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      Електронен коректор за разход на газ модел PTZR – 01 
 
 1.Увод. 
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 Настоящето техническо описание и инструкция  за експлоатация дава 
сведения, необходими за запознаване, въвеждане в експлоатация, използване, 
съхранение и техническо обслужване на микропроцесорен преобразувател (коректор) 
за разход на газ тип PTZR – 01. По-надолу ще бъде използвано названието 
“Електронен коректор за разход на газ” 
 
  2. Предназначение. 
 
 Електронният коректор PTZR – 01 е предназначен за измерване на обемен 
разход на природен газ, посредством постъпващи в него импулси от разходомер на 
природен газ и да коригира измерения разход към базова температура и базово 
налягане на територията, на която се използва. 
 
  3. Комплектност 
 
 Електронният коректор PTZR – 01 е напълно автономен прибор за измерване 
разход на природен газ, окомплектован с преобразувател на абсолютно налягане и 
термосъпротивителен сензор (Pt)  за измерване на температурата на газа. Коректорът 
е поместен в специална кутия с еллектрически  входове, която има възможност да се 
закрепя към стена или технологично оборудване, чрез самостоятелна метална планка. 

Електронният  коректор  за  разход  на  газ  може  да  работи  в  следните  
модификации  в  зависимост от комплектността си: 

 
 PTZR – 01- Т   - Електронният коректор за  разход  на  газ  с  датчик за 
температура 
 PTZR – 01- ТR  - Електронният коректор за  разход  на  газ  с  датчик за 
температура  и  радиомодем 
 
 PTZR – 01- PТZ  - Електронният коректор за  разход  на  газ  с  датчик за 
температура  и  налягане 
 
 PTZR – 01- PТZR  - Електронният коректор за  разход  на  газ  с  датчик за 
температура  ,  налягане и радиомодем 
 
 
 
 
 
 
  4. Технически метрологични характеристики. 
 
 Електронният коректор PTZR – 01 е със следните характеристики: 
 

1. Габаритни размери: 120 х 80 х 55 mm 
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2. Монтаж на стена:  
3. Степен на защита IP 65 

                         MP07 ATEX 0057 X      II2 G EEx ia IIB T5 
4. Захранващо напрежение: 3,6 V, Li батерия 

5. Работна температура: - 25 до + 50 C 
6. Барометрично налягане на околната среда: от 86 kPa до 106 kPa 

 
Входните канали за измерване на коректора 
 

1. Обхват на налягане на газа: до 12 bar  (опций до 25 bar) 

2. Измервателен обхват по температура: от – 20 C до + 50 C 
3. Основна грешка при имерването на налягането на газа:  
      0,25 % от обхвата 
4. Грешка при измерването на температура: 0,5 % от обхвата 
5. Максимална честота на импулсите от разходомера: 10 Hz 

 
 Забележка: Трансмитерът за налягане е предназначен за       измерване на 
налягане  САМО на газови среди. 

 
 В електронният коректор за разход на газ PTZR – 01 е вграден 
многофункционален цифров дисплей с течни кристали, който служи за визуализиране 
на : 
 

1. Тотален коригиран разход (m3  )в осем десетични разряда. 

2. Моментна стойност на температурата ( C) формат: Х Х . Х 
3. Моментна стойност на налягането (bar) формат: Х Х . Х Х Х 
4. Табличен некоригиран разход (m3)в осем десетични разряда формат Х 

Х Х Х Х Х Х Х 
5. Конастанта на разходомера (m3  за 1 импулс) формат: 
      Х Х . Х Х Х 
6. Часовник за реално време. Показват се на две части с формат: 

Y Y Y Y . M M . D D и  h h . m m  
7. Err. грешка 
 

LoBat – индикация,че батерията трябва да бъде сменена 
оPn – неоторизирано отваряне капака на уреда  

8. Сериен номер на устройството.  
 

При прекъсване на измервателната верига на температурата или налягането 
или излизането му от границите, в режима на показване на съответната величина на 
дисплея се изписва Err. 

В режим на показване на кода на грешките, ако няма грешка, напрежението на 
батерията е в допустимите граници и капака на устройството не е бил отварян на 
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индикацията се изписва (-------------------). Ако напрежението на батерията спадне под 
допустимата стойност на индикацията се изписва (LoBat). Ако капака на уреда се 
отвори на индикацията се изписва (----------oPn). При наличие и на двете събития 
(LoBat.oPn) 
          Електронният коректор   за разход на газ PTZR – 01 дава следните възможности 
на потребителя: 

- сервизен RS – 232 канал за връзка с компютър 
- радиоканал RF (радиомодем за връзка с компютър – опция) 
- батерийно захранване на PTZR-01 до 10 години 
- батерийно захранване на RF модем –  5 години) 
- програмируеми параметри, достъпни за оторизиран персонал: 

 преброени импулси 

 корегиран разход 

 некорегиран разход 

 константа на разходомера 

 измерена температура 

 измерено налягане 

 текущо астрономическо време 

 изчисления текущ коеф. на свръхсвиваемост на газа 

 базова температура 

 базово налягане 

 базов коефициент на свръхсвиваемост 

 тип на температурният вход (Pt 100, Pt 1000, Pt 500, Cu) 

 сериен номер на прибора 

 състав на газа 

 обхват на преобразувателя по налягане 

 горна граница на налягане ,над която сработва аларма  
bar 

 долна граница на налягане ,над която сработва аларма  
bar 

 горна работна граница на налягане  

 долна работна граница на налягане  

 месец,ден,час,минути на сработила граница по налягане 

 архиви 

 часов архив на корегиран и некорегиран разход    168 
записа  (1 седмица) 

 дневен архив на корегиран и некорегиран разход   35 
записа 

 месечен архив на корегиран и некорегиран разход 13 
записа 

 месец,ден,час,минути  на неоторизирано отваряне                                               

 индикация за неорторизирано отваряне 
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 средна месечна температура 

 средно месечно налягане 
 

 
 

  5. Принцип на действие  
 

 PTZR - 01 – елктронен коректор за разход на газ е микропроцесорно устройство, 
което чрез своите входно-изходни сигнали дава възможност  да се измерва количество 
газ и да се коригира по съответни параметри. Измерените стойности се съхраняват в 
цифров вид и са достъпни за потребителя посредством цифров дисплей, сериен канал 
за връзка с компютър или радиомодем. Коригирането се осъществява по следната 
формула: 
 
            P.Tb.Zb 
Vc=V------------- 
             Pb.Tz 
 
Vc(m3) – коригиран разход; 
V(м3) -  некоригиран разход; 
Tb(k) - базова температура(за България е 293.14К); 
Pb(bar) – абсолютно налягане на газа(за България е 1.01325bar); 
Zb(-) – коефицент на свръхсвиваемост при базови условия; 
P(bar) – абсолютно налягане на газа; 
T(K) – абсолютна температура на газа; 
Z(-) – коефицент на свръхсвиваемост на газа при текущто налягане и температура 
 
 Аналоговите сигнали,  налягане P и температура T, постъпват от съответни 
датчици в аналогов вид. PTZR - 01 ги преобразува в цифров вид и всички следващи 
изчисления( съхраняване на резултати и други) са в цифров вид. 
 Сигнала за некоригиран обем на газа се получава от импулсен изход на 
разходомера( обикновенно това е “сух” рид-контакт или датчик на Хол)  
 

  
 
 
 
 6. Техническо обслужване и настройка   

  
 Електронният коректор за разход на газ модел  PTZR-01 е програмируем 
измерителен компютър, напълно окомплектовано устройство, готово за вграждане. 
Наличието на канал за връзка с компютър или радиомодем (опция) позволява 
изграждането на мрежа за събиране на данни, от оторизиран персонал чрез съответна 
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програма и парола. Електронният коректор се състои от електронен блок с батерийно 
захранване поместен в специална кутия, датчик за налягане и датчик за температура 
(според приложението му). Показването на резултатите върху LCD дисплея е напълно 
автоматично. Приборът няма бутони за управление. На дисплея се показва  
последователно информацията за измерените величини през определен период от 
време ( около 5 секунди). Допълнителна индикация (указател) посочва съответното 
показание в какви единици е и за какво се отнася. 
 Обслужването на  PTZR-01  се състой в снемане, визуално или чрез канал  за 
връзка с PC или радиомодем, на интегралните показания и наблюдение на 
моментните стойности на входните и изчислените величини. 
Настройката на  PTZR-01   се извършва по серииния  канал. Предвиден е орторизиран 
достъп до съответните параметри и константи за настройка, както и съответните 
съобщения за грешки и неправилна употреба на уреда. 
 
 7. Общи указания за въвеждане в експолатация  
 
 PTZR-01  е поместен в пластмасова кутия със степен на защита IP65. В долната 
част са разположени присъединителните клеми. Кутията е закрепена с помоща на 
четири винта(от производителя) към метална планка(Приложение 1). Планката може 
да бъде закрепена към стена или табло с помоща на два винта(М5). По този начин се 
избягва некомпетентно закрепване на кутията при монтаж. Кабелите от 
преобразувателя на налягане, температурната сонда и ридконтакта на разходомера се 
подвеждат чрез монтираните на кутията щуцери. 
 Термосондата се монтира в чохъл със съответно уплътнение според 
изискванията на клиента. 
 Дължината на кабелите се уточняава при заявка на прибора.(стандартно 1 
метър) 
 Свързването на кабелите към уреда се извършва от квалифициран персонал , 
съгласно предварително подготвена монтажна схема, съобразена с конфигурацията на 
уреда. Схемата за свързване на преобразувателя към уреда е показана на фиг.1. 
 
 Конфигурирането на уреда определя правилната му експолатация. Затова 
персоналът, който ще извършва тази дейност трябва предварително да е добре 
запознат с възможностите му и алгоритмите на работа. 
           Активирането на режима за конфигуриране става чрез : 
                    - Специализирана  програмираща станция производство на „Билтроник“ АД 
                    - Парола за достъп 
                    - Редактиране 

            
 8. Мерки за безопасност  

 

 Електронният коректор за разход на газ PTZR-01  е монтиран в специална кутия, 
с  възможност за пломбиране( в горния десен ъгъл има специален отвор през винта) 
което не позволява незабелязано проникване в нея. Взети са мерки да се индицира на 
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дисплея неорторизирано отваряне на уреда и кога се е случило това, както и запис в 
паметта на PTZR-01на събитието. 
 

Недопостимо е да се отваря кутията и да се извършват каквито и да е било 
промени в схемата и програмата!  

 
Батерията се подменя от оторизирана за ремонт  фирма, след което коректорът 

се пломбира. Това се извършва периодично на 10 години или ако на на дисплея се 
индицира, че напрежението на батерията е понижено(LoBat). 
 

Уредът няма бутони и е със степен на защита IP65. Почистването му става със 
сапунен разтвор. Не се допуска използване на разтворители, бензоли и други  за 
почистване. Това може да повреди надписите за обслужване на дисплея. 

 
ВНИМАНИЕ! Почистването от прах се извършва с овлажнена кърпа с цел 

да не се допусне появата на електростатични заряди по повърхността на 
кутията. 
 

9. Правила за съхранение и транспорт  
 

  Приборът се транспортира с автомобилен, жп и въздушен транспорт в 
самостоятелна картонена кутия и се складира в сухо помещение в нея до монтажа му 
на обект.  
 
 
    

10. Инструкция за работа 
 
 Електронният коректор за разход на газ модел PTZR-01 е комплектован и 
програмиран от фирмата производител. Включването и свързването му на обект става 
само от оторизиран персонал (с документ) преминал курс на обучение при 
производителя. 
 На Фиг.1 са показани клемните връзки за термосъпротивлението, датчика за 
абсолютно налягане и входовете от “рид” контакта на разходомера. 
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Те рм осъ про ти вл ен и е
Д а тчи к

н ал я га н е

Р а з ход ом ер

 
 

Фиг.1 
Предназначението на клемите е посочено в Табл. 1. 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                
 
     
 
 

                                                                             Табл.1 
 

 
Вход за трипроводното свързване на термосъпротивлението. 

1 
2 
3 

Кл.1 самостоятелния край. 
- Кл.2 и 3 общия край. 

 
Вход за свързване на преобразувателя на налягане 

4 
5(син) 
6(жълт) 
7(черен) 
8(червен) 

- маса – екран на кабела 
- захранване на датчика 
- изхода от датчика 
- изхода от датчика 
- захранване на датчика 

 
Импулсния вход от разходомера 

9 
10 
11 

- маса– екран на кабела 
- вход сух контакт 
- вход сух контакт 
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11. Приложение 1  
1 2 0  m m

1
2

0
 m

m

6

P TZ R -0 1

1
2

0
 m

m

В и с о ч и н а  6 5  m m

1
2

 m
m

 
Планка монтажна (доставя се от производителя на уреда) 

 
 
 

12. Ремонт  
 

 Ремонт на електронния коректор за разход на газ PTZR-01  се извършва 
само в лабораториите на фирма “Билтроник” АД.  
 
 
“Билтроник” АД   
Стара Загора   
 ул. “A.Траяна”32 
тел. -  042 / 602-958  
мобилен: 0882174800                
e-mail: office@biltronic.com 

 

 

mailto:office@biltronic.com
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13. Удостоверения 
 

1. Удостоверение за одобрен  тип средство за измерване  № 03.10.4071 
           2.  Протокол от изпитване за взривозащита -  MP07ATEX 0057 X 
                            II2 G EEx ia IIB T5 
           CE1877 
           3.Декларация за съответсвие 
 


