

10 Захранване. 
  

Устройството се захранва от литиева батерия с продължителност на живота 
около 10 години (при номинални работни условия съгласно SR EN 12405 -1: 
2005 A2: 2011, тоест - условия на използване, при които са налице специфични 
метрологични характеристики в рамките на установените граници). 
Батерията може да се сменя без да се нарушава цялоста на метрологичните 
пломби. Работното напрежение на батерията трябжа да бъде в рамките на  
2.9V /3.2V. Също така, устройството е подсигурено от резервна батерия, която 
съхранява данните и захранва процесора до 6 месеца след изчерпване на 
основната батерия.  
Номинални експлоатационни условия: 
Температура на околната среда 20˚C +/- 3˚C с вариация на макс. +/- 1˚C / ч 
Относителна влажност 60% +/- 15% с вариация макс. +/- 10% / ч 
Комуникация през оптичен порт или сериен интерфейс(UART): макс. 30 мин. на 
месец. 
 

11 Смяна на батерията (използвайте само оригинални батерии!) 
  

,   Втори конектор за батерията  
 
-  Отворете предния панел на устройството, като преди това развиете четирите 
винта. 
- Включете новата батерия към втория конектор (устройството разполага с два      
паралелни конектора за батерии). 
- Извадете старата батерия от държача на скобата и от конктора. 
- Поставете новата батерия в държача на скобата. 
- Затворете предния панел с четирите винта. 
- Поставете нови пломби (по възможност) - вижте раздел 12. 
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12 Точки за пломбиране. 
 
 
 
  

   Предният панел има четири точки предназначени 
за пломбиране, които защитават уреда от 
неоторизирана намеса в неметрологичната му част. 
Препоръчителни точки за плобиране са горните два 
винта, те се пломбират с пломбажна тел (при 
доставка уредът е пломбиран в тези точки). 

 Също така е възможно уредът да бъде пломбиран и 
на долните два винта. 
 
В метрологичната си част уредът е защитен от плоби-
стикер намиращи се на гърба на електронната 
платка. 

 
 

13 Стандартни настройки на коректора. 
  
При доставка коректорът има следните настройки по подразбиране: 
Надморска височина = 0 м 
Предварително зададено (манометрично) налягане = 0.100 bar. 
Точност на показване (десетично) = 2  
Коефициент на свръхсвиваемост (Zb / Zm) = 1  
Импулси на m3 = 10 
Максимален дебит (защитна функция) - импулси на минута = 125 
Температура на заместване (при наличие на алармено състояние) = 15 ° C 
Енергийна стойност на m3 газ в KWh = 10,69  
Базова температура = 20° C 
Базово налягане = 1.01325 бара 
Забележка: В зависимост от изискванията на клиента, тези стойности могат да 
бъдат променени.  
 
14 Комуникационни възможности. 

  
За повече информация, свържете се с производителя или оторизиран 
представител. 
 

Метрологична  
пломба 
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