H7-BM1
Anvisning montage och konfigurering

Distansräkneverk för vattenmätare med pulsutgång

Montage
B Meters distansräkneverk H7-BM1 fäst på vägg med två skruvar ø 6 mm.
Kapslingens täthetsklass är IP54 och med måtten, H 73 mm (ex. kabelgenomföringar) x B 89 mm x d
42 mm.
Byggmått

Inkoppling vattenmätarpuls

Skruva bort locket med LCD displayen.
På lockets baksida ansluts respektive vattenmätares pulskabel till dom olika pulsingångarna där W1 =
ch1 i displayen och W2= ch2 osv.
Vid anslutning av vattenmätare med dom vanligaste pulsutgångarna behöver man inte ta hänsyn till
någon polaritet.
Vattenmätarens pulslängd får inte understiga 50 ms.
Varje pulsingång konfigureras individuellt varför mätare med olika pulstal kan anslutas till samma
H7-BM1.

Bruks- och montageanvisning

Distansräkneverk för vattenmätare med pulsutgång

Inkoppling och konfigureringsknappar

Distansräkneverket H7-BM1 har 4 pulsingångar W1 t.o.m. W4.
För konfigurering används 3 tryckknappar där K1 är tryckknappen på lockets framsida bredvid LCD
displayen samt K2 och K3 på lockets insida.

Konfigurering av vattenmätarens pulstal

Dom pulstal som är möjliga att konfigurera är 1, 10, 100 eller 1000 liter/puls samt 2,5 eller 25
liter/puls.
Varje pulsingång kan konfigureras individuella pulstal.
För att konfigurera respektive pulsingångs pulstal tryck på K1 till önskad pulsingång (ch) och släpp
tryckknappen.
Tryck därefter på tryckknappen K2 och sedan på K3 till önskat pulstal.
Släpp tryckknappen K3 och valt pulstal läggs in.

Inställning av vattenmätarens startmätarställning
Det går att ändra mätarställningen efter det att pulstalet och en mätarställning är konfigurerad.
Vid inställning av mätarställningen börjar inställningen på räkneverkets lägsta siffra.
För att ställa in respektive pulsingångs startmätarställning tryck på K1 till önskad pulsingång (ch) och
släpp tryckknappen.
När pulsingången ifråga visa t.ex. ch1 tryck på tryckknappen K2 och mätarställningen i LCD displayen
börjar att blinka.
Tryck då på tryckknappen K3 med korta tryck tills önska siffra visas.
När rätt siffra visas tryck på K2 igen och nästa siffra i ordningen visas.
Upprepa tryckningarna tills rätt mätarställningen är inskriven.
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