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MacREJ 5. 

Elektroniczny rejestrator parametrów stacji gazowych ze zintegrowanym 
modemem 4G  

Rejestrator MacREJ 5 jest urządzeniem monitorującym stan 

pracy stacji gazowych oraz jej elemento w składowych. MacREJ 5 

oferuje rejestrację cis nienia wejs ciowego, wyjs ciowego, 

temperatury oraz objętos ci gazu, monitorowanie pracy 

reduktoro w oraz urządzen  zabezpieczających. MacREJ 5 jest 

urządzeniem iskrobezpiecznym, kto re moz e byc  zainstalowane 

juz  w zerowej strefie zagroz enia wybuchem. Urządzenie po 

dołączeniu zasilania zewnętrznego umoz liwia dostęp on-line do 

danych. Przy pracy na baterii realizuje transmisję danych zgodnie 

z harmonogramem oraz po wystąpieniu stanu alarmowego. 

Akcesoria: 

3. 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 31-33 

INT-S3 EM-1 IK-401 eWebTEL OptoBTEx Antena 4G/3G/2G ConfIT! rejestratory 



Główne cechy. 
• Wbudowany modem GSM pracujący w sieciach 4G LTE Cat.1 oraz 3G, 2G 

• Obsługa zbliżeniowego standardu komunikacyjnego NFC, optycznego łącza OptoGAZ oraz dwóch łącz szeregowych RS485 
• Graficzny 4” wyświetlacz z podświetleniem umożliwiający pracę w temperaturze do -30 °Celsjusza 
• Konfigurowalne na ekranie głównym Widżety prezentujące wykresy dobowe/miesięczne w formie bargrafów 
• Certyfikowany z ATEX do pracy w każdej strefie zagrożenia wybuchem (do strefy 0, 1, 2), również dla wbudowanego modemu 
• Procesowe czujniki ciśnienia jako wbudowane lub zewnętrzne, wbudowany dodatkowy czujnik barometryczny do konwersji wskazań 

nadciśnienie/wartość absolutna 
• Obsługa ośmiu wejść dwustanowych: czujników indukcyjnych typu NAMUR oraz bez potencjałowych przy pracy bateryjnej lub sieciowej 
• Konfigurowalne dwa wejścia impulsowe LF do gazomierzy 
• Funkcja MODBUS RTU Master do autonomicznej komunikacji z zewnętrznymi czujnikami/urządzeniami 

MacREJ 5. 

 

4. 

• Wyposażony w 10 przepustów metalowych umożlwiających 

dołączenie  obwodów sygnalizacjo—pomiarowych bez potrzeby 

stosowanie puszek łączeniowych w wykonaniu Ex  

• Wbudowane podświetlanie listwy zaciskowej po otwarciu 

obudowy (tylko aluminiowa wersja obudowy) 

• Niski koszt eksploatacji  dzięki zastosowaniu standardowych 

baterii litowych dostępnych szeroko w handlu 

• Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym nawet do 15 lat 



Dane techniczne. 
MacREJ 5. 

 

Wymiary / Waga 206x194x76 mm / 1,3 kg 

Materiał obudowy Poliwęglan/Aluminium 

Wilgotność względna Maksymalnie 95% w temperaturze 70oC 

Zakres temperatur otoczenia Od -25°C do 70°C 

Stopień ochrony obudowy IP66 dla instalacji zewnętrznych 

Klawiatura 6 przycisków/18 przycisków 

Wyświetlacz 
Graficzny, 4”, podświetlenie, praca 
w pełnym zakresie temperatur pracy  

Cecha Ex II 1 G Ex ia IIB T4 Ga 
Certyfikat: 
FTZU 17 ATEX 0047X 

Zasilanie wewnętrzne 
Standardowa bateria litowa rozmiar D 
3,6V/17Ah. Czas pracy: 5 lat/jedną baterię  

Zasilanie modemu 
Dwie baterie litowe rozmiar D 3,6V/17Ah. 
Czas pracy: 5 lat przy trzech transmisjach 
dziennie 

Zasilanie zewnętrzne 

Interfejs komunikacyjny INT-S3 – 
przełączalny port RS485, iskrobezpieczne 
źródło zasilania, dwa cyfrowe wejścia/
wyjścia OC. Napięcie zasilania interfejsu 11
-30V DC 

Protokoły transmisji 
MODBUS RTU, MODBUS TCP (w wersji ze zintegrowanym mode-
mem), MODBUS RTU MASTER MODE, GAZMODEM2, GAZMO-
DEM3, inne protokoły na życzenie 

Porty transmisji 

• Dwa niezależne porty transmisji szeregowej, prędkość do 
256000 b/s, standard RS485; COM1, COM2 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21 
• Interfejs NFC IEC 14443 
• Wbudowany moduł  4G cat.1 z obsługą sieci 3G, 2G 

Odporność na warunki  mechaniczne  
i elektromagnetyczne 

M2/E2 

Horyzont rejestracji danych 

• Dane rejestrowane z okresem 1 sekunda 
• Dane godzinowe – ponad 2 lata 
• Dane dobowe – ponad 3 lata 
• Dane miesięczne – ponad 10 lat 
• Pamięć zdarzeń – około 4000 rekordów 

Wejścia 

• 8 iskrobezpiecznych programowalnych wejść cyfrowych:  
• 2 kontaktronowe wejścia LF /dwustanowe 
• 4 kontaktronowe wejścia dwustanowe 
• 2 iskrobezpieczne wejścia typu NAMUR w 

standardzie EN60947 5-6, możliwość pracy wejść 
na baterii 

• Czujnik nadciśnienia p1, p2: 0-0,1 bar, 0-0,3 bar, 0-1 bar, 0
-6 bar, 0-10 bar, 4-20 bar, 7-35 bar, 5-55 bar, 10-70 bar, 10
-100 bar zakończony gwintem M12x1.5 lub NPT 1/4’’ – 
typowa dokładność wskazań ciśnienia – 0,15% zakresu 

• Czujnik temperatury Pt1000 klasy A (4-przewodowy)                    
z kompensacją długości przewodu, średnica 5,7mm 

Wyjścia sterujące 

• Cztery iskrobezpieczne cyfrowe wyjścia typu OC:  
• Jedno konfigurowalne jako dwustanowe lub               

częstotliwościowe (0-5000Hz)  
• Trzy wyjścia dwustanowe 

5. 



Aplikacja. 
MacREJ 5. 

 

1. Bezpośredni przesył  danych do 
systemu – odczyt danych poprzez 
wbudowany modem 4G cat.1  przy 
zasilaniu bateryjnym  
 
 

2. Schemat aplikacyjny rejestratora MacREJ 5  

3. Odczyt lokalny i konfiguracja 

6. 



MacBAT 5. 

Przelicznik objętości i energii gazu z wbudowanym modemem 4G LTE Cat.1 

Przelicznik MacBAT 5 oferuje przeliczenia typu PTZ, PT lub T. 

Urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii z moz liwos cią 

dołączenia zewnętrznego zasilania. MacBAT 5 konwertuje 

objętos c  gazu zmierzoną przez gazomierz rotorowy, 

turbinowy, lub ultradźwiękowy na warunki bazowe. 

Wspo łczynnik s cis liwos ci gazu wyliczany jest przy uz yciu 

algorytmo w: SGERG-88,  AGA92-DC, AGA8-G1, AGA8-G2, AGA 

NX-19-mod lub stałą wartos c  wspo łczynnika kompresji.  

MacBAT 5 jest urządzeniem iskrobezpiecznym, kto re moz e byc  

zainstalowane w zerowej strefie zagroz enia wybuchem. 

7. 

Akcesoria: 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 31-33 

INT-S3 IK-401 ConfIT! ConfIT! p. objętości eWebTEL OptoBTEx 



• Konstrukcja umożliwiająca współpracę z gazomierzami turbinowymi, rotorowymi lub ultradźwiękowym poprzez bezpośrednie połączenie:   

LF, HF, Enkoder, Wiegand.  

• Obsługa standardów NAMUR oraz SCR cyfrowej komunikacji z gazomierzami przy pracy bateryjnej 

• Zaawansowane rozwiązania zapobiegające różnicom w pomiarach liczników gazomierza i przelicznika, wykrywanie cofania się gazomierza 

• Pomiar przyrostu objętości w każdej sekundzie z wejścia HF - możliwy także podczas bateryjnego podtrzymania pracy 

• Cztery niezależne porty transmisji szeregowej (2xRS485, OptoGAZ 62056-21, NFC IEC 14443) 

• Wbudowany modem GSM pracujący w sieciach 4G LTE Cat.1 oraz 3G, 2G 

• Certyfikowana z MID funkcja korekcji charakterystyki gazomierza 

• 6 iskrobezpiecznych konfigurowalnych wejść binarnych w tym dwa wejścia NAMUR do czujników indukcyjnych, działające także podczas 

zasilania z baterii 

• Wyjścia dwustanowe i częstotliwościowe w wykonaniu iskrobezpiecznym 

 

Główne cechy. 
MacBAT 5. 

 

• Dodatkowe wewnętrzne lub zewnętrzne przetworniki ciśnienia 

dostępne jako opcja 

• Wbudowana funkcja analizy  profilu obciążenia gazomierza z 

prezentacją w formie widżetu lub zdalnie 

• Ponad 14 lat pracy bez wymiany baterii przy zasilaniu bateryjnym 

w wersji bez modemu 

8. 



Dane techniczne. 
MacBAT 5. 

 

Wymiary / Waga 206x194x76 mm / 1,3 kg 

Materiał obudowy Poliwęglan/Aluminium 

Wilgotność względna Maksymalnie 95% w temperaturze 70oC 

Zakres temperatur otoczenia Od -25°C do 70°C 

Stopień ochrony obudowy IP66 dla instalacji zewnętrznych 

Klawiatura 6 przycisków/18 przycisków 

Wyświetlacz 
Graficzny, 4”, podświetlenie, praca 
w pełnym zakresie temperatur pracy  

Cecha Ex II 1 G Ex ia IIB T4 Ga 
Certyfikat: 
FTZU 17 ATEX 0047X 

Zasilanie wewnętrzne 
Baterie litowe rozmiar D 3,6V/17Ah. Do 
trzech baterii w wersji bez modemu. Czas 
pracy: 5 lat na jednej baterii 

Zasilanie modemu 
Dwie baterie litowe rozmiar D 3,6V/17Ah. 
Czas pracy: 5 lat przy trzech transmisjach 
dziennie 

Zasilanie zewnętrzne 

Interfejs komunikacyjny INT-S3 – 
przełączalny port RS485, iskrobezpieczne 
źródło zasilania, dwa cyfrowe wejścia/
wyjścia OC. Napięcie zasilania interfejsu 11
-30V DC 

Protokoły 
transmisji 

MODBUS RTU, MODBUS TCP (w wersji ze zintegrowanym modemem), 
MODBUS RTU MASTER MODE, GAZMODEM, GAZMODEM2, GAZMODEM3,  
GAZMODEM MASTER MODE, inne protokoły na życzenie 

Porty transmisji 

• Dwa niezależne porty transmisji szeregowej,                                                       
prędkość do 256 000 b/s, standard RS485; COM1, COM2 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21 
• Interfejs NFC IEC 14443 
• Wbudowany modem 4G LTE cat.1 /3G/2G  — jako opcja 

Odporność  na warunki  mechaniczne  i elektromagnetyczne M2/E2 

Warunki bazowe 

Ustawiane przez autoryzowany personel; dostępne opcje: 
• Ciśnienie bazowe (absolutne) pb: zakres (1,00÷1,02) bar, domyślnie 

1,01325 bar 
• Temperatura bazowa Tb: zakres (270 ÷ 300) K, domyślnie 273,15K             

(0°C) 
• Temperatura odniesienia wyznaczana dla procesu spalania T1:              

zakres (270 ÷ 300) K, domyślnie 298,15K (25°C) 

Horyzont 
rejestracji danych 

• Dane rejestrowane z okresem 1-60 minut – 24000 rekodrów 
• Dane godzinowe – ponad 2 lata 
• Dane dobowe – ponad 3 lata 
• Dane miesięczne – ponad 10 lat 
• Pamięć zdarzeń – około 4000 rekordów 

Graniczny 
dopuszczalny błąd 
(MPE) wg normy 
„EN 12405-1” 

• 0,5 % w warunkach odniesienia 
• 1 % w znamionowych warunkach pracy 
• błąd typowy < 0,15% 

Graniczny dopuszczalny błąd (MPE) wg normy „EN 12405-2” ECD klasa A 

Algorytmy  
wyznaczania  
współczynnika  
ściśliwości 

SGERG-88, AGA8-92DC, AGA8-G1, AGA8-G2, MGERG-88, AGA NX-19 mod,  
stała wartość współczynnika ściśliwości K=1 

9. 



Dane techniczne. 
MacBAT 5. 

 

Wejścia 

• 6 iskrobezpiecznych wejść cyfrowych bezpotencjałowych do współpracy z:  
- 2 kontaktronowe wejścia LF, częstotliwość 0-60Hz, standard WIEGAND, detekcja kierunku przepływu  
- 1 wejście styku kontrolnego – normalnie zamknięty 

• 2 iskrobezpieczne wejścia cyfrowe typu NAMUR do współpracy z:  
- 2 wejścia HF, częstotliwość 0÷5000Hz, EN60947 5-6, możliwość tymczasowej pracy na baterii  
- 1 ENCODER (typ NAMUR) 

• Certyfikowana z MID obsługa gazomierzy przez LF, HF, ENCODER NAMUR, ENCODER SCR, WIEGAND oraz 10 punktowa korekcja 
charakterystyki gazomierza 

• Czujnik ciśnienia p1 – zakres pomiarowy standardowo do 6 bar abs. Czujnik zakończony gwintem metrycznym M12x1,5. Zakresy ciśnień: 
0.8÷6 / 0.8÷10 / 2÷10 / 4÷20 / 7÷35 / 4÷70 / 10÷70 / 10÷100 / bar abs. Czujnik wbudowany lub zewnętrzny. Maksymalny dopuszczalny błąd 
dla pomiarów ciśnienia.  

 
 
 
 
• Czujnik temperatury Pt1000 klasy A lub B z kompensacją długości przewodu, dwu- lub czteroprzewodowy, średnica 5,7mm.  
 
 
 
 
 
• Czujnik ciśnienia p2 – wewnętrzny lub zewnętrzny, opcjonalny – czujnik ciśnienia absolutnego lub nadciśnienia. Zakresy od 0÷100mbar G 

do 10÷100 bar abs  
• Wyjście na zewnętrzne cyfrowe przetworniki ciśnienia lub temperatury mogące pracować na baterii 

20 °C (± 3 °C)  (-25 ÷ 55) °C  

± 0,2 % wartości mierzonej ± 0,35 % wartości mierzonej  

20 °C (± 3 °C)  (-25 ÷ 70) °C  

± 0,08 %  ± 0,13 %  

Wyjścia sterujące  
• Cztery iskrobezpieczne cyfrowe wyjścia typu OC:  

- Jedno konfigurowalne jako dwustanowe lub częstotliwościowe (0-5000Hz)  
- Trzy wyjścia dwustanowe 

Spełnia wymagania standardu 
2014/32/UE (MID) 

DE-19-MI002-PTB004 - PLUM PTZ converter 
DE-19-MI002-PTB005 - PLUM T converter  
DE-19-M-PTB-0032 - PLUM load recorder 

10. 



Aplikacja. 
MacBAT 5. 

 

1. Bezpośrednie przesyłanie danych do 
systemu – odczyt danych poprzez wbudowany 
modem GSM/GPRS przy zasilaniu bateryjnym 
 
 

2. Zdalny odczyt danych – połączenie poprzez interfejs komunikacyjny INT-S3 oraz moduł rozszerzeń EM-1 

2. Odczyt lokalny i konfiguracja 

11. 



Aplikacja. 
MacBAT 5. 

 

4. Schemat połączenia MacBAT 5 z gazomierzem turbinowym przy 
użyciu zewnętrznego czujnika ciśnienia PLUM  
poprzez interfejs komunikacyjny INT-S3 oraz moduł rozszerzeń EM-1 

5. Pomiar ciśnienia przy użyciu MacBAT 5 pracującego z gazomierzem turbinowym 

 
 

Podłączenie przez 2 x LF zapewnia precyzyjną synchronizację licznika 
gazomierza z przelicznikiem z uwzględnieniem cofnięć objętości na 
gazomierzu.  

Podłączenie przez ENCODER oraz HF zapewnia bezpośredni cyfrowy odczyt licznika gazomierza bez 
potrzeby synchronizacji licznika oraz umożliwia adjustacje gazomierza po wzorcowaniu                                      
wysokociśnieniowym.  

12. 



MacMAT IV / IVE. 

Przelicznik objętości gazu 

Przelicznik MacMAT IV / IVE jest kluczowym elementem 

bezpiecznego  i dokładnego systemu pomiarowego gazu ziemnego. 

Bezpieczen stwo pracy, danych oraz ochrona przed ingerencją są 

gwarantowane przez ponad 30 letnie dos wiadczenie zespołu 

specjalisto w w rozwoju komputero w przepływu typu MacMAT. 

Urządzenie posiada redundantny układ zasilania                                                  

z podtrzymaniem akumulatorowym. Wyposaz ony jest w wejs cia 

pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym. komunikacyjne oraz 

binarne do strefy zagroz enia wybuchem. MacMAT IV / IVE posiadają 

certyfikaty MID do wspo łpracy z gazomierzem turbinowym, 

rotorowym, ultradz więkowym  lub masowym. 

13. 

Akcesoria: 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 31-33 

EM-1 EM-2Ex EM-2 ConfIT! OptoBTEx 



Główne cechy. 
MacMAT IV / IVE. 

 

• Komputer przepływu współpracuje  z każdym gazomierzem: ultradźwiękowym, turbinowym, rotorowym, masowym 

• 64 bitowy procesor z przetwarzaniem potokowym zapewniający pracę on-line w cyklu 250ms z rzeczywistym przeliczaniem wszystkich 

algorytmów obliczeniowych  

• Urządzenie posiada obwody pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym mogące być bezpośrednio prowadzone do stref zagrożenia 

wybuchem 

• Lokalna komunikacja w podczerwieni zgodna z IEC 62056-21 

• Cztery iskrobezpieczne, izolowane galwanicznie wejścia 4-20 mA oraz niezależne modemy HART 

• Wielopoziomowy dostęp dla administratorów i użytkowników, wspierający aktualne wytyczne poziomu zabezpieczeń 

• EM2—Rozszerzenia o dodatkowe wejścia sygnalizacji—max 16 wejść standardu NAMUR w wersji normalnej jak i iskrobezpiecznej,  

• EM1—Rozszerzenia o dwa wyjścia prądowe 4-20mA oraz cztery wyjścia dwustanowe 

14. 



Dane techniczne. 
MacMAT IV / IVE. 

Wymiary  
wersja IV: 366x208x95 mm; 
wersja IVE: 482x43x270 mm  (RACK  19”, 1U) 

Materiał obudowy wersja IV: ABS; wersja IVE: Aluminium  

Wilgotność względna 
maksymalnie 95% w temperaturze 40°C (bez 
kondensacji)  

Zakres temperatur otoczenia Od –10°C do 55°C 

Stopień ochrony obudowy IP 65 dla instalacji zewnętrznych  

Klawiatura 16 przycisków 

Wyświetlacz LCD, 4 linie x 20 znaków  

Wersja IV 
II (1) G [Ex ia Ga] IIC  
Certyfikat: FTZU 13 ATEX 0010  

Cecha Ex  

Wersja IVE 
Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC  
Certyfikat: OBAC 20 ATEX 0323X 

Zasilanie 
16÷30V DC (typowo 24V), typowy pobór mocy 12 W, wbudowa-
ny pakiet wymiennego akumulatora podtrzymującego pracę  
przez 2h 

Porty 
transmisji  

• Port Ethernet 100MBps  
• 3 separowane  (500 V) kanały RS485, prędkość do 115200bps  
• 1 port RS422/485, prędkość do 115200bps  
• Interfejs optyczny IEC62056-21, prędkość do 115200bps  
• Port USB 2.0 do lokalnej wymiany oprogramowania  

Waga  wersja IV: 2,25 kg; wersja IVE: 2,5 kg  

Horyzont 
rejestracji 
danych  

• Dane rejestrowane okresowo: interwał rejestracji od 1 do 
60 minut. Ponad 2000000 rekordów - horyzont 
przechowywania danych od 42 dni do 7 lat  

• Dane dobowe: powyżej 3 lat  

Odporność na warunki  mechaniczne  i elektromagnetyczne M2/E2 

Protokoły 
transmisji  

MODBUS RTU, MODBUS TCP (przez port Ethernet), MODBUS RTU (MASTER MODE), 
GAZMODEM, GAZMODEM (MASTER MODE). Inne protokoły komunikacji na żądanie.  

Warunki 
bazowe  

Stałe parametry ustawiane przez producenta. Dostępne wartości: pb: 1,01325 bar, 
1,01592 bar, 1,01325352987 bar (14,696 psi), 1,01559774734 bar (14,73 psi)  
Tb: 273,15K (0°C), 288,15K (15°C), 293,15K (20°C), 288,7055556K (60°F)  
T1: 298,15K (25°C), 273,15K (0°C), 288,15K (15°C), 288,7055556K (60°F)  
(T1 - temperatura odniesienia wyznaczana dla procesu spalania)  

Certyfikaty 
MID  

Wersja IV Certyfikat Badania Typu UE nr 15/02/MI-002, Wersja IVE Certyfikat Badania 
Typu UE nr PL 20/02/MI-002 Przelicznik do gazomierzy turbinowych, rotorowych, 
ultradźwiękowych oraz masowych coriolisa. Ocenę przeprowadzono przy 
zastosowaniu: PN EN 12405-1:2019, -przeliczanie objętości, PN EN 12405-2:2012, -
przeliczanie energii, OIML R140-2007 –gazomierz masowy 

Algorytmy wyznaczania  
współczynnika 
ściśliwości  

SGERG-88, MGERG-88, AGA8-92, AGA8-G1, AGA8-
G2, stały współczynnik ściśliwości K1  

Wejścia  

• 4x iskrobezpieczne wejścia impulsowe DI typu NAMUR, pełniące funkcje: 
- 2x LF lub dwuustnowe (linia kierunku, statusy pomiaru- błędu) 
- 2x HF  
• kontrola ciągłości przewodu  
• 4x iskrobezpieczne wejścia analogowe AI 4÷20mA ze zintegrowanymi modułami 

HART  (P, T, Rezerwa 1, Rezerwa 2) 
• 2x nieiskrobezpieczne cyfrowe wejścia binarne  
• Współpraca z modułem rozszerzeń EM-2Ex  
- 8x iskrobezpiecznych wejść binarnych typu NAMUR  (sygnalizacje) 
• Współpraca z modułem rozszerzeń EM-2  
- 8x nieiskrobezpiecznych wejść binarnych typu NAMUR (sygnalizacje) 

Wyjścia 
sterujące  

• 2x cyfrowe wyjścia binarne, wsparcie dla sterowania nawanialnią  
• Współpraca z modułem rozszerzeń EM-1  
- 2x nieiskrobezpieczne wyjścia prądowe 4÷20mA  
- 4x nieiskrobezpieczne bezpotencjałowe wyjścia cyfrowe  

Graniczny dopuszczalny błąd (MPE) wg normy „EN 12405-2”  ECD Class A  
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Aplikacja. 
MacMAT IV / IVE. 

1. Typowy system odczytu i kontroli danych  
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4. Proces pomiaru za pomocą  
     MacMAT IV / IVE i gazomierza 
     masowego 

Aplikacja. 
MacMAT IV / IVE. 

2. Proces pomiaru za pomocą 
     MacMAT IV / IVE i gazomierza  
      turbinowego  

3. Proces pomiaru za pomocą  
     MacMAT IV / IVE i gazomierza 
     ultradźwiękowego  
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MacR6-Z0-P LPWAN. 

Rejestrator ciśnienia z wbudowanym modułem telemetrycznym IoT dla sieci               
LTE Cat. M1, NB-IoT, 2G 

MacR6-Z0-P jest rejestratorem ciśnienia gazu ze zintegrowanym 
modułem telemetrycznym. Głównym zastosowaniem urządzenia jest 
przesyłanie informacji o trendzie i stanach  alarmowych ciśnień do 
systemu SCADA lub eWebtel. Rejestrator wyposażony jest w 
zintegrowany modem pracujący w technologiach NB-IoT, LTE Cat.M1 
oraz EGPRS/2G. Zintegrowana bateria pozwala na wieloletnią pracę 
urządzenia. MacR6-Z0-P jest urządzeniem zaprojektowanym do pracy 
w zerowej strefie zagrożenia wybuchem.  

18. 

Akcesoria: 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 31-33 

Antena GSM/GPRS MacR6 uchwyt eWebTEL ConfIT! rejestratory OptoBTEx 



Funkcjonalności. 
MacR6-Z0-P. 

Dane techniczne. 
• Obsługa niskoenergetycznych technologii transmisji 

danych LPWAN w sieci telefonii komórkowej: LTE 

Cat.M1 oraz NB-IoT 
• Standardowa bateria litowa rozmiaru D, pozwalająca 

na 10-letni okres pracy 
• Wyświetlacz LCD prezentujący status połączenia, 

poziom sieci , stan baterii oraz odczyt ciśnienia 
• Interfejs optyczny IEC 62056 do konfiguracji 
• Skuteczna transmisja danych w trudnych warunkach 

przez wsparcie technologii LPWAN 
• Dedykowana aplikacja mobilna do konfiguracji 

urządzeń i odczytu danych rejestrowanych 
• Zaimplementowany protokół transmisji GAZ-MODEM2 

oraz 3. 

Wymiary / waga 124mm x 85mm x 40mm / 1kg  

Materiał obudowy Obudowa poliwęglanowa 

Wilgotność względna Max 95% w temperaturze. 55°C 

Zakres temperatur pracy -30÷55°C  

Stopień ochrony obudowy IP66 zgodnie z wymaganiami normy EN 60529 dla instalacji zewnętrznych  

Cecha Ex II 1 G Ex ia IIA T4 Ga                               Certyfikat: FTZU16 ATEX 0051X 

Wyświetlacz 
Graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę urządzenia oraz 
pokazujący aktualną wartość ciśnienia 

Zasilanie Wymienna bateria litowa  w rozmiarze D o pojemności 17Ah zapewniająca do 10 lat  pracy 

Transmisja 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21, 
• Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 
• Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 
• EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz 

Protokoły transmisji Wsparcie dla TCP, UDP, FTP, NTP, HTTPS  

Klasa środowiskowa (mechaniczna/elektromagnetyczna) M2/E2 

Wejścia/
czujniki 

• Akcelerometr—czujnik położenia 
• Czujnik otwarcia obudowy 
• Czujniki nadciśnienia o zakresach 0÷0.1 bar/ 0÷0.3 bar/ 0÷6 bar/0÷16 bar/0÷35 bar 
• Drugi czujnik ciśnienia jako opcja 
• Czujniki ciśnienia zakończone gwintem metrycznym M12 x 1.5 (Ermeto) lub  

NPT 1/4’’ 

Okres 
rejestracji 

• Dane rejestrowane z interwałem 1-60 minut. 1920 rekordów pozwalające na 
zapisanie w pamięci urządzenia danych z max. 3 miesięcy. 

• Pamięć zdarzeń—około 200 rekordów 
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Komunikacja. 
MacR6-Z0-P. 

1. Monitorowanie ciśnienia na końcówce sieci przy użyciu              

MacR6-Z0-P 

 

 
 

2. Schemat aplikacyjny MacR6-Z0-P 

3. Lokalny odczyt i konfiguracja MacR6-Z0-P  

20. 



MacR6 SMARTGAS LPWAN. 

Rejestrator do gazomierzy miechowych z wbudowanym modułem telemetrycznym 
IoT dla sieci LTE Cat. M1, NB-IoT, 2G 

MacR6 jest rejestratorem przepływu gazu ze zintegrowanym modułem 
telemetrycznym. Głównym zastosowaniem urządzenia jest 
przesyłanie informacji o zarejestrowanym poborze paliwa gazowego 
oraz stanach alarmowych do systemu zbierania danych. Rejestrator 
wyposażony jest w zintegrowany modem pracujący w technologiach 
NB-IoT, LTE Cat.M1 oraz EGPRS/2G. Zintegrowana bateria pozwala na 
wieloletnią pracę urządzenia. MacR6 jest urządzeniem 
zaprojektowanym do pracy w drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

21. 

Akcesoria: 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 31-33 

Adaptery MacR6 uchwyt eWebTEL ConfIT! rejestratory OptoBTEx 



Funkcjonalności. 
MacR6 SMARTGAS LPWAN. 

Dane techniczne. 
• Obsługa niskoenergetycznych technologii transmisji 

danych LPWAN w sieci telefonii komórkowej: LTE 

Cat.M1 oraz NB-IoT 
• Standardowa dostępna w handlu bateria litowa 

rozmiaru D, pozwalająca na 10-letni okres pracy 
• Wyświetlacz LCD prezentujący status połączenia, 

poziom sieci , stan baterii oraz rejestracje przyrostów 

objętości 
• Interfejs optyczny IEC 62056 do konfiguracji 
• Skuteczna transmisja danych w trudnych warunkach 

przez wsparcie technologii LPWAN 
• Dedykowana aplikacja mobilna do konfiguracji 

urządzeń i odczytu danych rejestrowanych 
• Zaimplementowany protokół transmisji SMARTGAS 
• Opcjonalne wbudowane wyjścia: licznikowe oraz 

sterujące  

Wymiary / waga 124mm x 85mm x 40mm / 1kg  

Materiał obudowy Obudowa poliwęglanowa 

Wilgotność względna Max 95% w temperaturze. 55°C 

Zakres temperatur pracy -30÷55°C  

Stopień ochrony obudowy IP66 zgodnie z wymaganiami normy EN 60529 dla instalacji zewnętrznych  

Cecha Ex II 3 G Ex ic IIA T3 Gc                               Certyfikat: FTZU14 ATEX 0037 

Wyświetlacz 
Segmentowy wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę urządzenia oraz 
pokazujący wartości : licznika, przyrostów miesięcznych oraz szczytów godzinowych 

Zasilanie Wymienna bateria litowa  w rozmiarze D o pojemności 14Ah zapewniająca do 10 lat  pracy 

Transmisja 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21 
• Obsługa kart standardu 3FF (Micro SIM) lub MFF2 (MIM) 
• Cat. M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 
• Cat. NB2 (nb-IoT): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 
• EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz 

Protokoły transmisji 
SMARTGAS ST-IGG-0201:2018  lub GAZMODEM 2, 3. Wsparcie dla TCP, 
UDP, FTP, NTP, HTTPS  

Klasa środowiskowa (mechaniczna/elektromagnetyczna) M2/E2 

Kompatybilność 
z gazomierzami 

• Połączenie bezpośrednie: Honeywell/Elster/ Intergaz seria BK-Gxx,  Itron RF1 liczydło 
“o” , Apator/Metrix UG, Elektrometal 

• Połączenie kablowe z dowolnym gazomierzem z wyjściem kontaktronowym lub OC 
przez wejście LF (DI1) oraz styk kontroli wpływu pola  magnetycznego –wejście TS (DI2) 

Wyjścia 

• Dwa wbudowane wyjścia DO typu OC (wykonanie opcjonalne)   
• DO1 —wyjście dwustanowe na potrzeby sterowania ograniczaniem poboru paliwa 

gazowego w sytuacji wykorzystania taryfowej mocy zamówionej (limit dVh), DO2—
wyjście impulsowe objętości, np.: do systemów BMS 
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3. Lokalny odczyt i konfiguracja MacR6  

Komunikacja. 
MacR6 SMARTGAS LPWAN. 

23. 

1. Zdalny odczyt danych przy użyciu MacR6 (połączenie bezpośrednie) 

 

 
 

2. Schemat aplikacyjny MacR6 z INT-S3 



IK-401. 

Przemysłowy modem LTE 4G cat.4 

Interfejs komunikacyjny LTE typ IK-401 jest urządzeniem pracującym w sieci 

4G/3G/2G. Zapewnia infrastrukturę sieciową za pomocą portu Ethernet oraz trzech porto w 

RS485. 

Parametry pracy urządzenia moz na modyfikowac  lokalnie oraz zdalnie, zaro wno z poziomu 

przeglądarki internetowej (serwer WEB zabezpieczony hasłem) jak i dedykowanego 

oprogramowania. Zdalne zarządzanie pracą urządzenia jest moz liwe ro wniez  za pomocą 

protokołu SNMP lub GAZ-MODEM 3. 

 

Interfejs posiada zaawansowany mechanizm monitorujący poprawnos c  połączenia do sieci 

4G/3G/2G oraz mechanizm aktualizacji własnego oprogramowania. Zastosowanie dwo ch 

kart SIM oraz dwo ch niezalez nych monitorowanych przyłączy zasilania zapewnia 

redundancję oraz poprawia dodatkowo niezawodnos c  pracy urządzenia w sieci. Z uwagi na 

pojawiające się typowo w sieciach problemy ze stabilnos cią czasową łącza, modem został 

wyposaz ony w szereg zaawansowanych mechanizmo w pozwalających utrzymywac  wysoką 

jakos c  połączenia, monitorowac  i w razie potrzeby ponownie logowac  urządzenie do sieci. 

IK-401 umoz liwia dołączenie dodatkowych moduło w rozszerzen  z wejs ciami 

dwustanowymi NAMUR budowy normalnej jak i iskrobezpiecznej, wyjs ciami prądowymi 

oraz dwustanowymi. 
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Główne cechy. 
IK-401. 

 

• Sześciozakresowy modem pracujący w technologiach: LTE cat.4, 3G, HSPA+, GPRS, EDGE 

• Obsługa wirtualnych operatorów sieci VMNO 

• Szeroki zakres temperatur pracy –25°C ÷ +65°C 

• Redundantny układ obsługi dwóch kart SIM oraz dwóch niezależnych źródeł zasilania 

• Lokalna i zdalna konfiguracja modemu oraz zdalna aktualizacja szyfrowanego oprogramowania 

• Trzy niezależne porty RS485 (dwa z nich izolowane galwanicznie) oraz port Ethernet 

• Wbudowane cztery programowalne wejścia analogowo/cyfrowe 

• Wbudowane dwa cyfrowe wyjścia typu OC 

 • Złącze szyny danych i zasilania TBUS do rozszerzających 

modułów wejść cyfrowych sygnalizacji iskrobezpiecznych i 

normalnych 

• Wbudowany webserwer protokołu GAZMODEM2/3—funkcja 

GM Reader do bezpośredniego odczytu, konfiguracji, 

diagnostyki dołączonych urządzeń z tym protokołem 
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Dane techniczne. 
IK-401. 

Wymiary  99 x 22,6 x 122 mm (wys., szer., dł.) 

Obudowa 
Montaż na szynę DIN TS35, stopień ochro-
ny IP40 

Zakres temperatury pracy -25°C ÷ 65°C, zimny start –25°C 

Modem 
4G, pasma pracy: B1, B3, B7, B8, B20, B28 
3G, pasma pracy: B1, B8 
2G, pasma pracy: 900, 1800 MHz 

Technologie transmisji danych LTE cat 4, HSPA+, GPRS, EDGE 

Protokoły sieciowe 
TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DHCP, ICMP, 
SNMP, FTP, SMS 

Gniazda SIM, karta SIM 2 gniazda typu microSIM (3FF), 3V/1,8V 

Gniazdo antenowe SMA-F, 50 Ω 

Zakres napięcia zasilania 
DC: 9V÷30V; dwa niezależne wejścia 
zasilania z pomiarem napięcia 

Porty transmisji 

3x RS485, 2x izolowane galwanicznie (do 
2kV), 
obsługiwane prędkości transmisji: 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 
230400, 460800 [b/s].  
Kontrola parzystości: none, even, odd, 
mark 

Raportowanie zdarzeń SMS, EMAIL, TCP, SNMP 

Pobór prądu przy Uzas.=12V 
(wartość średnia) 

• Nasłuch w sieci 2G/3G: 160mA 
• Nasłuch w sieci 4G: 180mA 
• Transmisja w sieci 2G/3G (RSSI –80dBm): 240mA 
• Transmisja w sieci 4G (RSSI –76dBm): 220mA 

Wejścia 

4 wejścia pracujące jako: 
• wejścia analogowe Uin=0÷10V; 
• wejścia dwustanowe; stan niski (L) poniżej 0,8V; stan wyso-

ki (H) powyżej 1,5 V 
(Uin=0÷30V); możliwy wybór zbocza sygnału dla stanu aktywnego 

Wyjścia 2x DO, typu OC z max. obciążeniem 0,1A/kanał 

Protokoły transmisji 

Modbus RTU, Modbus TCP (odczyt stanu wejść, parametrów pracy, 
konfiguracji, sterowanie wyjściami), GAZ-MODEM 2,                GAZ-
MODEM 3 (odczyt stanu wejść, parametrów pracy, odczyt/zapis 
konfiguracji, odczyt rejestracji zdarzeń, odczyt struktury danych) 

Port Ethernet 1x RJ45 LAN 100Mbit, Auto-MDI/MDIX  

Autodiagnostyka 

Wbudowany sprzętowy oraz programowy watch-dog. 
Autonomiczna diagnostyka ping. 
Wbudowana możliwość zdalnego restartu z poziomu SMS oraz 
web.  
System log dostępny z panelu web. 
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Komunikacja. 
IK-401. 
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Zastosowanie. 
IK-401. 

 

Interfejs jest wyposażony w cztery wejścia. Każde z wejść może pracować jako dwustanowe lub analogowe. Aktywacja wejścia w trybie 
dwustanowym (zwarcie do masy) może zainicjować wysłanie komunikatu tekstowego za pomocą wiadomości SMS, TCP lub w postaci wiadomości           
e-mail. Treść komunikatów jest ustalana przez użytkownika i może być różna dla początku wystąpienia stanu aktywnego oraz dla jego zakończenia. 
Aktywność wejścia sygnalizowana jest również świeceniem odpowiedniej diody LED (1…4). 

 
Wejście w trybie analogowym służy do zdalnego odczytu 
przetworników lub innych urządzeń z wyjściem 0÷10V. Zastosowanie 
dodatkowego rezystora pomiarowego umożliwia współpracę              
z urządzeniami z wyjściem 4÷20mA, które zapewniają zasilanie pętli 
prądowej. 

 

IK-401 posiada również dwa wyjścia dwustanowe typu OC. Aktywność 
tych wyjść jest definiowana przez użytkownika lub zdarzeniowo: 
mogą reagować na przekierowanie transmisji na jeden z portów 
RS485 w celu aktywowania dołączonych urządzeń lub sygnalizować 
brak połączenia do sieci GSM. Może być również sterowana zdalnie. 

 

Dodatkowe złącze krawędziowe umiejscowione na spodzie obudowy 
urządzenia umożliwia współpracę z modułem rozszerzeń, 

wyposażonym w dodatkowe opcje takie jak np. wejścia analogowe, 
wejścia sygnalizacji. Aby połączyć urządzenie z dodatkowym 
modułem rozszerzeń konieczne jest zastosowanie specjalnego 
złącza szynowego TBUS. 
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GM2 Reader. 
IK-401. 

 

IK-401 posiada funkcję GM2 Reader, do konfiguracji urządzeń (np. przeliczników objętości gazu, rejestratorów ciśnienia) wyposażonych w protokół 

GAZ-MODEM 2/3. Lokalny interfejs modemu pozwala na test komunikacji lokalnej dołączonych do portów  RS-485 urządzeń, odczyt i konfigurację 

parametrów tablicy DP oraz bezpośrednią diagnostykę  pracy przeliczników poprzez odczyt zdarzeń wraz z informacjami dodatkowymi.  

29. 



Akcesoria. 
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Akcesoria. 

 
 
 
 
 
 

 

ConfIT! rejestratory.  

Aplikacja mobilna.  

 
Aplikacja „ConfIT! rejestratory” 
przeznaczona jest do konfiguracji modułów 
telemetrycznych , gazomierzy oraz 
rejestratorów ciśnienia - produkcji PLUM.  
 
Aplikacja umożliwia wsparcie instalacji na 
obiekcie docelowym oraz pozwala na 
konfigurację urządzenia i edycję 
podstawowych parametrów rejestratora. 
Aplikacja komunikuje się z urządzeniami              
w protokole GazModem, w standardzie 
Bluetooth, przy użyciu głowicy OptoBTEx 
przez kanał optyczny oraz bezpośrednio 
przy użyciu NFC. 
 
Do pobrania ze sklepu 
Google Play. 

 
 
 
 
 
 

 

ConfIT!. 

Narzędzie na komputery PC do konfiguracji i diagnostyki urządzeń PLUM.  

 
Program ConfIT! umożliwia konfigurację produktów PLUM w oparciu                     
o przejrzysty graficzny interfejs, który w razie potrzeb może być dowolnie 
przekształcony. Podstawowa funkcjonalność graficznych profili urządzeń 
pozwala na konfigurację w trybie podstawowym i zaawansowanym. Dostępna 
jest również konfiguracja w trybie tekstowym. Każda wartość modyfikowana             
i niezapisana oznaczana jest wyróżniającym się kolorem, dzięki czemu 
użytkownik jest świadomy każdej wprowadzonej zmiany. Możliwa jest również 
wymiana oprogramowania w urządzeniach PLUM bez użycia dodatkowych 
interfejsów czy programów. Program zapamiętuje listę ostatnio używanych 
urządzeń i nie ma konieczności każdorazowego wyszukiwania urządzenia na 
nowo. 
 
Konfiguracja i wymiana oprogramowania w urządzeniach PLUM bez użycia 
dodatkowych interfejsów i programów. Graficzny interfejs użytkownika oraz 
funkcjonalność graficznych profili urządzeń. 
Dodatkowa konfiguracja w trybie tekstowym. 
Instalacja i praca w środowisku systemu Windows.  
 
Do pobrania ze strony www.plummac.com 

 
 
 
 
 
 

 

ConfIT! przeliczniki 

objętości.  

Aplikacja mobilna.  

 
Aplikacja „ConfIT! przeliczniki objętości” 
przeznaczona jest do konfiguracji 
przeliczników objętości gazu - produkcji 
PLUM.  
 
Aplikacja umożliwia wsparcie instalacji na 
obiekcie docelowym oraz pozwala na 
konfigurację urządzenia i edycję 
podstawowych parametrów przelicznika. 
Aplikacja komunikuje się z urządzeniami             
w protokole GazModem, w standardzie 
Bluetooth, przy użyciu głowicy OptoBTEx 
przez kanał optyczny oraz bezpośrednio 
przy użyciu NFC. 
 
Do pobrania ze sklepu 
Google Play. 

31. 



Akcesoria. 

 
 
 
 
 
 

OptoBTEx.  

Interfejs optyczny.  

 
Interfejs OptoBTEx służy do 
bezprzewodowej transmisji 
danych między urządzeniem 
wyposażonym w interfejs 
komunikacyjny Opto-GAZ 
kompatybilny ze standardem 
IEC 62056-21, a programem 
konfiguracyjnym 
zainstalowanym na urządzeniu 
z systemem operacyjnym MS 
Windows, lub Android (tablet, 
smartfon). Program 
konfiguracyjny służy do 
konfiguracji i odczytywania 
danych urządzenia. OptoBTEx 
nie modyfikuje przesyłanych 
danych, a bezprzewodowa 
komunikacja odbywa się za 
pośrednictwem standardu 
Bluetooth 2.1+EDR Class 2. 

 
 
 
 
 
 

eWebTEL.  

Oprogramowanie.  

 
System eWebTEL jest 
platformą zbierającą wyniki 
pomiarów przeznaczone do 
kompleksowej kontroli sieci 
gazowej. Umożliwia on lokację 
urządzeń, pozwala na 
graficzną wizualizację danych 
wysłanych z czujników 
położenia, manometrów                    
i rejestratorów. 
Oprogramowanie umożliwia 
przegląd historii 
zarejestrowanych pomiarów 
oraz wygenerowania raportów 
dotyczących: pomiarów 
średniego ciśnienia, 
przekroczenia limitów, 
wystąpienia awarii i czasu ich 
trwania, historii wartości 
parametrów definiujących 
kondycję sieci gazowej. 

z\ 
 
 
 
 
 

IK-401.  

Przemysłowy router/
interfejs komunikacyjny      
4G cat.4.  

 
Interfejs komunikacyjny 
IK-401 jest urządzeniem 
pozwalającym skorzystać                  
z funkcjonalności sieci 
telekomunikacyjnej w celu 
realizacji odczytów 
telemetrycznych. Urządzenie 
przystosowane jest do 
montażu w skrzynkach 
telemetrycznych. Interfejs 
może pracować w warunkach 
przemysłowych. Posiada 
wbudowane i konfigurowalne 
przez użytkownika systemy 
autokontroli  w przypadku 
wykrycia zakłóceń w pracy. 
IK-401 umożliwia zestawienie 
połączeń w trybie 4G/3G/2G 
(TCP/IP, UDP, FTP).  Posiada 
wbudowany web serwis 
protokołu GazModem2/3. 

 
 
 
 
 
 

INT-S3.  

Interfejs komunikacyjny.  

 
Interfejs zapewnia zasilanie 
oraz separację podłączonych 
urządzeń pomiarowych                   
w stacjonarnych układach 
telemetrii, zasilanych z sieci 
230V lub z baterii. Transmisja 
danych możliwa jest do 
komputerów lub innych 
urządzeń z zasilaniem 
bateryjnym lub sieciowym, 
wyposażonych w port RS485. 
Pozwala na odczytywanie 
danych z urządzeń 
umieszczonych w strefie 
zagrożenia wybuchem. 
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MacR6 uchwyt.  

Uchwyt montażowy.  

 
Uniwersalny uchwyt 
montażowy do MacR6 
umożliwiający montaż na 
rurze poziomej i pionowej                 
a także na powierzchniach 
płaskich przy użyciu kołków. 
Możliwość zaplombowania 
urządzenia celem 
uniemożliwienia demontażu 
urządzenia. Uchwyt jest 
odporny na niekorzystne 
warunki pogodowe                              
i środowiskowe. 



Akcesoria. 

 

 

 

 

EM-2.  

Moduł wejść sygnalizacji.  

 
Moduł EM-2Ex jest 
urządzeniem rozszerzającym 
funkcjonalność przelicznika 
MacMAT IV / IVE o dodatkowe 
8 wejść dwustanowych. Może 
również działać jako 
samodzielne urządzenie, 
ponieważ ma własną tabelę 
parametrów do zdalnej 
modyfikacji przy użyciu 
protokołów transmisji 
MODBUS RTU. Odczyt                      
i modyfikację danych można 
przeprowadzić za pomocą 
systemu SCADA.  

 

 

 

 

EM-2Ex.  

Moduł wejść sygnalizacji EX. 

 
Moduł EM-2Ex jest 
urządzeniem rozszerzającym 
funkcjonalność przelicznika 
MacMAT IV / IVE o dodatkowe 
8 wejść dwustanowych             
w wykonaniu 
iskrobezpiecznym. Może 
również działać jako 
samodzielne urządzenie, 
ponieważ ma własną tabelę 
parametrów do zdalnej 
modyfikacji przy użyciu 
protokołów transmisji 
MODBUS RTU. Odczyt                         
i modyfikację danych można 
przeprowadzić za pomocą 
systemu SCADA.  

 

 
 
 
 
 
 

EM-1.  

Moduł  wyjść prądowych 4-

20mA.  

 
Moduł EM-1 jest urządzeniem 
rozszerzającym funkcjonalność 
przelicznika MacMAT IV/IVE                 
o dodatkowe dwa wyjścia 
prądowe działające                                    
w standardzie pętli prądowej 
4÷20mA, oraz cztery wyjścia 
dwustanowe typu OC. Moduł 
może pracować również jako 
samodzielne urządzenie. 
Posiada on własną tablicę 
dostępnych parametrów, które 
mogą być programowane 
zdalnie za pomocą protokołu 
transmisji GAZMODEM2 oraz 
MODBUS. Odczyt danych                         
i modyfikacja może odbywać się                                   
z komputera lub innego 
urządzenia o zasilaniu 
bateryjnym/sieciowym, 
wyposażonego w port 
szeregowy w standardzie 
RS485. 
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Adaptery. 

Adaptery montażowe do 

gazomierzy 

 

Adaptery montażowe do 
gazomierzy umożliwią 
bezpośredni montaż 
urządzenia do kompatybilnego 
gazomierza. 
Dostępne są wykonania do: 
Honeywell/Elster/Intergaz, 
Itron, Metrix, Elektrometal. 

 
 
 
 
 
 

Antena 4G/3G/2G.                                            

Antena GSM/GPRS. 

Antena .  

 
Podstawa z magnesem, męski 
wtyk SMA, długość kabla 1,5m.  

Właściwości:  

• Częstotliwość                           
Antena 4G/3G/2G 
800/900/1800 MHz                                                                                                              
Antena GSM/GPRS                                                
900/1800 MHz 

• VSWR                                                    
≤ 1.5  

• Wzmocnienie (dBi)                         
3  

• Impedancja wejściowa (ohm)
50  

• Typ polaryzacji                 
Pionowa  

• Typ kabla                                        
Antena 4G/3G/2G                    
RG58                                       
Antena GSM/GPRS              
RG174                                                  



34. 

Technologie telekomunikacyjne w gazownictwie. 
Dotychczasowe systemy telemetryczne pracujące w sieci 2G są zastępowane przez rozwiązania LPWAN: CatM.1 oraz  NB-IoT. Obie technologie 

cechują się ograniczeniem konsumpcji energii oraz tolerancji na trudne warunki propagacji fal radiowych. Stają się one podstawą nowoczesnych 

trwałych rozwiązań IoT. Umożliwiają aktualizacje danych do systemów telemetrycznych bez potrzeby doprowadzania  źródła zasilania—przyłącza 

energetycznego lub instalacji układów fotowoltaicznych. 





PLUM Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia. Wskazane powyżej funkcje mają charakter przykładowy, dostosowane                                
w zależności od Producenta i oprogramowania danego systemu. 

Zamawiający zobowiązany jest do informowania PLUM Sp. z.o.o. o wymaganych funkcjonalnościach. 

PLUM Sp. z o.o. 
 
Plum jest innowatorem w zakresie projektowania i produkcji urządzen  pomiarowych i kontrolnych dla systemo w gazu ziemnego i wody. 
Produkty firmy umoz liwiają bezpieczne i efektywne kosztowo zarządzanie zuz yciem energii na całym s wiecie poprzez rozwiązania oparte na 
dwo ch filarach: poprawie efektywnos ci energetycznej oraz rozwoju IoT. PLUM co roku dostarcza na rynek tysiące urządzen  popartych wieloletnią 
wspo łpracą i zaufaniem największych europejskich firm paliwowo-energetycznych. Produkty przedsiębiorstwa pracują w strefach 
niebezpiecznych (zagroz onych wybuchem), budynkach uz ytecznos ci publicznej i gospodarstwach domowych. 
 
Wysokie standardy produkcyjne i organizacyjne potwierdza fakt, z e Plum Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych producento w elektroniki 
przemysłowej posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakos cią ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.  
 
Warunki laboratoryjne 
 
Nasze urządzenia pomiarowe spełniają najwyz sze wymagania metrologiczne. Odpowiednią, wysoką dokładnos c  pomiarową zapewnia 
funkcjonujące na terenie firmy akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Wzorcujące AP 074.  
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