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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. 

Przelicznik MacMAT IV / MacMAT 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. 

Przelicznik objętości gazu 

MacMAT IV / IVE. 

PLUM Sp. z o.o. 
ul. Wspo lna 19, Ignatki 
16-001 Kleosin 
nr rejestrowy BDO: 000009381 
gas@plummac.com   www.plummac.com 

MacMAT IV 

MacMAT IVE 



Główne cechy. 

• 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 
• EM-2/EM-2Ex—Rozszerzenia o dodatkowe wejścia sygnalizacji—maks. 24 wejścia standardu NAMUR w wersji normalnej jak i iskrobezpiecznej,  
• EM-1—Rozszerzenia o maks. 8 wyjść prądowych 4-20mA oraz 16 wyjść dwustanowych 
• Montaż naścienny: MacMAT IV (dalej: wersja IV)  
• Montaż w szafie RACK 19”: MacMAT IVE (dalej: wersja IVE), wys.1U ; Opcjonalna możliwość montażu MacMAT IV w szafie RACK 19” (wys.5U) 



Dane techniczne. 

Wymiary  
wersja IV: 366x208x95 mm (montaż naścienny) 

wersja IVE: 482x43x270 mm (montaż RACK 19”, 1U) 

Materiał obudowy wersja IV: ABS; wersja IVE: Aluminium  

Wilgotność względna 
maksymalnie 93% w temperaturze 40°C (bez 
kondensacji)  

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

Stopień ochrony obudowy 
wersja IV: IP 65 dla instalacji zewnętrznych  
wersja IVE: IP 40  

Klawiatura 
wersja IV: 16 przycisków 
wersja IVE: 17 przycisków 

Wyświetlacz LCD, 4 linie x 20 znaków  

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

Cechy Ex  

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

Zasilanie 
16÷30V DC (typowo 24V), typowy pobór mocy 12 W, wbudowany 

pakiet wymiennego akumulatora podtrzymującego pracę  przez 2h 

Porty 
transmisji  

• Port Ethernet 100MBps  
• 3 separowane  (500 V) porty 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), 
GAZMODEM1,2,3. 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  

• 3x iskrobezpieczne wejścia impulsowe DI typu NAMUR, pełniące funkcje: 
- 1x LF lub dwustanowe (linia kierunku / statusy pomiaru- błędu) 
- 2x HF  

• kontrola ciągłości przewodu  
• 4x iskrobezpieczne wejścia analogowe AI 4÷20mA ze zintegrowanymi modułami 

HART  (P, T, Rezerwa A, Rezerwa B) - wszystkie wejścia aktywne (zasilają przetworniki) 
• 2x nieiskrobezpieczne cyfrowe wejścia binarne  
• współpraca z modułem rozszerzeń EM-2Ex (maksymalnie jednocześnie 3 moduły EM-2Ex i EM-2) 

- 8x iskrobezpiecznych cyfrowych wejść binarnych DI typu NAMUR  (sygnalizacje) 
• współpraca z modułem rozszerzeń EM-2 (maksymalnie jednocześnie 3 moduły EM-2Ex i EM-2) 

- 8x nieiskrobezpiecznych cyfrowych wejść binarnych DI typu NAMUR (sygnalizacje) 

Wyjścia 
sterujące  

• 2x cyfrowe wyjścia binarne typu OC, wsparcie dla sterowania nawanialnią impulsową 
• współpraca z modułem rozszerzeń EM-1 (maksymalnie 4 moduły jednocześnie) 

- 2x nieiskrobezpieczne wyjścia prądowe 4÷20mA  
- 4x nieiskrobezpieczne bezpotencjałowe wyjścia cyfrowe  

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



Aplikacja. 

1. Typowy system 
    odczytu i kontroli  
     danych  
 

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



Aplikacja. 

3. Proces pomiaru za pomocą MacMAT IV / IVE i gazomierza ultradźwiękowego  

4. Proces pomiaru za pomocą MacMAT IV / IVE i gazomierza  masowego 



 
 
 
 
 
 

 

 

ConfIT! przeliczniki objętości.  

Aplikacja mobilna.  

 
Aplikacja przeznaczona jest do konfiguracji produkto w PLUM 
 
Aplikacja umoz liwia wsparcie instalacji na obiekcie docelowym oraz pozwala na 
konfigurację urządzenia i edycję podstawowych parametro w przelicznika. 
 
Aplikacja komunikuje się z urządzeniami bezpos rednio przy uz yciu NFC lub przy 
uz yciu głowicy bluetooth OptoBTEx przez kanał optyczny . 
 
Do pobrania ze sklepu Google Play. 
 

Narzędzia IT. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ConfIT!. 

Narzędzie na komputery PC do konfiguracji i diagnostyki urządzeń PLUM.  

 
Program ConfIT! umoz liwia konfigurację produkto w PLUM w oparciu o przejrzysty 
graficzny interfejs, kto ry w razie potrzeb moz e byc  dowolnie przekształcony. 
Podstawowa funkcjonalnos c  graficznych profili urządzen  pozwala na konfigurację w 
trybie podstawowym i zaawansowanym. Dostępna jest ro wniez  konfiguracja w trybie 
tekstowym. Kaz da wartos c  modyfikowana i niezapisana oznaczana jest 
wyro z niającym się kolorem, dzięki czemu uz ytkownik jest s wiadomy kaz dej 
wprowadzonej zmiany. Moz liwa jest ro wniez  wymiana oprogramowania w 
urządzeniach PLUM bez uz ycia dodatkowych interfejso w czy programo w. Program 
zapamiętuje listę ostatnio uz ywanych urządzen  i nie ma koniecznos ci kaz dorazowego 
wyszukiwania urządzenia na nowo. 
 
Konfiguracja i wymiana oprogramowania w urządzeniach PLUM bez uz ycia 
dodatkowych interfejso w i programo w. Graficzny interfejs uz ytkownika oraz 
funkcjonalnos c  graficznych profili urządzen . Dodatkowa konfiguracja w trybie 
tekstowym. Instalacja i praca w s rodowisku systemu Windows.  

 
Do pobrania ze strony www.plummac.com 
 
 
 



Akcesoria. 

Wydanie: MacMAT IV-IVE_karta katalogowa_PL_v8 

 

 

 

 

 

EM-2.  

Moduł rozszerzeń.  

 
Moduł EM-2Ex jest urządzeniem 
rozszerzającym funkcjonalnos c  
przelicznika MacMAT IV / IVE              
o dodatkowe 8 wejs c  dwustanowych 
w wykonaniu normalnym. Moz e 
ro wniez  działac  jako samodzielne 
urządzenie, poniewaz  ma własną 
tabelę parametro w do zdalnej 
modyfikacji przy uz yciu protokoło w 
transmisji MODBUS RTU. Odczyt i 
modyfikację danych moz na 
przeprowadzic  za pomocą systemu 
SCADA.  

 

 

 

 

 

EM-2Ex.  

Moduł rozszerzeń. 

 

Moduł EM-2Ex jest urządzeniem 

rozszerzającym funkcjonalnos c  

przelicznika MacMAT IV / IVE o 

dodatkowe 8 wejs c  dwustanowych             

w wykonaniu iskrobezpiecznym. 

Moz e ro wniez  działac  jako 

samodzielne urządzenie, poniewaz  

ma własną tabelę parametro w do 

zdalnej modyfikacji przy uz yciu 

protokoło w transmisji MODBUS RTU. 

Odczyt i modyfikację danych moz na 

przeprowadzic  za pomocą systemu 

SCADA.  

 

 

 

 

 

 

EM-1.  

Moduł rozszerzeń.  

 
Moduł EM-1 jest urządzeniem 
rozszerzającym funkcjonalnos c  
przelicznika MacMAT IV / IVE                     
o dodatkowe dwa wyjs cia prądowe 
działające w standardzie pętli 
prądowej 4÷20mA, oraz cztery 
wyjs cia dwustanowe typu OC. Moduł 
moz e pracowac  ro wniez  jako 
samodzielne urządzenie. Posiada on 
własną tablicę dostępnych 
parametro w, kto re mogą byc  
programowane zdalnie za pomocą 
protokołu transmisji MODBUS RTU. 
Odczyt i modyfikację danych moz na 
przeprowadzic  za pomocą systemu 
SCADA.  

 

 

 

 

 

OptoBTEx . 

Interfejs optyczny.  

 

OptoBTEx słuz y do odczytu                           

i bezprzewodowej (bluetooth) 

transmisji danych z urządzen  

wyposaz onych w optyczny interfejs 

komunikacyjny zgodny ze 

standardem IEC 62056-21 do 

oprogramowania konfiguracyjnego 

zainstalowanego gło wnie w 

urządzeniach mobilnych z systemem 

operacyjnym MS Windows, Android 

(tablet, smartfon, laptop). OptoBTEx 

nie modyfikuje przesyłanych danych, 

a komunikacja bezprzewodowa 

odbywa się w standardzie Bluetooth 

2.1+EDR Class 2.  


