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Stosowane oznaczenia: 

 

Informacje związane z wymogami przeciwwybuchowości 
(dyrektywa ATEX). 

 
Informacje szczególnie ważne przy instalacji i eksploatacji urządzenia. 

 

Informacje związane z wymogami metrologii prawnej 
(dyrektywa MID). 

 

Informacja o postępowaniu ze zużytymi bateriami (akumulatorami), oraz z 
urządzeniem po zakończeniu użytkowania. 

 

Informacje o postępowaniu z opakowaniem, w którym dostarczono 
urządzenie. 

 
Lista kompletno ści: 

 
W skład przelicznika objętości Domino wchodzi: 

1 Kalkulator Domino-C 1 szt. 

2 
Kabel iskrobezpieczny łączący przetwornik P,T z CH1÷CH4, zakończony 
wtykiem 

DOMI-KAB1/…mb 
2 szt. 

3 
Kabel iskrobezpieczny łączący nadajnik LF/HF z CH1÷CH4, zakończony 
wtykiem 

DOMI-KAB2/…mb 
2 szt. 

4 Przetworniki pomiarowe zgodne z tabelą 6.1  2 szt. 
 
Użytkownik wraz z kalkulatorem Domino-C otrzymuje: 

1 Końcówki tulejkowe typu H0.75/12D/GY do zakończania przewodów  20 szt. 

2 Koralik przeciwzakłóceniowy 1-3 szt. 

2 Kabel światłowodowy z wtykami typu CABLE-620  o długości 1mb 2 szt. 

3 Klucz trzpieniowy (imbus) RWTg 3 - do zacisku uziemienia 1 szt. 

4 Zapasową śrubę M4/8 (typu imbus) wraz podkładką - do zacisku uziemienia 1 szt. 

5 Zapasową śrubę plombową do CH1÷CH4 1 szt. 

6 „Dokumentację techniczno-ruchową”  przelicznika DOMI/002U  1 szt. 

7 Kartę gwarancyjną przelicznika 1 szt. 

8 Świadectwo weryfikacji pierwotnej przelicznika 1 szt. 

 
Artykuły uzupełniaj ące (zamawiane  dodatkowo): 
Lp. Opis Nr. katalogowy 
1 Skrzynka sterowania nawanialnią bezpośrednio z Domino-id DOMI-NW/IP66 

2 
Kabel iskrobezpieczny łączący przetwornik P,T z CH1÷CH4, zakończony 
wtykiem DOMI-KAB1/…mb 

3 
Kabel iskrobezpieczny łączący nadajnik LF/HF z CH1÷CH4, zakończony 
wtykiem 

DOMI-KAB2/…mb 

4 Zestaw montażowy dla układu U1 (patrz rozdz. 10) DOMI-U1/IP66 
5 Zestaw montażowy dla układu U2 (patrz rozdz. 10) DOMI-U2/IP66 
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Terminy i definicje zgodne z PN-EN12405-1+A2:2010  
 
Ciśnienie statyczne 
Wartość ciśnienia stycznego odniesiona do próżni. 
 
Warunki bazowe 
Ustalone warunki stosowane do wyrażenia objętości gazu niezależnie od warunków pomiarowych w Polsce jest to 
273,15K i ciśnienie 1,01325 bar (1 bar =1000 mbar =105 Pa). 
 
Kalkulator 
Urządzenie elektroniczne, które otrzymuje impulsy wyjściowe od współpracującego z nim gazomierza i przetworników, a 
następnie je przetwarza. 
 
Współczynnik przeliczenia 
Współczynnik równy objętości w warunkach bazowych podzielonej przez objętość skorygowaną albo, w przypadku gdy nie 
stosuje się korekcji gazomierza, równy objętości  w warunkach bazowych podzielonej przez objętość w warunkach 
pomiaru. 
 
Wartość umownie prawdziwa (wielko ści) 
Wartość przypisana określonej wielkości i uznana, niekiedy umownie, jako wartość wyznaczona z niepewnością 
akceptowaną w danym zastosowaniu. 
 
Objętość skorygowana 
Objętość w warunkach pomiaru, skorygowana na podstawie krzywej błędu gazomierza. 
 
Korekcja 
Wartość dodana algebraicznie do nieskorygowanego wyniku pomiaru, w celu skorygowania błędu systematycznego 
 
Współczynnik korekcji 
Współczynnik liczbowy, przez który należy pomnożyć wynik pomiaru, w celu skorygowania błędu systematycznego. 
 
Wyświetlacz 
Element albo zespół elementów urządzenia wskazującego, na którym są wyświetlane wyniki pomiaru oraz wartości 
zapamiętane. 
 
Zaburzenia 
Wielkość wpływająca, mająca wartość w określonych granicach, wykraczająca poza określone znamionowe warunki 
użytkowania przyrządu pomiarowego. 
 
Trwało ść 
Zdolność przyrządu do utrzymania jego charakterystycznych właściwości powyżej określonego okresu użytkowania. 
 
Klasa środowiskowa 
Klasa przypisana do temperatury otoczenia, wilgotności i zasilania energią. 
 
Błąd przeliczenia 
Wyrażony w procentach iloraz różnicowy między współczynnikiem przelicznika C pokazany przez przelicznik, a umownie 
prawdziwą wartością współczynnika przeliczenia CCV do umownie prawdziwej wartości współczynnika przeliczenia. 
 
Błąd wskazania 
Wskazanie przyrządu pomiarowego minus (umownie) prawdziwa wartość odpowiedniej wielkości wejściowej. 
(Błąd kalkulatora zawiera wszystkie błędy przeliczenia z wyjątkiem błędów przetwornika ciśnienia i temperatury)  
 
Błąd przetwornika ci śnienia. 
Różnica pomiędzy zmierzoną wartością sygnału wyjściowego z przetwornika ciśnienia  a nominalną wartością tego 
sygnału odpowiadającą aktualnej wartości wielkości fizycznej. 
 
Błąd przetwornika temperatury 
Różnica pomiędzy zmierzoną wartością sygnału wyjściowego z przetwornika temperatury  a nominalną wartością tego 
sygnału odpowiadającą aktualnej wartości wielkości fizycznej 
 
Przelicznik obj ętości gazu 
Urządzenie obliczające, sumujące i wskazujące przyrosty objętości zmierzonej przez gazomierz, jak gdyby pracował w 
warunkach bazowych, z użyciem jako wejścia objętości zmierzonej przez gazomierz w warunkach pomiaru oraz innych 
parametrów, takich jak temperatura i ciśnienie gazu. 
 
Przelicznik obj ętości gazu typu 1 (układ kompletny) 
Urządzenie przeliczające z określonymi typami przetworników ciśnienia i temperatury lub tylko temperatury. 
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Przelicznik obj ętości gazu typu 2 (oddzielne składniki) 
Urządzenie przeliczające z zewnętrznymi oddzielnymi przetwornikami ciśnienia i temperatury lub tylko temperatury i 
oddzielnym kalkulatorem, które mogą być zatwierdzane oddzielnie (dobrane elementy podlegają kontroli). 
 
Urządzenie wskazuj ące 
Część przyrządu pomiarowego przedstawiająca wskazanie (zestaw znaków alfanumerycznych) 
 
Czynniki wpływaj ące 
Wielkość wpływająca mająca wartość w zakresie określonym w znamionowych warunkach użytkowania przyrządu 
pomiarowego. 
 
Wielko ść wpływaj ąca 
Wielkości nie będąca wielkością mierzoną, która ma jednak wpływ na wynik pomiaru (np. temperatura otoczenia) 
 
Błąd podstawowy 
Błąd przyrządu pomiarowego wyznaczony w warunkach odniesienia. 
 
Maksymalne ci śnienie robocze MOP 
Maksymalne ciśnienie, przy którym w normalnych warunkach roboczych, system może pracować w sposób ciągły. 
 
Warunki pomiaru 
Warunki, w jakich znajduje się gaz w punkcie pomiaru jego objętości (np. temperatura i ciśnienia gazu) 
 
Przetwornik pomiarowy 
Urządzenie pomiarowe przetwarzające, zgodnie z określoną zależnością, wielkość wejściową, na wielkość wyjściową. 
 
Ciśnienie dopuszczalne 
Maksymalne ciśnienie statyczne, które oddziałowywując na przetwornik, nie spowoduje trwałych zmian w jego 
charakterystykach metrologicznych: jest ono nastawiane zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem 
 
Znamionowe warunki u żytkowania 
Warunki użytkowania, dla których zakłada się, że sprecyzowane charakterystyki metrologiczne przyrządu pomiarowego są 
zawarte w określonych granicach. 
 
Warunki odniesienia 
Warunki użytkowania przewidziane do badania właściwości przyrządu pomiaro9wego lub do wzajemnych porównań 
wyników pomiarów. 
 
Czujnik 
Element przyrządu pomiarowego lub łańcucha pomiarowego, na który oddziałowywuje bezpośrednio wielkość mierzona. 
 
Zakres pomiarowy przetworników 
Zbiór wartości wielkości mierzonych (ciśnienie w przypadku przetwornika ciśnienia lub temperatura w przypadku 
przetwornika temperatury) dla których błędy zawarte są w granicach określonych w niniejszej normie. 
 
Obszar pomiarowy przelicznika 
Zbiór wartości warunków pomiaru , dla których błędy przelicznika zawarte są w określonych granicach (zgodnie z normą 
PN 12402_1_2007  ) .  
 
Nadci śnienie statyczne 
Wartość ciśnienia statycznego gazu odniesiona do cienienia statycznego gazu odniesiona do ciśnienia atmosferycznego. 
 
Niepewno ść pomiaru 
Parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które  można w uzasadniony sposób przypisać 
wielkości mierzonej. 
 
Objętość 
Objętość, bez określenia czy dotyczy to skorygowanej czy nie skorygowanej objętości w warunkach pomiaru.   
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1. Wstęp. 
 
 

Gratulujemy udanego zakupu !  Przelicznik objętości gazu typu Domino to nowoczesne 
urządzenie zbudowane w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne. Jest pierwszym 
przelicznikiem typu 2 w Polsce (definicja wg PN-EN12405-1+A2:2010) spełniającym w pełni 
postanowienia dyrektywy MID co zostało potwierdzone stosownym badaniem typu w jednostce 
notyfikowanej. 

 

2. Ogólny opis przelicznika Domino. 
 

Przelicznik objętości Domino służy do wyznaczania, sumowania przyrostów objętości 
gazu w warunkach bazowych wykorzystując zmierzoną objętość w warunkach pomiaru oraz 
parametry takie jak temperatura i ciśnienie gazu oraz współczynnik ściśliwości. Jest przelicznikiem 
typu 2 zgodnie z definicją normy PN-EN12405-1+A2:2010. 

 W skład przelicznika wchodzą:  kalkulator Domino-C , przetwornik ci śnienia, 
przetwornik temperatury oraz kable ł ączące kalkulator z przetwornikami (zgodne z 6.3), 
które s ą jego integraln ą częścią.  

Domino-id to zewnętrzne urządzenie wskazujące dedykowane do obsługi przelicznika 
Domino (patrz rozdział 7). 

Działanie przelicznik Domino polega na zliczaniu impulsów (o określonej wadze 
jednostkowej) wygenerowanych przez gazomierz (LF, HF). Ilość impulsów przeliczana jest na 
objętość przepływającego gazu w warunkach pomiaru (Vm). Jednocześnie wykonywany jest 
pomiar ciśnienia (p) i temperatury (t) gazu za pomocą zewnętrznych (zgodnych ze specyfikacją 
podaną w rozdziale 8) przetworników podłączonych do kalkulatora Domino-C.   
Na podstawie tych danych i zadeklarowanego składu gazu oraz wykorzystując wsp. Z (wyliczany 
dopuszczoną metodą SGERG-88 zgodną z PN-EN ISO 12213-3), kalkulator Domino-C przelicza 
objętość gazu w warunkach pomiaru na objętość gazu w warunkach bazowych (w Polsce 
p=101,325 kPa; T=273,15 K. 
Sposób wyznaczania objętości w warunkach bazowych pokazuje rysunek 2.1 (zgodnie z 
PN-EN12405-1+A2:2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 2.1 Sposób wyznaczanie objętości w warunkach bazowych 

Vb=C * V 
Vb - objętość w warunkach bazowych 
C  - współczynnik przeliczenia 
V – objętość w warunkach pomiaru 
 
 
Współczynnik C wyznaczany jest z zależności: 
 

 
 
p    -  ciśnienie bezwzględne w warunkach pomiaru. 
pb  -  ciśnienie bezwzględne w warunkach bazowych. 
T    -  temperatura bezwzględna w warunkach pomiaru. 
Tb  -  temperatura bezwzględna w warunkach bazowych. 
Z   -  współczynnik ściśliwości gazu w warunkach pomiaru. 
Zb  -  współczynnik ściśliwości gazu w warunkach bazowych. 
 
Współczynnik ściśliwości jest funkcją ciśnienia temperatury i składu gazu. 
 
Z = f(p, T, skład gazu) 
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Kalkulator pracuje w cyklu 0.49s. Oznacza to, iż co 0.49s urządzenie dokonuje wszystkich 
pomiarów i obliczeń (łącznie z wyznaczeniem współczynnika ściśliwości i przeliczania) 
niezależnie od tego czy impulsy z gazomierza są wysyłane czy też nie. 

2.1 Dane techniczne przelicznika obj ętości gazu Domino 
 
Dane techniczne urządzenia przedstawiono w tabelach poniżej (MPE podano w rozdz. 3). 
 

Tabela 2.1 Dane techniczne wielko ści/parametrów pod kontrol ą metrologiczn ą 
Opis Warto ść Jednostka  

Tor pomiaru ci śnienia  
Zakres pomiarowy (jeden z:) 0.9÷7, 1÷10, 2÷20, 5÷55 , 10÷100 [bar abs] 

Tor pomiaru temperatury   
Zakres pomiarowy -20÷60  [°C]  

Metody obliczania współczynnika ściśliwo ści  
SGERG-88 

Według PN-EN ISO 12213-3:2010 

Zakres pracy 

0 ≤ p ≤12 
263 ≤ T ≤ 338 
0 ≤ xCO2 ≤ 0,09 
0 ≤ xH2 ≤ 0,1 
30 ≤ Hs ≤ 45 
0,55 < d ≤ 0,8 

[MPa] 
[K] 
- 
- 

[MJ*m-3] 
- 

Warunki odniesienia (reference conditions)  
pb 1.01325 [bar] 

Tb 
273.15 
288.15 
293.15 

[K] 

Licznik obj ętości Vm  [m3] 

Pojemność licznika1 7-9  miejsca 
znaczące 

LF1, LF2:        
 2 [Hz] Maksymalna 

częstotliwość 
zliczania HF1, HF2:   5 [kHz] 

 

Waga imp. LF (1 m3=) 1 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0 [imp] 
Waga imp. HF (1m3)1 100.000000÷140000.000 [imp] 

Licznik obj ętości Vc  [m3] 
Pojemność licznika 

(dobierana automatycznie w 
zależności od pojemności licznika 

Vm) 

całkowita:                           19 
widoczne na LCD:             10÷11  

miejsca 
znaczące 

Licznik obj ętości Vb [m3] 
Pojemność licznika 

(dobierana automatycznie w 
zależności od pojemności licznika 

Vm) 

całkowita:                          19 
widoczne na LCD:            10÷11  

miejsca 
znaczące 

Licznik awaryjny  obj ętości Vb err [m
3] 

Pojemność licznika całkowita:               19 
widoczne na LCD: 15 

miejsca 
znaczące 

 
 
 
 

                                                
1 Modyfikacja tych parametrów jest dokonywana za pomocą zewnętrznego urządzenia wskazującego Domino-id. informacje na 
ten temat zawiera rozdział 5.4.2 
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Rejestr ingerencji 
Pojemność 256 rekord 

Rejestrowane dane w rekordzie 

Wszystkie parametry konfiguracyjne  
urządzenia wraz pełnym składem gazu 
i identyfikatorem określającym osobę 
dokonującą zmiany oraz datę  jej 
wykonania (zgodnie z pk. 6.6.4 normy 
PN-EN12405-1:2010) (rejestracja przed 
i po zmianie) 

- 

Status alarmów zgodnych z PN-EN12405-1+A2:2010  
Rejestrowane alarmy  zgodnie z opisem Rozdz. 2.3.3 - 

 
Tabela 2.2a Dane techniczne pozostałych wielko ści/parametrów  

Tor pomiaru spadku ci śnienia   
Zakres pomiarowy 0.1÷400 [kPa] [kPa] 

Tor pomiaru Qm (tylko HF)   
Zakres pomiarowy 0 ÷ 100000  [m3/h] 

Zakres Fwe 0÷5  [kHz] 

Czas pomiaru 
1÷4 

(w zależności od  Fwe) 
[s] 

Licznik energii E oraz licznik awaryjny energii E err [kWh] 

Pojemność licznika 
całkowita:               19 
widoczne na LCD: 15  

miejsca 
znaczące 

Licznik masy M  [kg] 

Pojemność licznika 
całkowita:               19 
widoczne na LCD: 15  

miejsca 
znaczące 

Baza danych pomiarowych urz ądzenia „Data loggers” (Domino-id)  

Pojemność 
524288 

52 
rekordy 
tygodnie 

Okres zapisu 
Okres odczytu 

stały = 1 
zmienny: 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 

minuta 

Rejestrowane wielkości 

p, T, dp, Vm, Vc, Vb, Vb_err, E, E_err, 
M, Qm, CV, Cf, Cc, Zn, ∆Vm, ∆Vc, 
∆Vb, ∆Vb_err, ∆E, ∆E_err, ∆M, eVm, 
stany alarmowe, data i czas oraz inne  
(szczegółowe informacje i wykaz 
symboli przedstawiono w rozdziale 4)  

- 

2.2 Warunki u żytkowania 
Warunki użytkowania przetworników temperatury oraz ciśnienia określone są w instrukcjach DTR tych 
urządzeń. 
Przelicznik Domino przeznaczony jest do instalowania w zamkniętych pomieszczeniach takich jak 
kontenery stacji AKP itp. Warunki użytkowania przelicznika Domino przedstawione są w tabeli poniżej. 

 
Tabela 2.3 Warunki u żytkowania przelicznika Domino  

L.p. Opis Warto ść Jednostka 

1 
Oznaczenie budowy 
przeciwwybuchowej  II (1)G  [Ex ia Ga] IIC - 

2 Zgodność z Dyrektywami 
94/9/WE (ATEX),  
2004/22/WE (MID),  
2006/95/WE (LVD). 

- 

Obudowa 

3 
Wymiary: 
Wersja   19” 
Wersja    tablicowa 

 
449x89,5x88;   
230x80x65 

[mm] 

4 
Stopień ochrony: 
Wersja   19” 
Wersja   tablicowa 

 
IP 40 
IP 66 

- 
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Zasilanie 
 Wersja  H2    

230   (-15/+10%)  
 

 [V] 
5 

Zakres napięcia zasilania 
zgodnie z  
PN-EN 50160:2010 50     (-6/+4%)  [Hz] 

 Wersja  H1    

115   (-15/+10%)   [V] 
5 

Zakres napięcia zasilania 
zgodnie z  
PN-EN 50160:2010 60     (-6/+4%)  [Hz] 

7 
Pobór mocy 
Maksymalny/( Typowy ) 

4 / 0.6 [W] 

Typ wewnętrznego akumulatora 
i zakres napięcia pracy  

Akumulator kwasowy 
10.5÷14.5 

 
[V] 

8 
Czas pracy na wewn. (1) 
akumulatorze 12V/0.8Ah 

Od ok. 15÷24 (w zależności 
od ilości podłączonych 
przetworników pomiarowych) 

[h] 

9  
Średnie dobowe zużycie energii 
elektrycznej 0.0144 [kWh] 

Warunki środowiskowe klimatyczne 

9 
Temperatura otoczenia: 
Wersja   19” 
Wersja   tablicowa 

 
+5 ÷ 55 
-25 ÷ 55 

[°C] 

10 
Wilgotność względna otoczenia: 
Wersja   19” 
Wersja   tablicowa 

max. 95 w temp. 55°C 
bez kondensacji pary wodnej 
z kondensacją pary wodnej 

[%] 
 
 

Warunki środowiskowe elektromagnetyczne  
11 klasa E2 - 
Warunki środowiskowe mechaniczne   
12 klasa M2 - 
Okres, w którym są zachowane charakterystyki metrologiczne  
13 Kalkulator: (szacunkowo) 10 lat 

14 Przetwornik P, T 
zgodnie z DTR dla tych 
przetworników 

- 

 
(1)-Informacje wymagane w pk. 6.6.3 normy PN-EN12405-1+A2:2010 zapamiętywane są w 
pamięci nieulotnej. Pamięć ta nie wymaga podtrzymania bateryjnego !! 

2.3 Wygl ąd zewnętrzny(opis gniazd i kontrolek) 

2.3.1 Wygląd zewnętrzny przelicznika Domino 
 
Wygląd zewnętrzny przetworników temperatury i ciśnienia zawarte są w instrukcjach 
technicznych ich producentów. 
Wygląd zewnętrzny kalkulatora pokazany jest na rysunkach 2.2 oraz 2.3. 
   
Kalkulator przelicznika Domino-C jest dostępny w dwóch wersjach obudowy IP66 oraz IP40 
(wersja 19’’) Z wersjami związany jest też sposób oznaczenia modeli. 

DOMI-∗∗∗∗/∗∗∗∗/ ∗∗∗∗ 
Wersja wykonania:  C (kalkulator), t, ti (technologia)   

Stopie ń ochrony obudowy:  IP66, IP40   
Sposób zasilania:  H2-230VAC, H1-115VAC    
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        7        6                                    5                                                                  1 

                8     9         10       11            12                                13                          
                  
Rys 2.2  Wygląd kalkulatora Domino-C  na podstawie wersji DOMI-C/IP66/H2  

 

Rys 2.3 Wygl ąd kalkulatora Domino-c , na podstawie DOMI-t/IP40/H2 
 

Tabela 2.4 Opis gniazd i kontrolek kalkulatora Domino-C . 
Nr Opis gniazd i kontrolek 
1 Gniazdo [J4] – zasilanie sieciowe 230VAC lub 115VAC (Rozdział 2.2) 

2 Wyświetlacz LCD 

4 Kontrolka zasilania sieciowego 230VAC lub 115VAC 

5 Kontrolka statusu alarmów  (Rozdział 2.3.3) 

6 Kontrolki stanów alarmowych w poszczególnych kanałach pomiarowych CH1÷CH4 (Rozdział 2.3.3) 

7 Zacisk uziemienia funkcjonalnego obwodów CH1÷CH4   (Rozdział 6.3) 

8 Kanał pomiarowy CH1: Wejście HF1 (NAMUR), Wejście  4-20mA HART®   2 

9 Kanał pomiarowy CH2: Wejście LF1 (NAMUR), Wejście  4-20mA HART®    4 

10 Kanał pomiarowy CH3: Wejście HF2 (NAMUR), Wejście  4-20mA HART®    5 

11 Kanał pomiarowy CH4: Wejście LF2 (NAMUR), Wejście  4-20mA HART®     6 

12 Gniazdo wejściowe interfejsu światłowodowego   (Rozdział 6.5) 

13 Gniazdo wyjściowe interfejsu światłowodowego   (Rozdział 6.5) 

                                                
2, 4, 5, 6 HART (Highway Addressable Remote Transducer) Pętla  prądowa 4-20mA służy do zasilania przetwornika i jest 
nośnikiem sygnału dla protokołu HART. 
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2.3.2 Wyświetlacz LCD kalkulatora 

Kalkulator Domino-C wyposażony jest w dwu wierszowy wyświetlacz LCD. Każdy wiersz może 
wyświetlić szesnaście znaków. Zgodnie z PN-EN 124051-1:2010 wyświetlacz wskazuje każdą 
wartość przez 5s a objętość w warunkach bazowych Vb i Vm przez 18s. Informacje dostępne na 
wyświetlaczu wraz z ich kolejnością wyświetlania przedstawia tabela poniżej. 
 

Tabela 2.5 Informacje dost ępne na wy świetlaczu kalkulatora Domino-C 
Lp.  Wielko ści 

wskazywane opis Czas 
wyświetlana[s] 

 
 

1 

Vm  [m3]  
  
Vb [m3]   

Przyrost objętości w warunkach pomiaru 
 
Przyrost objętości w warunkach 
bazowych 

 
18 

 
2 

Cc 
 
Z 

Współczynnik przeliczania kalkulatora 
 
Współczynnik ściśliwości gazu w 
warunkach pomiaru 

5 

 
3 

p [kPa] 
 
t [K] 

Ciśnienie bezwzględne w warunkach 
pomiaru 
 
Temperatura  w warunkach pomiaru 

5 

 
5 

Qm [m3/h] 
 
eVm [%] 

Strumień 
 
Błąd liczydła  Vm 

5 

 
Przykładowy odczyt przyrostu objętości skorygowanej oraz objętości w warunkach bazowych 
został pokazany na rysunku 2.4. 
 

V m = 0 0 2 0 5 0 0 5 . 9 0 m 3 

V b = 0 0 0 0 0 1 8 5 3 . 0 m 3 

 
Rys 2.4 Przykładowe wielkości pokazywane na wyświetlaczu 
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2.3.3 Kontrolka statusu alarmów. 
 
Kontrolka statusu alarmów (pozycja 5 na rysunkach 2.2, 2.3 ) sygnalizuje: 
 
Kolor czerwony pulsuj ący kontrolki oznacza, że Domino-C wykrył wystąpienie nowych nie 
skwitowanych (nie potwierdzonych) przez użytkownika alarmów np. od momentu ostatniej inspekcji 
stacji. 
 
Kolor czerwony nie pulsuj ący kontrolki  oznacza, że Domino-C nie wykrył nowych nie 
skwitowanych (nie potwierdzonych) alarmów jednak alarmy są wciąż aktywne (trwają). 
 
Zgaszona lampka  sygnalizuje brak wystąpienia jakichkolwiek alarmów. 
 
Uwaga: 

Kwitowania alarmów należy dokonać za pomocą urządzenia wskazującego (Domino id). W 
tym celu należy: 
 
1) „Klepnąć” w pole [Alarm] (poz. 4 patrz rys. 5.2). Spowoduje to pojawienie się okienka 

ze statusem wszystkich alarmów 
 

 
 
2) Po obejrzeniu alarmów wcisnąć przycisk [Skwituj alarmy]. Wszystkie widoczne alarmy 

zostaną skwitowane (potwierdzone) a kontrolka w Domino-C przestanie migać. 
 

3) Usunięcia skwitowanych alarmów, których aktywność wygasła można dokonać jedynie 
po odblokowaniu urządzenia za pomocą hasła (patrz Rozdział 5.3) 

 
Kontrolki stanów alarmowych w poszczególnych kanałach pomiarowych CH1÷CH4 (pozycja 6 na 
rysunkach 2.2 i 2.3) sygnalizuj ą błędy z podł ączeniem przewodów.  Dotyczy to zarówno 
kanałów NAMUR jak i HART (opis złącz przedstawiony jest w rozdziale 2.3.5 ). Sygnalizowane są  
następujące stany: 

NAMUR: zwarcie, zwarcie w obwodzie sterowania, przerwa, przerwa w obwodzie 
sterowania,  

 HART: brak podłączenia prawidłowego przetwornika lub przetwornik jest podłączony do 
niewłaściwego kanału CH1÷CH4. 

 
Kolor czerwony  oznacza wystąpienie takiego błędu. Kontrolka świeci się aż do momentu 
usunięcia błędnego połączenia. 
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W tabeli poniżej zestawiono stany alarmowe jaka mogą pojawić się w urządzeniu. 
 

Tabela 2.6 Zestawienie alarmów Domino-C (dane pod k ontrol ą metrologiczn ą) 

L.p.  Przyczyna alarmu Komunikat Czy skutkuje zliczaniem 
w Vb err i Eerr 

1 
Przekroczenie zakresu pomiarowego 
ciśnienia  P: poza zakresem Tak 

2 
Przekroczenie zakresu pomiarowego 
temperatury T: poza zakresem Tak 

3 
Przekroczenie zakresu pomiarowego 
strumienia w warunkach pomiaru Qm: poza zakresem Tak 

4 

Przekroczenie zakresu stosowalności 
algorytmu wyznaczania współczynnika 
ściśliwości 

Algorytm obliczeniowy poza zakresem Tak 

6 
Uszkodzenie lub brak niezbędnego 
kompletu przetworników pomiarowych 

Uszkodzenie lub brak 
nadajnika(ów)/przetwornika(ów) Tak 

5 
Uprawniony użytkownik rozpoczął 
procedurę sprawdzania torów 
pomiarowych p, t, dp 

Sprawdzanie torów pomiarowych z 
zewnątrz dozwolone Tak 

6 
Licznik Vm lub Vb lub Vc osiągnął 
wartość maksymalna poczym rozpoczął 
zliczanie od wartości 0 

Przewinięcie licznika Vm/Vc/Vb Nie 

7 

Uprawniony użytkownik wyłączył 
kalkulator lub System Domino-C 
wyłączył kalkulator z powodu 
całkowitego rozładowania akumulatora 

Stop kalkulatora Nie 

8 
Uprawniony użytkownik dokonał zmian w 
danych wejściowych do wyznaczania 
wsp. ściśliwości 

Zmiana stałych algorytmu Nie 

9 Uprawniony użytkownik zmienił format 
Vm,Vc,Vb lub stan licznika Vm Zmiana stanu Vm lub formatu Vm/Vc/Vb Nie 

 
 

10 
 

Uprawniony użytkownik dokonał zmian w 
konfiguracji kalkulatora Zmiana konfiguracji przelicznika Nie 

11 

Uprawniony użytkownik  zmienił 
położenie nadajnika impulsów pomiędzy 
kanałami CH1÷CH4 lub zmienił wagi HF 
lub zmienił zliczanie Vm z HF na LF i 
odwrotnie 

Możliwa nieciągłość w zliczaniu Vm Nie 

12 
Kalkulator wykrył zmianę w konfiguracji 
przetwornika ciśnienia 

Zmiana w konfiguracji przetwornika 
ciśnienia Nie 

13 
Kalkulator wykrył zmianę w konfiguracji 
przetwornika temperatury 

Zmiana w konfiguracji przetwornika 
temperatury Nie 

14 
Pozostało mniej niż 30% wolnego 
miejsca w rejestrze ingerencji  

Rejestr ingerencji zapełniony więcej 
niż w 70%  

Nie 

Uwaga: Szczegółowy opis sposobu zgłaszania się alarmu nr 14 zawarty jest w rozdziale 7.4.4. 
 
 
 
Tabela 2.7a Zestawienie alarmów Domino-C (pozostałe  dane) 

L.p.  Przyczyna alarmu Komunikat Czy skutkuje zliczaniem 
w Vb err i Eerr 

1 
Błąd liczydła eVm przekroczył 
dopuszczalny limit 

Bład liczydła eVm: poza zakresem Nie 

2 
Przekroczenie limitu użytkownika 
ciśnienia P poza limitem użytkownika Nie 

3 
Przekroczenie limitu użytkownika 
temperatury T poza limitem użytkownika Nie 

4 
Przekroczenie zakresu pomiarowego 
spadku ciśnienia dP: poza zakresem Tak 

5 Przekroczenie limitu użytkownika dP dP poza limitem użytkownika Nie 

6 
Domino-C zgłasza konieczność obsługi 
serwisowej 

Wymagana obsługa serwisowa Nie 
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7 

Domino-C wykrył brak możliwości 
wyznaczenia błędu eVm liczydła. 
Prawdopodobną przyczyną jest 
występowanie tylko jednego nadajnika 
impulsów (LF, HF) 

Wyłączono kontrolę błędu eVm liczydła Nie 

8 Przekroczenie limitu użytkownika Qm Qm poza limitem użytkownika Nie 
9 Poziom naładowania akumulatora < 10% Niski poziom naładowania akumulatora Nie 

10 Start kalkulatora (po włączeniu zasilania) Start kalkulatora Nie 

11 Uprawniony użytkownik  zmienił hasło 
dostępowe Zmiana hasła Nie 

12 
Uprawniony użytkownik  zmienił czas lub 
dokonał zmian w konfiguracji pracy 
zegara czasu rzeczywistego 

Zmiana czasu lub konfiguracji zegara 
RTC Nie 

13 Przetwornik ciśnienia zrestartował się Nastąpił restart przetwornika ciśnienia Nie 
14 Przetwornik temperatury zrestartował się Nastąpił restart przetwornika temperatury Nie 

15 Kalkulator wykrył zmianę w konfiguracji 
przetwornika spadku ciśnienia 

Zmiana w konfiguracji przetwornika 
spadku ciśnienia Nie 

16 Przetwornik spadku ciśnienia 
zrestartował się 

Nastąpił restart przetwornika spadku 
ciśnienia Nie 

17 Kalkulator dokonał korekty czasu z zimy 
na lato lub odwrotnie Korekcja zegara czas zimowy/letni Nie 

18 Użytkownik dokonał zmiany w 
wartościach limitów użytkownika Zmiana limitów użytkownika Nie 

2.3.4 Gniazdo wejściowe i wyjściowe interfejsu światłowodowego    
 
Gniazda wejściowe i wyjściowe interfejsu światłowodowego służą do podłączenia w sieć optyczną 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pomiarowego (np. kalkulator Domino-c 
urządzenie odczytujące Domino-id). Sieć ta tworzy obwód zamknięty (sieć typu ring). Maksymalna 
odległość po między poszczególnymi urządzeniami wynosi około 10m. Szczegółowy opis 
podłączenia urządzeń został opisany w rozdziale 6.5 . 

2.3.5 Kanały pomiarowe CH1, CH2,CH3,CH4 
Gniazda kanałów pomiarowych (CH1-CH4) służą do podłączenia zewnętrznych urządzeń 
pomiarowych oraz sygnałów impulsowych niskiej lub wysokiej częstotliwość ( LF,HF) 
pochodzących z gazomierza. Kalkulator Domino-C umożliwia zliczanie objętości tylko z wejść 
impulsowych (NAMUR). Schemat podłączeń przetworników do kanałów CH1÷CH4 przedstawiony 
jest na czołówce urządzenia oraz na rysunku 2.5. 
 
Obwody CH1÷CH4 są elektrycznie symetryczne. Oznacza to, że z elektrycznego punktu widzenia 
jest obojętne, do którego kanału dołączymy dany przetwornik. Jedynym wyjątkiem są wejścia 
licznikowe (NAMUR), które z uwagi na sprzętowe filtry dolnoprzepustowe zostały podzielone na:  
 

• obwody niskoczęstotliwościowe LF (fMAX=2Hz zaciski (2,4) obwodów CH2,CH4)  
 

• obwody wysokoczęstotliwościowe HF (fMAX = 5kHz zaciski (2,4) obwodów CH1,CH3)  ).  
 

W kalkulatorze Domino-c obwody NAMUR są zgodne z PN-EN 60947-5-6:2002. Oznacza to iż 
oprócz stanów niskiej i wysokiej impedancji urządzenie wykrywa również 4 dodatkowe stany 
awaryjne: zwarcie w obwodzie sterowania, zwarcie, przerwa w obwodzie sterowania, przerwa. 
Sposób wyświetlania alarmów został opisany w rozdziale 2.4.3. 
 
Obwody kanałów pomiarowych (CH1-CH4) na zaciskach (1,3) są przystosowane do podłączenia 
urządzeń pomiarowych (czujnik ciśnienia, temperatury) komunikujących się wyjściem prądowym  
4÷20mA za pomocą protokołu HART. Kolejno ść podł ączenia czujników na tych zaciskach nie 
jest istotna. Kalkulator Domino-c samodzielnie wykryje rodzaj podł ączonego przetwornika . 
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Rys 2.5 Podłączenie urządzeń wejściowych do kanałów CH1-CH4 

 
Wszystkie obwody CH1÷CH4 są iskrobezpieczne a ich parametry przedstawiono na czołówce 
urządzenia oraz w tabeli poniżej. 
 

Tabela 2.8. Parametry iskrobezpieczeństwa 
Wykonanie:  Obwody „Ex” 

CH1, CH2, CH3,CH4 
Zaciski 1-3 Zaciski 2-4 

Domino-c 

 
Uo=26.3V, Io=98mA 

Po=0.65W 
 

Ui=4.7V, Ii=20mA 
Pi=94mW 

Li≈50uH, Ci=33nF 
 

Level of protection „ia” 

 
Uo=8.61V, Io=9.6mA 

Po=21mW 
 

Ui=4.7V, Ii=20mA 
Pi=94mW 

Li≈50uH, Ci=33nF 
 

Level of protection „ia” 
 

Tabela 2.9 Parametry wyjściowe Lo, Co 
                   Grupa 
Wykonanie IIC IIB IIA 

 
Zaciski 1-3 
Domino-c, 

Lo=2.3mH 
Co=70nF 

Lo=10mH 
Co=0.3uF 

Lo=20mH 
Co=0.7uF 

Zaciski 2-4 
Domino-c 
 

Lo=20mH 
Co=2uF 

Lo=20mH 
Co=10uF 

Lo=20mH 
Co=10uF 
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UWAGA: 

 
Jako kable iskrobezpieczne stosowa ć kable typu A, B zgodne z PN-EN 60079-14:2009 

UWAGA: 

Dla Domino-C do kanałów pomiarowych CH1÷CH4 mo żna podł ączać tylko takie 
przetworniki ci śnienia i temperatury, które : 
 - spełniaj ą wymagania normy PN-EN 12405-1+ A2 :2010 (zharmoniz owanej z 

dyrektyw ą MID) 
 - wyst ępują na liście dopuszczonych do stosowania przetworników w 

certyfikacie badania typu WE przelicznika Domino. 
  

UWAGA: 

Aby uzyska ć system iskrobezpieczny, do zacisków urz ądzenia mo żna podł ączyć 
tylko takie przetworniki (nadajniki), dla których s ą spełnione nast ępujące 

zależności: 

Ui ≥ Uo,     Ii ≥ Io,     Pi ≥ Po,  Co ≥ Ci + Cc,    Lo ≥ L i + Lc 
Gdzie: 
Ui, Ii, Pi – maksymalne parametry wej ściowe podł ączanych przetworników 
Cc, Lc – rozproszona pojemno ść oraz indukcyjno ść zastosowanych kabli 

(patrz dane katalogowe kabli poł ączeniowych) 
L i, Ci, – maksymalne indukcyjno ści i pojemno ści wewn ętrzne 

podł ączanego przetwornika 
Uo, Io, Po – maksymalne parametry wyj ściowe Domino-C, Domino-t, Domino-ti 

(patrz rozdział 4).  
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3. Błędy graniczne dopuszczalne 
 
Przelicznik objętości gazu Domino składa się z kalkulatora Domino-C, kabli łączących 
kalkulator z przetwornikami oraz zewnętrznych przetworników temperatury i ciśnienia (zgodnie 
z PN-EN 12405-1+A2:2010).  
Błędy graniczne przelicznika Domino oraz jego części składowych przedstawia tabela poniżej: 
 

Tabela 3.1 Zestawienie bł ędów granicznych MPE i typowych przelicznika Domino i jego cz ęści składowych.  

Wskazanie lub 
element 

Typowy bł ąd 
odniesiony do 

wielko ści mierzonej 
(w warunkach 
odniesienia 

Tamb= 20OC ±3OC) 

MPE zgodnie 
norm ą 

PN-EN12405-1+A2:2010 

(w warunkach 
odniesienia 

Tamb= 20OC ±3OC) 

Typowy bł ąd 
odniesiony do wielko ści 

mierzonej 
w znam. warunkach pracy 

przelicznika 

MPE zgodnie 
norm ą 

PN-EN12405-1+A2:2010 
w znam. 

warunkach pracy 
przelicznika  

Wielkości pod kontrolą metrologiczną 
Kalkulator 0.001% 0,2% 0.001% 1% 

P Patrz DTR przetwornika 
 

0.2% 
 

Patrz DTR przetwornika 0.5% 

T Patrz DTR przetwornika 0.1% Patrz DTR przetwornika 0.2% 
Vb przelicznika  0.1% 0,5 0.3% 1% 

Pozostałe wielkości 
Qm 0.06% - 0.06%  - 

eVm (Uwaga 1) 
±0.04% dla HF/LF  

lub HART/LF 
±0.02% dla HF/HF 

- 
±0.04% dla HF/LF  lub 

HART/LF 
±0.02% dla HF/HF 

- 

Uwaga 1 : pomiar błędu liczydła z redukcją błędu dynamicznego – na podstawie porównania do sygnału 
referencyjnego HF,LF, HART 

 
 
 

4. Parametry rejestrowane 

4.1 Parametry rejestrowane w Data loggers (Domino-i d) 
 
Za rejestrację parametrów przelicznika Domino odpowiedzialne jest niezależne zewnętrzne 
urządzenie „Domino-id”- dedykowane przez firmę Common urządzenie do odczytu i 
modyfikacji nastaw  przelicznika, które pełni rolę zewnętrznego urządzenia wskazującego 
(opisanego w PN-EN12405-1+A2:2010) i tzw. Data loggers zapowiadanego przez EN12405-3. 

 
Modyfikacja parametrów mogących wpłynąć na wynik pomiaru (zgodnie z 

PN-EN12405-1+A2:2010) jest możliwa po wprowadzeniu hasła jednoznacznie 
identyfikującego użytkownika. Zmiany te wprowadza się za pomocą urządzenia wskazującego 
Domino-id (informacje na ten temat zawiera rozdział 5.4). Kalkulator posiada dwóch 
równorzędnych użytkowników a nowe urządzenie  ma przypisane  dwa hasła domyślne. 
Pierwszym hasłem jest numer seryjny urządzenia, drugim hasłem jest numer seryjny 
urządzenia powiększony o jeden. Zmiana haseł fabrycznych oraz przypisanie im 
stosownych identyfikatorów u żytkownika le ży w obowi ązku osób odpowiedzialnych za 
pierwsz ą instalacj ą przelicznika.  

Istnieje również możliwość połączenia haseł wówczas modyfikacja parametrów jest 
możliwa tylko i wyłącznie po zalogowaniu dwóch użytkowników jednocześnie np. 
reprezentujących dwie strony (kupujący-sprzedający) . Sposób kodowania haseł występujący 
w Domino-C uniemożliwia odzyskanie ich nawet producentowi (firmie COMMON S.A). 
Możliwe jest natomiast ustawienie nowego hasła wykorzystując  kod PUK. Kod ten jest 
przechowywany w archiwum firmy COMMON S.A i jest generowany losowo dla każdego 
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egzemplarza Domino-C. W celu dodatkowego zabezpieczenia, kodu PUK nie można wpisać z 
poziomu urządzenia odczytującego Domino-id dlatego też, w celu ustanowienia nowego hasła, 
niezbędna będzie wizyta osoby z działu serwisu w miejscu zainstalowania kalkulatora.  

Parametry rejestrowane przez urządzenie odczytujące Domino-id zostały zawarte w 
tabeli 4.1. Dane rejestrowane są z okresem zapisu równym 1 min. Sposób odczytu danych 
został opisany w rozdziale 5.  

 
 
R-O   parametr rejestrowany dobowo, okresowo  możliwość odczytu 
-MO  możliwość modyfikacji parametru, możliwość odczytu 
- -O   możliwość odczytu 
-(wytłuszczenie)    parametr pod kontrolą metrologiczną. 
 
 
Tabela 4.1 Parametry rejestrowane w przeliczniku Domino 

Lp. Oznacze
nie 

Informacje  
dodatkowe 

Jednostka 
 Nazwa parametru 

0 Vb R-O m3   Licznik objętości gazu w warunkach bazowych 

1 
Vm 
 

 
R-O m3 

  Licznik objętości gazu w warunkach pomiaru 

2 
Vc 
 

 
R-O 

m3   Licznik objętości w warunkach pomiaru skorygowany 
wg krzywej błędów gazomierza 

3 
E 
 

R-O 
 

MJ 
  Licznik energii w warunkach bazowych 

4 
 M  R-O kg   

  Licznik masy w warunkach bazowych 
 

5 Qm O m3/h   Strumień objętości w warunkach pomiaru 
 

6 Vberr R-O m3   Awaryjny licznik objętości gazu w warunkach 
bazowych 

7 Eerr R-O MJ   Awaryjny licznik energii w warunkach bazowych 

8 dp R-O kPa   Różnica ciśnień na kryzie 

9 p R-O bar   Ciśnienie bezwzględne gazu 

10 t R-O 0C   Temperatura gazu 

11 Z R-O -   Współczynnik ściśliwości w warunkach pomiaru 

12 Zb --O -   Współczynnik ściśliwości w warunkach bazowych 

13 C R-O -   Współczynnik przeliczania na warunki bazowe 

14 Cc R-O -   Wartość średnia współczynnika Cc za okres 1 impulsu 

15 Cf R-O -   Wartość średnia współczynnika Cf za okres 1 impulsu 

17 eVm           --O %   Błąd liczydła Vm 

18 Qm min --O m3/h Q minimum gazomierza 

19 Qm max --O m3/h Q maksimum gazomierza 

20 CV R-O MJ/m3 
Współczynnik kaloryczności 

21 d --O - Gęstość względna  
22 xCO2 --O  Ułamek molowy CO2 

23 xH2 --O  Ułamek molowy H2 

24 Tb              --O K Temperatura bazowa 

25 Pb              --O Pa Ciśnienie bazowe 

26 Konf gaz --O  Przełącznik typu udziałów składu gazu: wartość 1: 
molowe, wartość 2: objętościowe 

27 C1 -MO % Udział metanu 
28 C2 -MO % Udział etanu 
29 C3 -MO % Udział propanu 
30 n-C4 -MO % Udział n-butanu 

31 i-C4 -MO % Udział i-butanu 

32 neo-C5 -MO % Udział neo-pentanu 
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33 n-C5 -MO % Udział n-pentanu 

34 i-C5 -MO % Udział i-pentanu 

35 C6+ -MO % Udział hexanu i węglowodorów wyższych 
36 N2 -MO % Udział azotu 

37 CO2 -MO % Udział dwutlenku węgla 

38 C6H14 -MO % Udział n-heksanu 

39 C7H16 -MO % Udział n-heptanu 

40 C8H18 -MO % Udział n-oktanu 

41 C9H20 -MO % Udział n-nonanu 

42 nC10H22 -MO % Udział n-dekanu 

43 C2H4 -MO % Udział etylenu 

44 C3H6 -MO % Udział propenu 

45 iC4H8 -MO % Udział i-butenu 

46 cisC4H8 -MO % Udział cis-2 -butenu 

47 C4H8 -MO % Udział izobutenu 

48 1-2C4H6 -MO % Udział1,2-butadienu 

49 1-3C4H6 -MO % Udział1,2-butadienu 

50 1-5C4H6 -MO % Udział1-butadienu 

51 C5H10 -MO % Udział cyklopentanu 

52 C6H6 -MO % Udział benzenu 

53 C7H8 -MO % Udział toluenu 

54 CH9OH -MO % Udział metanolu 

55 H2 -MO % Udział wodoru 

56 H2O -MO % Udział wody 

57 H2S -MO % Udział siarkowodoru 

58 CO -MO % Udział tlenku węgla 

59 He -MO % Udział helu 

60 Ne -MO % Udział neonu 

61 Ar -MO % Udział argonu 

62 O2 -MO % Udział tlenu 

63 dt/tm -MO  Aktualna data i czas przelicznika 

64 ReadOKR -MO min Okres odczytu danych rejestrowanych 

65 PHiLim -MO bar Górny limit użytkownika dla ciśnienia 

66 PLoLim -MO bar Dolny limit użytkownika dla ciśnienia 

67 tHiLim -MO oC Górny limit użytkownika dla temperatury 

68 tLoiLim -MO oC Dolny limit użytkownika dla temperatury 

69 dpHiLim -MO Pa Górny limit użytkownika dla spadku ciśnienia 

70 dpLoLim -MO Pa Dolny limit użytkownika dla spadku ciśnienia 

71 CvHLim -MO J/m3 Górny limit użytkownika dla współczynnika 
kaloryczności 

72 CvLoLim -MO J/m3 
Dolny limit użytkownika dla współczynnika kaloryczności 

73 QmHiLim -MO m3/h Górny limit użytkownika dla strumienia 

74 QmLoLim -MO m3/h Dolny limit użytkownika dla strumienia 

75 EndDay -MO h Doba gazownicza 
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5. Instrukcja podł ączenia. 
 
 

 
 

 
 

5.1 Monta ż mechaniczny. 
 
 
Podłączenie urządzenia należy rozpocząć od zamocowania obudowy do: 
 
- szafy lub raka 19’’ (wersja IP40) 
- powierzchni pionowej np. ściany kontenera, płyty montażowej, itp. (wersja wisząca IP66)  

 
Urządzenie przykręcić za pomocą czterech śrub lub wkrętów rys. 6.1. W przypadku wersji 
wiszącej uszy mocujące można delikatnie przekręcać w celu dopasowania do fizycznie 
wywierconych otworów  (należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na kable połączeniowe). 
 
Przy doborze szafy 19’’ należy uwzględnić głębokość największego elementu. Jest nim 
urządzenie wskazujące Domino-id, którego głębokość wynosi 249mm  (wraz z wystającymi 
łebkami śrub). Wszystkie urządzenia składowe Domino nie posiadaj ą z tyłu żadnych kabli . 
Jedynymi elementami wystającymi z tylnych ścian są łebki śrub plombowych. Pozwala to na 
dobór szafy jednoczęściowej otwieranej tylko z przodu. Sama szafa może być dopchnięta do 
ścian kontenera AKP co zaoszczędzi wiele miejsca. 
 Z uwagi na to, iż podejścia wszystkich kabli przyłączanych do Domino występują z 
przodu, między elementami składowymi Domino należy wstawiać tzw. panele szczotkowe (np. 
typu WZ-SB63-00-01-011 firmy ZPAS). Umożliwią one swobodny dostęp do kabli zarówno w 
trakcie pierwszego montażu, jak i wymiany serwisowej. Przykład prawidłowo zestawionego 
systemu Domino w wersji 19’’ przedstawiono na rysunku 5.1. 
 

 

 
 
 

UWAGA: 

 
Instalacja przelicznika  musi zosta ć wykonana zgodnie wymaganiami norm 
powołanych w PN-EN 12405-1+A2:2010 punkt 7.1 

UWAGA: 

 
Kalkulator Domino-C przelicznika  Domino  jest tzw. urz ądzeniem towarzysz ącym 
(zgodnie z definicj ą PN-EN 60079-11:2012) i musi by ć instalowany poza stref ą 
zagro żenia wybuchem. 
 
Obwody i instalacje iskrobezpieczne nale ży wykona ć szczególnie starannie z 
zachowaniem norm i przepisów wła ściwych dla tego typu instalacji.  
 
 W szczególno ści nale ży zachowa ć właściwe odst ępy izolacyjne pomi ędzy 
obwodami  iskrobezpiecznymi i nie-iskrobezpiecznymi . 
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Rys 5.1 Sposób montażu systemu Domino w wersji 19’’ (fragment instalacji). 

 

 

 
 
 

 
  

5.2 Sposób montażu Domino-C, (wersja IP66). 
 
 

UWAGA: 

Szeroko ść otworu na przeprowadzenie kabli w panelu szczotkow ym jest 
mniejsza od gabarytów wtyków CH1÷CH4. Ma to na celu  uniemo żliwienie 
„ucieczki” kabli wraz z wtykami do wn ętrza szafy 19’’. Dlatego przed 
zamocowaniem urz ądzeń Domino nale ży przeprowadzi ć kable przez otwory w 
panelach szczotkowych i zamocowa ć do nich wtyki. 
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5.2 Podł ączenie obwodu zasilania. 
Obwód zasilania z uwagi na wewnętrzny warystor musi  być wyposażony w zewnętrzne 
zabezpieczenie nad prądowe (In=2A np.: LEGRAND S302 C2A). Zasilanie do urządzenia 
należy wykonać kablem elastycznym min. 3x0.75mm2 (np.: H05VV-F/OWY(żo) 300/500V) 
przystosowanym do pracy w pomieszczeniach przemysłowych. W tym celu należy: 
 

 

 
 

1) Odkręcić i wyciągnąć śruby z wtyku kablowego J4. 
2) W miejscu wskazanym znakiem � za pomocą płaskiego śrubokręta (d≤3mm) 

podważyć i wyjąć część wtyku zawierającą przyłącza śrubowe (patrz rys. 5.3). 
3) Poluzować dławik w osłonie wtyku i przełożyć przez niego kabel. 
4) Wyciągnąć kabel na taką długość aby wygodnie można było nim operować. 
5) Zdjąć izolację z kabla zgodnie z rys. 5.4. 
6) Na odizolowane części żył przewodów wewnętrznych założyć tulejki przyłączeniowe i 

zacisnąć je za pomocą praski. Części metalowe tulejek powinny zawierać się w 
przedziale 4mm ≤ L ≤ 6mm. Jeśli są zbyt długie należy je dociąć. 

7) Przykręcić przewody do odpowiednich zacisków śrubowych zwracając szczególną 
uwagę aby żyła żółto-zielona (przewód ochronny) poł ączony był do zacisku 

oznaczonego symbolem , a przewód neutralny do zacisku nr 1 . Prawidłowo 
przykręcony przewód przedstawiono na rys. 5.6. 

8) Przeciągnąć z powrotem kabel w stronę dławika tak aby odizolowana część 
zewnętrzna kabla zrównała się ze ścianką osłony wtyku rys 5.7. 

9) Dokręcić dławik kablowy kluczem płaskim nr 16 do momentu aż jego ruchoma część 
wkręci się całkowicie w osłonę wtyku.  

10)  Włożyć część zawierającą przyłącza do osłony wtyku w taki sposób aby 

wyprowadzenie  znalazło się na dole (patrz rys. 5.8). Należy zwrócić szczególną 
uwagę aby żyły wewnętrzne kabla nie zostały przycięte przez osłonę wtyku. 
Prawidłowe złożenie powinno objawić się charakterystycznym „kliknięciem”.  

11)  Wkręcić śrubę tak aby nie wypadała i jednocześnie dawała się swobodnie przesuwać. 
12)  Sprawdzić czy w gnieździe na obudowie Domino znajduje się uszczelka a następnie 

podłączyć wtyk i dokręcić śrubę. 
13)  Na kabel w odległości do 7cm założyć koralik przeciwzakłóceniowy znajdujący się w 

komplecie kalkulatora Domino-C patrz rys. 5.9. 
 

UWAGA: 

Podłączenie urz ądzenia powinno by ć wykonywane tylko przez personel 
uprawniony do obsługi urz ądzeń elektrycznych o napi ęciu  230V/115V. 
 
Podł ączeń dokonywa ć przy odł ączonym napi ęciu zasilaj ącym.  

UWAGA: 

W przypadkach gdy kable poł ączeniowe mog ą być narażone na 
wyładowania piorunowe bezpo średnie lub po średnie nale ży stosowa ć 
dodatkow ą ochron ę przepi ęciow ą.  
 
Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodze ń lub zniszcze ń urządzenia 
spowodowanych przez bezpo średnie b ądź pośrednie wyładowania 
atmosferyczne. 
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5.3 Podł ączenie obwodów pomiarowych CH1÷CH4. 
 
Podłączenie kabli doprowadzających sygnały z przetworników i czujników pomiarowych 
powinno  zostać przeprowadzone zgodnie ze schematami przedstawionymi w rozdziale 8. Do 
połączeń powinny zostać użyte kable elastyczne nieekranowane  w wykonaniu 
iskrobezpiecznym , których średnica zewnętrzna  5mm ≤ φ ≤ 7mm. Przykładowe typy kabli 
przedstawiono tabeli poniżej. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Producent Technokabel LAPPKABEL 

Typ IB-YSLY 2x0.75 ÖLFLEX®  EB 2X1 (nr art. 0012440) 

 
 

UWAGA: 

 
Jako kable iskrobezpieczne stosowa ć kable typu A, B zgodne z PN-EN60079-14:2009 

UWAGA: 

Urządzenie jest przystosowane do instalacji stałej !!! 
 
1) Podłączenie przewodu neutralnego do innego zacisku ni ż (1)  może 
powodowa ć zadziałanie zabezpieczenia nadpr ądowego w przypadku 
przepi ęć w liniach zasilaj ących !!! 
 
2) Podłączenie przewodu ochronnego jest obowi ązkowe niezale żnie od 
wersji wykonania !!! 

UWAGA: 

Urządzenie zostało przebadane pod k ątem odporno ści/emisji  na zakłócenia  wraz z 
kablami nieekranowanymi typu IB-YSLY 2x0.75. Stosow anie kabli ekranowanych nie 
jest wymagane. 

Urządzenie nie przewiduje stosowanie kabli ekranowanych  (brak stosownych zacisków 
wewnątrz wtyków CH1÷CH4).  

Z uwagi na komunikowanie si ę z przetwornikami za pomoc ą protokołu cyfrowego HART ®, 
długo ść kabli kanałów pomiarowych CH1÷CH4 nie powinna by ć większa ni ż 1km. 
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W celu podłączenia przetworników (nadajników) do obwodów CH1÷CH4 należy: 
 
 
 

1) Podłączyć przetworniki pomiarowe zgodnie z właściwą dla danego przetwornika 
dokumentacją DTR lub instrukcją instalacji. 

 
2) Odkręcić i wyciągnąć śruby plombowe (lub zwykłe) z wtyków kablowych CH1÷4. 

 
3) W miejscu wskazanym znakiem ► za pomocą płaskiego śrubokręta (d≤3mm) 

podważyć i wyjąć część wtyku zawierającą przyłącza śrubowe (patrz rys. 5.9). 
4) Poluzować dławik w osłonie wtyku i przełożyć przez niego kabel. 
5) Wyciągnąć kabel na taką długość aby wygodnie można było nim operować. 
6) Zdjąć izolację z kabla zgodnie z rys. 5.10. 
7) Na odizolowane części żył przewodów wewnętrznych założyć tulejki przyłączeniowe i 

zacisnąć je za pomocą praski. Części metalowe tulejek powinny zawierać się w 
przedziale 4mm ≤ L ≤ 6mm. Jeśli są zbyt długie należy je dociąć. 

8) Przykręcić przewody do odpowiednich zacisków śrubowych zwracając szczególną 
uwagę na numerację wyprowadzeń (patrz rys 5.9). Wytłoczone cyfry wskazuj ą na 
śrubk ę, która dokr ęca zacisk o tym numerze.  Prawidłowo/nieprawidłowo 
przykręcony przewód przedstawiono na rys 5.11. 

9) Przeciągnąć z powrotem kabel w stronę dławika tak aby zewnętrzna odizolowana 
część kabla zrównała się ze ścianką osłony wtyku a zacisk nr 3 znajdował się w dolnej 
części osłony patrz rys. 5.12. 

10) Dokręcić dławik kablowy kluczem płaskim nr 13 do momentu aż jego ruchoma część 
wkręci się całkowicie w osłonę wtyku.  

11)  Wcisnąć część zawierającą przyłącza do osłony wtyku. Należy zwrócić szczególną 
uwagę aby żyły wewnętrzne kabla nie zostały przycięte przez jego osłonę. Prawidłowe 
złożenie powinno objawić się charakterystycznym „kliknięciem” rys. 5.13.  

12)  Wkręcić śrubę plombową (lub zwykłą) tak aby nie wypadała i jednocześnie dawała się 
swobodnie przesuwać. 

13)  Sprawdzić czy w gnieździe na obudowie Domino znajduje się uszczelka a następnie 
podłączyć wtyk i dokręcić śrubę plombową (lub zwykłą). 
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Rys 5.12 Rys 5.13 
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Rys 5.14 Przykład plombowania  gniazd CH1-CH2 (dla przykładu pokazana została plomba 
użytkownika, użytkownikiem w tym przypadku  jest firma COMMON S.A.) 

5.4 Podł ączenie uziemienia 
 
Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń przepięciowych, przeciwzakłóceniowych, których 
skuteczność działania zależy od prawidłowo doprowadzonego uziemienia funkcjonalnego. 
Zacisk uziemiający obwodów pomiarowych CH1-CH4 znajduje się w miejscu pokazanym na 
rys. 2.2 i  2.3. Uziemienie funkcjonalne należy prowadzić przewodem w kolorze żółtozielonym 
o min. przekroju s ≥ 4mm2 itp. typu H07V-U/DY(żo) – żyła miedziana jednodrutowa. Zaleca się 
stosowanie  przekroju s=6mm2. Jeśli system pomiarowy składa się z kilku elementów, 
uziemienie łączyć jednym odcinkiem przewodu bez rozcinania zgodnie z  rys. 6.16 s i b. 
Przewód uziemienia dołączyć do układu uziemienia kontenera APK. 
 

 
 

Rys 5.15 
 

UWAGA: 

Kable ł ączące przetworniki (nadajniki) pomiarowe z Domino-C ni e mogą być 
sztukowane . 
 
Wtyki CH1÷CH4 nale ży bezwzgl ędnie zaplombowa ć  plomb ą użytkownika 
zgodnie z rys. 5.14 (po wcze śniejszym sprawdzeniu prawidłowo ści 
połączenia). Plombowanie jest opisane w rozdziale 5.6. 
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a)                                                                       b) 

  
5.16        

5.5 Podł ączenie światłowodu. 
Interfejs światłowodowy składa się z dwóch obwodów: wyjściowego i wejściowego (dwa 
niezależne kable światłowodowe patrz rys 5.17). 

 
 

Rys 5.17 Wygl ąd interfejsu światłowodowego . 
 

 
 Służy do połączenia w sieć optyczną (typu „ring”) wszystkich urządzeń składających się 
na system pomiarowy(system może zawierać np. przelicznik Domino i urządzenie 
odczytujące Domino-id). Aby uzyskać prawidłową pracę sieci obwód wyjściowy jednego 
urządzenia zawsze  łączymy z obwodem wejściowym drugiego urządzenia. W tym celu 
należy: 
 
1) Wyjąć zatyczki interfejsu światłowodowego wszystkich urządzeń mających stanowić 

sieć. 
2) Z kabla światłowodowego zdjąć silikonową osłonkę a następnie wtyk światłowodu 

włożyć w gniazdo wyjściowe oznaczone symbolem  . Jeśli urządzenie jest 
zasilone, w gnieździe tym widać czerwone światło. Po prawidłowym włożeniu kabla 
druga jego końcówka będzie świecić co oznacza, iż sam światłowód jest 
nieuszkodzony. 

3) Z wolnego końca podłączonego wcześniej kabla światłowodowego zdjąć silikonową 
osłonkę. Następnie wtyk światłowodu włożyć w gniazdo wejściowe kolejnego 
urządzenia oznaczonego symbolem  . 

4) Jeśli urządzeń jest więcej postępować zgodnie z punktami 2÷4 przy czym: 
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- światłowód wyjściowy ostatniego urządzenia (Domino-C, Domino-t lub Domino-ti) 
podłączyć do gniazda wejściowego urządzenia wskazującego (Domino-id) 
oznaczonego symbolem   

- światłowód wyjściowy z Domino-id podłączyć do gniazda wejściowego pierwszego 
urządzenia (Domino-C, Domino-t lub Domino-ti) oznaczonego symbolem . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

UWAGA: 

Dla Domino-C do kanałów pomiarowych CH1÷CH4 mo żna podł ączać tylko takie 
przetworniki ci śnienia i temperatury, które : 
 - spełniaj ą wymagania normy PN-EN 12405-1+ A2 :2010 (zharmoniz owanej z 

dyrektyw ą MID) 
 - wyst ępują na liście dopuszczonych do stosowania przetworników w 

certyfikacie badania typu WE przelicznika Domino. 
  

UWAGA: 

 
Kabli światłowodowych nie wprowadza ć do stref zagro żenia wybuchem. 
 
Światłowody prowadzi ć w wiązkach kablowych obwodów 
nie-iskrobezpiecznych. 

UWAGA: 

Po wyj ęciu zatyczek w gniazda światłowodowe nie wkłada ć żadnych 
przedmiotów za wyj ątkiem stosowych wtyków światłowodowych. 
 
Po zdjęciu silikonowych osłonek nie dotyka ć palcami do ko ńcówek ani 
samą końcówk ą światłowodu do innych przedmiotów. 
 
Promie ń gięcia kabli światłowodowych nie mo że być mniejszy ni ż 11mm. 
Za uszkodzenie światłowodu wynikłe z jego niewła ściwego u żytkowania 
producent przelicznika nie odpowiada. 
 
Długo ść światłowodu ł ącząca dwa s ąsiaduj ące urz ądzenia nie mo że 
przekracza ć 10mb. 
 
Urządzenia dostarczane w zestawach pomiarowych s ą już fabrycznie 
poł ączone w sie ć światłowodow ą. 
 
Światło wydobywaj ące si ę z światłowodu nie jest niebezpieczne dla 
wzroku jednak nie nale ży zbli żać końcówek kabli zbyt blisko do oczu.  
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5.6 Schemat plombowania i oznaczenie przelicznika 
Sposób oznakowania przetworników temperatury oraz ciśnienia jest określony w instrukcjach 
techniczno rozruchowych tychże przetworników. Sposób plombowania opisano szczegółowo w 
rozdziale 7 (Przetworniki pomiarowe ciśnienia i temperatury). 
 
Kalkulator Domino-C (będący częścią składową przelicznika Domino) posiada trzy rodzaje cech 
zabezpieczających: 
 

• Cechę zabezpieczającą użytkownika (zabezpieczeniu podlegają gniazda CH1-CH4 kalkulatora 
Domino-C rys 5.14) 

 
• Cechy zabezpieczające producenta znajdujące się w narożnikach obudowy. Ingerencja do 

wnętrza obudowy  (w tym wymiana akumulatora zasilającego) jest możliwa tylko po  
zerwaniu plomb  rys 5.18 ) 

 

 
Rys. 5.18a. Miejsce umieszczenia cech producenta dl a obudowy IP66. 

1

2

1

2  
Rys 5.18b. Miejsce umieszczenia cech producenta dla  obudowy IP40 (1- sznurek plombowy, 

2-ołowiana cecha producenta) 

Wzór cech producenta pokazany jest na rysunku 5.19. Średnica cechy plastikowej φ=15.5mm, kolor 
niebiesko-biały. Średnica cechy ołowianej φ≈12mm. Po zerwaniu cech producenta (pokazanych na 
rysunku 5.18) możliwa jest wymiana akumulatora oraz uszkodzonej  pokrywy górnej urządzenia. 
 

 
a) Dla wersji IP66 

 
 

b) Dla wersji IP40 
 

Rys 5.19 Wzór cech producenta. 
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• Cecha metrologiczna znajduje się wewnątrz obudowy i obejmuje część metrologiczną  
kalkulatora Domino-C. Umieszczenie cechy metrologicznej pokazuje rysunek 5.20. 
 

 
   

Rys 5.20 Miejsce umieszczenia cechy metrologicznej 
 
Wzór cechy metrologicznej pokazany został na rysunku 5.21. Wymiary cechy: 25x50mm. 
 

 
 

Rys 5.21 Wzór cechy metrologicznej 
 
 

 
 

 
 
Podstawowe informacje dotyczące urządzenia takie jak numer fabryczny rok produkcji 
umieszczone są na tabliczce znamionowej. Wzory tabliczek kalkulatora i przelicznika 
pokazane są na rysunku 5.22. Nr seryjny przelicznika jest tożsamy z numerem seryjnym 
kalkulatora. 
 

 

 

 

 

UWAGA: 

Uszkodzenie cechy metrologicznej oraz cechy producenta wiąże się z utratą 
gwarancji  oraz  konsekwencjami  prawnymi  w  rozliczeniach  między  dostawcą  
a odbiorcą gazu. 
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Rys 5.22. Wzory tabliczek znamionowych przelicznika  i kalkulatora oraz elewacji Domino-C 

 
 

 

 
 

 
 

Rys 5.23 Miejsce umieszczenia tabliczki na obudowie  kalkulatora dla obudowy tablicowej i 19’’ 
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6. Przetworniki pomiarowe ci śnienia i temperatury 
 
Zgodnie z certyfikatem badania typu WE przelicznika Domino - do kalkulatora Domino-C przelicznika 
objętości gazu można podłączać następujące przetworniki ciśnienia i temperatury: 
  
Tabela 6.1 Przetworniki  ci śnienia i temperatury   

Lp. Producent Wielko ść Typ Zakres pomiarowy 

1 Aplisens S.A. 
Ciśnienie 

abs 
APC-2000ALW/M  (wyk. MID) 

0.9 ÷ 7 bar abs 
2 ÷ 20 bar abs 

10 ÷ 100 bar abs 

2 Aplisens S.A. Temperatura APT-2000ALW/M  (wyk. MID) -20OC ÷ 60OC 

3 
Emerson Process Management 

GmbH & Co. OHG 
Ciśnienie 

abs 
3051S1CA2, 3051S1TA2 
3051S2CA2, 3051S2TA2 1 ÷ 10 bar abs 

4 
Emerson Process Management 

GmbH & Co. OHG 
Ciśnienie 

abs 
3051S1CA3, 3051S1TA3 
3051S2CA3, 3051S2TA3 

5 ÷ 55 bar abs 

5 
Emerson Process Management 

GmbH & Co. OHG 
Ciśnienie 

abs 
3051S1CA4, 3051S1TA4 
3051S2CA4, 3051S2TA4 

10 ÷ 100 bar abs 

6 
Emerson Process Management 

GmbH & Co. OHG 
Temperatura 3144P 

MIN Tmin: -200OC 
MAX Tmax: +200OC 

Uwaga: Do kalkulatora przelicznika można podłączać wszystkie kombinacje ww. przetworników i ich zakresów 
np.: poz.1 ( 2÷20bar abs) z poz. 6. itp. 

6.1 Konfiguracja przetworników pomiarowych 
Kalkulator Domino-C przelicznika objętości gazu sam automatycznie wykrywa przetwornik pomiarowy 
wraz z następującymi danymi: 

- nr fabryczny,- typ przetwornika,-  producent,- zakres pomiarowy,- zgłaszane błędy.. 
Następnie kalkulator dokonuje sprawdzenia czy ustawienia przetwornika są zgodne z wymogami 
Domino-C. W przypadku stwierdzenia niezgodności Domino-C dokona automatycznej konfiguracji 
przetworników za pomocą protokołu HART® zmieniając adres HART i jednostkę. Aby automatyczna 
konfiguracja mogła być dokonana, przetwornik musi mie ć ustawiony tryb „write enabled”.  Jeśli z 
jakiegokolwiek powodu Domino-C nie będzie mógł ustawić prawidłowych danych konfiguracyjnych 
zostanie zgłoszony alarm w kanale CH1÷CH4, który będzie sygnalizowany kontrolkami [6] (opis 
kontrolek pokazuje rysunek 2.2 zamieszczony na str. 9).  

W przypadku przetworników firmy Aplisens - po prawidłowo zakończonym procesie konfiguracji 
Domino-C automatycznie zabezpieczy przetwornik przed możliwością zmian jego nastaw. Dokonywane 
jest to za pomocą protokołu HART® poprzez wprowadzenie w tryb „write protect”. Jeśli przetwornik nie 
jest zabezpieczony cech ą zabezpieczaj ącą firmy Aplisens musi  być zabezpieczony „blokad ą 
spec” wykonywan ą z przycisków lokalnych przetwornika przy pomocy me nu lokalnego 
(komenda MID_WP: patrz DTR przetworników Zał. MID r ozdz. 6.) i musi by ć zabezpieczony cech ą 
zabezpieczaj ącą producenta przelicznika – firmy COMMON zgodnie z r ys. 6.2b.  

W przypadku przetworników firmy Emerson - po prawidłowo zakończonym procesie konfiguracji 
przetwornika zabezpieczenia przed zmianami nastaw dokonać należy ręcznie poprzez ustawienie 
przełącznika „SECURITY” w pozycji ON ( rys. 6.1, 6.2). Następnie dost ęp do cz ęści z wy świetlaczem 
i klawiatur ą musi by ć zabezpieczony cech ą producenta przelicznika - firmy COMMON (rys. 6.2a) . 

 

 

 

UWAGA: 

1) Przetworniki musz ą być podł ączane zgodnie z wła ściw ą dla nich dokumentacj ą DTR. 
2) Po podł ączeniu przetworniki musz ą być zabezpieczone cech ą użytkownika tak aby 

jakakolwiek ingerencja w tor pomiarowy była niemo żliwa bez uszkodzenia cech 
zabezpieczaj ących. 

3) W przypadku wykrycia przetwornika nie wyst ępuj ącego w tabeli 5 zostanie zgłoszony 
alarm nr 6 z tab. 2.5 „Uszkodzenie lub brak nadajni ka(ów)/przetwornika(ów)” 

4) Domino-C nie zmienia ustawionego wcze śniej hasła do trybu „write protect”. 
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Rys 6.1  Przełącznik „write protect” w przetworniku 3051Sxxx 

 

 
Rys 6.2 Przełącznik „write protect” w przetworniku 3144P 

 

 
Rys. 6.2a. Wzór cechy zabezpieczającej producenta przelicznika na przetwornikach firmy Emmerson 

 

 

 

Rys. 6.2b. Wzór cechy zabezpieczającej producenta przelicznika na przetwornikach firmy Aplisens 
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7. Obsługa przelicznika Domino za pomoc ą urządzenia 
wskazuj ącego Domino-id 

 
Domino-id jest zewnętrznym urządzeniem wskazującym opisanym w PN-EN12405-1+A2:2010, 
wyposażonym w dotykowy ekran i dedykowany do obsługi program. Pełni on również rolę Data 
loggers, które w przypadku wejścia w życie normy „EN12405-3 „Gaz meters- Conversion devices –
Part 3: Data loggers” może stać się pełnoprawną częścią przelicznika objętości gazu Domino. 

Połączenie do przelicznika odbywa się za pomocą połączeń światłowodowych w które jest 
zaopatrzony kalkulator Domino-C. Komunikacja z przelicznikiem (odczyt parametrów  podłączenie 
zewnętrznych urządzeń) jest możliwa tylko przez porty COM urządzenia wskazującego Domino-id. 
Komunikacja poprzez porty może odbywać się za pomocą protokołów: Gaz Modem 2/3  
, ModBusRtu, ModBusASCii. 

 
 
Rys 7.1 Przykładowe połączenie kalkulatora Domino-C do urządzenia wskazującego Domino-id w 
wykonaniu 19”. 
 
Tabela 7.1Opis gniazd i kontrolek  
Nr Opis gniazd i kontrolek 
1 Gniazda portów COM 

2 Gniazdo [J4] – zasilanie sieciowe 230VAC lub 115VAC 

3 Gniazdo portu optycznego COM 

4 Podłączenie światłowodowe 

5 Panel dotykowy LCD 

 
 

7.2 Opis parametrów wy świetlanych przez urz ądzenie wskazuj ące Domino-id 
 
Po uruchomieniu urządzenia wskazującego Domino-id oraz po podłączeniu do kalkulatora 
Domino-C  użytkownikowi wyświetla się panel podstawowy działającego w urządzeniu 
programu (Rys.7.2 ) 
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. 
Rys 7.2 Wygląd podstawowego pulpitu w Domino-id 

 
Tabela 7.2 Opis panelu Domino-id 
Nr Opis gniazd i kontrolek 
1 Menu programu 

2 Podstawowe parametry wyświetlane przez Domino-id (szczegółowy opis zawiera rozdział 4.1) 

3 Informacja na temat rodzaju wybranego gazomierza 

4 Informacja o występujących alarmach  

5 Przycisk umożliwiający wprowadzenie hasła 

7.3 Odblokowanie urz ądzenia 
 
Możliwość dokonywania zmian konfiguracji (np. wybór gazomierza, wprowadzenie 
parametrów gazu) możliwe jest po podaniu hasła (przycisk odblokuj w panelu głównym). 
Wyświetli się wówczas okno widoczne na rysunku 7.3 
 

 
 

Rys 7.3 Okno wprowadzenia hasła 
 

7.4 Menu Ustawienia, konfiguracja 
 
Pozycja ta jest dost ępna po wpisaniu hasła. 
Za pomocą pozycji w menu Ustawienia Konfiguracja możliwe jest zmodyfikowanie 
następujących parametrów (Rys.7.4): 
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Rys 7.4 Parametry kalkulatora Domino-C które można zmienić za pomocą urządzenia Domino-id 
 

7.4.1 Pozycja Zabezpieczenia 
 
Pozycja ta umożliwia zmianę hasła i identyfikatora użytkowników oraz  dodatkowo daje 
możliwość: połączenia haseł użytkowników, zablokowanie ustawień zdalnych przez porty 
komunikacyjne. 

 
 

Rys. 7.4.1 Widok okna zabezpieczenia 
 
Połączenie haseł powoduje to, iż modyfikację wszystkich parametrów mogących wpłynąć na 
wynik pomiaru będą wymagały podania dwóch haseł (patrz opis rozdz. 4.1). 

7.4.2 Pozycja Gazomierz  
Pozycja ta daje możliwość wyboru gazomierza ze zdefiniowanej bazy. W pozycji tej jest 
również możliwość zdefiniowania nowego gazomierza (gazomierz użytkownika) (Rys. 7.5).   
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Rys 7.5 Wybór, konfiguracja parametrów gazomierza 

 

7.4.3 Pozycja limity użytkownika 
 
Pozycja ta umożliwia wybranie przedziału monitorowania jednego z parametrów pokazanych na 
rysunku 7.6. Przekroczenie limitu wybranego parametru powoduje zgłoszenie alarmu stosownego 
alarmu. Uwaga: Alarmy od przekrocze ń limitów u żytkownika nie powoduj ą przejścia kalkulatora 
do zliczania w licznikach awaryjnych ( patrz opis alarmów rozdz. 2.3.3. ).  
 

 
 

Rys. 7.6 Konfiguracja limitów wielkości mierzonych 
 

7.4.4 Pozycja skład gazu 
 
Pozycja ta daje możliwość ustawienia parametrów paliwa gazowego oraz metody obliczania 
współczynnika ściśliwości. Parametry te można zmienić na trzy sposoby (wprowadzając dane 
z dokładnością do 4 miejsca po przecinku):  
 

• modyfikując pojedyncze składniki gazu tzw. analiza pełna (pozycja składniki gazu rys. 7.7), 
• podając parametry gazu wybierając za pomocą kursora odpowiedni parametr tzw. 

analiza częściowa.  
• Zdalnie za pomocą dostępnych protokołów transmisji (po wcześniejszej identyfikacji 

osoby uprawnionej do wprowadzania zmian) 
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Rys. 7.7  Modyfikacja składu gazu oraz wybór metody przeliczania ściśliwości. 

 
Modyfikację pojedynczych składników można przeprowadzić na dwa sposoby:  
 

• Zerując wszystkie procentowe udziały (przycisk zeruj na rysunku 7.7) a następnie podając 
udziały poszczególnych składników. 

• Modyfikując poszczególne udziały bez zerowania (w tym przypadku nale ży pami ętać o tym i ż 
całkowity udział wszystkich składników musi zawsze wynosi ć 100%. Zwiększaj ąc udział 
jednego ze składników o np. 10 % musimy wcze śniej zmniejszy ć o taką samą warto ść 
inny składnik. Program pilnuje aby u żytkownik nie przekroczył 100.0000% )  

 

 

 

7.4.5 Pozycja Zegar 

Pozycja ta umożliwia ustawienie czasu w kalkulatorze Domino-C, automatyczną korekcję czasu 
zima/lato lato/zima oraz ustawienie tzw. doby gazowniczej.  

 
Rys. 7.8 Modyfikacja czasu kalkulatora. 

UWAGA: 

Każda zmiana parametrów konfiguracyjnych mog ących wpłyn ąć na wynik pomiaru 
jest zapami ętywana w rejestrze ingerencji, który zawsze pami ęta 256 ostatnich 
zmian konfiguracji. Je śli rejestr ingerencji zapełni si ę w 70% zostanie zgłoszony 
alarm: „Rejestr ingerencji zapełniony wi ęcej ni ż w 70%”. Alarm ten trwa a ż do 
momentu potwierdzenie odczytania tego ż rejestru przez uprawnionego 
użytkownika. Potwierdzenia rejestru mo żna dokona ć w dowolnym momencie. 
Obowi ązkiem uprawnionego do dokonywania nastaw w przelicz niku Domino 
użytkownika  jest przegl ądanie i zapoznanie si ę zawarto ścią rejestru ingerencji tak 
aby w momencie jego nadpisania najstarsze dane były  znane i zachowane.  
Niezależnie od tego zewn ętrzne urz ądzenie wskazuj ące odczytuje rejestr ingerencji 
i co 1 minut ę zapami ętuje pełen stan konfiguracji w swojej bazie danych,  która jest 
w stanie przechowa ć dane z ostatnich 52 tygodni.  



Domino Dokumentacja Techniczno-Ruchowa: DOMI/002U COMMON S.A. 
 

41 
 

 

7.4.6 Pozycja Ustawienia (Porty, Urządzenia) 
 
Pozycja ta umożliwia wybranie protokołu komunikacji dla poszczególnych portów oraz 
adresów protokolarnych do poszczególnych urządzeń. Komunikacja z przelicznikiem objętości  
Domino jest możliwa tylko za pomocą portów udostępnionych w urządzeniu wskazującym  
Domino-id. 
 

 

  
 

Rys. 7.9   Konfiguracja portów komunikacyjnych . 
 

7.4.7 Pozycja dane rejestrowane 
 
Wszystkie dane pomiarowe kalkulatora rejestrowane są w urządzeniu wskazującym 
Domino-id. Rejestracja następuje zawsze co minutę jednak dane można oglądać w cyklach 
minutowych godzinowych lub dobowych. Rejestracja parametrów może odbywać się wg czasu 
kalkulatora Domino-C lub wg czasu Domino-id. Ta druga daje możliwość synchronizacji czasu 
Domino-id z atomowym wzorcem czasu za pośrednictwem sieci Internet co powoduje, iż dane 
rejestrowane w różnych miejscach instalacji przelicznika Domino są zapisywane w jednej 
chwili czasowej. Niezależnie od wyboru wg którego czasu będzie rejestracja w bazie danych 
zapisywane są oba czasy: Domino-id i Domino-C. 
Kolorem czerwonym, jest zaznaczona nieciągłość danych w bazie urządzenia wskazującego  
(spowodowana np: przerwą w połączeniu urządzenia Domino-id z kalkulatorem Domino-C, 
przerwą w pracy Domino-id, zmianą czasu w Domino-C). Każdy rekord z bazy ma swój 
niepowtarzalny numer z zakresu 1-4294967296.  
 

 
 

Rys. 7.10  Dane rejestrowane. 
 
Szczegółowy spis danych rejestrowanych został zawarty w rozdziale 4.2. 
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8. Sprawdzenie przelicznika, naprawy i kalibracja 
 

Po instalacji przelicznika Domino należy sprawdzić jego działanie wg następującej procedury: 
 

L.p. Opis wykonywanych czynności 

1 
Sprawdzić poprawność podłączenia przetworników pomiarowych czy są zgodne z 
wymaganiami dokumentacji DTR 

2 
Sprawdzić poprawność podłączenia kalkulatora czy jest zgodne z wymaganiami 
niniejszej DTR 

2 
W przypadku przetworników Rosemount sprawdzić czy ustawiono przełącznik write 
protect w stan ON   

3 
Sprawdzić prawidłowość i jakość podłączenia uziemienia (oraz czy dostarczono 
protokół badania impedancji uziemienia) 

4 Sprawdzić czy dostarczono świadectwo weryfikacji pierwotnej kalkulatora 

4 
Sprawdzić prawidłowość podłączenia obwodu zasilania czy jest zgodny z 
wymaganiami dokumentacji DTR 

5 Włączyć zasilanie do kalkulatora Domino-C 

6 

Sprawdzić czy test kontrolek oraz test wyświetlacza LCD przebiegł prawidłowo. 
Uwaga: 

Kontrolki powinny zaświecać się po kolei od lewej do prawej strony. W momencie 
świecenia wszystkich kontrolek rozpoczyna się test wyświetlacza polegający na 
wyświetlaniu na każdej pozycji cyfr od 0÷9 

7 
Sprawdzić prawidłowość wag LF i lub HF wpisanych do konfiguracji kalkulatora  czy 
zgodne z podanymi na podłączonym gazomierzu 

9  
Sprawdzić czy zakres Qmin i Qmax podłączonego gazomierza jest wpisany do 
konfiguracji kalkulatora 

10 Dokonać synchronizacji licznika Vm kalkulatora z liczydłem gazomierza 

11 

Sprawdzić prawidłowość konfiguracji a w szczególności czy do CH1/CH3 jest 
podłączony sygnał HF z gazomierza a do CH2/CH4 sygnał LF. Dokonać tego przez 
porównanie czy stan liczydła na gazomierzu przyrasta zgodnie ze stanem licznika w 
kalkulatorze Domino-C i czy błąd liczydła eVm<0.1% (jeśli jest podłączony sygnał 
referencyjny) 
(W przypadku prawidłowej konfiguracji wszystkie kontrolki alarmowe w kanałach 
CH1÷CH4 nie świecą się). 

12 Sprawdzić występowanie wskazań p, t, Cc na kalkulatorze 

13 
Sprawdzić czy w kalkulatorze nie występują żadne stany alarmowe (nie trwają) a 
następnie dokonać skwitowania i skasowania statusu alarmów 

14 
Sprawdzić czy nałożono cechy zabezpieczające użytkownika na przetworniki 
pomiarowe i na wtyki CH1÷CH4 Domino-C 

15 
Sprawdzić występowanie cech zabezpieczających producenta na kalkulatorze oraz na 
przetwornikach pomiarowych oraz czy są zgodne z postanowieniami niniejszej DTR 

16 Zabezpieczyć Domino-C poprzez wciśnięcie przycisku „Zablokuj” na panelu Domino-id 
 
W razie wątpliwości co prawidłowości wskazań przelicznika, należy go zdemontować z instalacji i 
przekazać do odpowiedniego laboratorium w celu jego sprawdzenia. Badanie można przeprowadzić z 
wykorzystaniem elementu kontrolnego bez naruszenia cech producenta przelicznika i lub 
przetworników. 

Naprawy gwarancyjne przetworników powinny być wykonywane przez producenta lub przez 
upoważnione przez producenta warsztaty naprawcze. Sposób postępowania po naprawie gwarancyjnej 
oraz w przypadku napraw pogwarancyjnych powinien być zgodny z przepisami kraju eksploatacji 
przetwornika. 
 

9. Schematy układów pomiarowych 
Na rysunkach poniżej przedstawiono przykładowe realizacje układów pomiarowych: 
 
- układu typu U1 z gazomierzem turbinowym 
- układu U2 z dwoma gazomierzami turbinowymi 
- układu U2 z podstawowym gazomierzem turbinowym i dodatkowym – kryzowym 
Schematy te nie wyczerpują wszystkich możliwych zastosowań i powinny posłużyć jako punkt 
wyjściowy do realizacji projektów pomiarowych rzeczywistych obiektów. 
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Rys 9.1 Układu typu U1 z gazomierzem turbinowym 
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Rys 9.2 Układ typu U2 z dwoma gazomierzami turbinow ymi 
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Rys 9.3 U2 z podstawowym gazomierzem turbinowym i d odatkowym – kryzowym 
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10. Zestawy monta żowe 
 

10.1 Zestaw monta żowy U1/U2 
 
W celu ułatwienia montażu oraz realizacji gotowego systemu pomiarowego dostępny jest 
zestaw montażowy dla układu U1 i U2 (tylko wersja z IP66). Wykonany jest on w formie 
gotowego modułu, który należy zamocować za pomocą czterech śrub (wkrętów) do ściany  lub 
tablicy montażowej kontenera AKP.  
 
Zestaw montażowy U1 oznaczenie DOMI-U1/IP66 zawiera: 
 Kalkulator Domino-C:    1szt. 
 Technologia Domino-t:   1szt. 
 Urządzenie wskazujące Domino-id:  1szt.  
 
Zestaw montażowy U2 oznaczenie DOMI-U2/IP66 zawiera: 
 Kalkulator Domino-C:    2szt. 
 Technologia Domino-t:   1szt. 
 Urządzenie wskazujące Domino-id:  1szt.  
Wygląd zestawu montażowego typu DOMI-U2/IP66 przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

 
 
Rys 10.1 Przykład zestawu montażowego  
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11. Ochrona środowiska 

11.2 Post ępowanie z odpadami opakowaniowymi 
 
Opakowań, w których dostarczane są urządzenia, nie należy wyrzucać do pojemników na 
odpady komunalne. 

 

Opakowanie zostało oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawą o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych użytkownik zobowiązany jest zadbać aby poszczególne 
elementy opakowania trafiły do właściwych pojemników zbiórki selektywnej.  

11.3 Postępowanie z bateriami i urz ądzeniami po zako ńczeniu 
użytkowania 

Wymienionych baterii/akumulatorów, ani także samego urządzenia po zakończeniu 
użytkowania, w żadnym wypadku, pod karą grzywny nie wolno wyrzucić do pojemnika na 
odpady komunalne, o czym informuje zamieszczony znak.  
 

 
 
Zarówno baterie (akumulatory), jak i inne części i podzespoły urządzenia, zawierają 
substancje niebezpieczne lub szkodliwe, i dlatego podlegają przepisom ustawy o ich zbieraniu 
i recyklingu. Celem niedopuszczenia aby te groźne substancje dostały się do środowiska 
naturalnego, w całym kraju istnieje system zbierania, odzysku i przetwarzania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych. 
Jeśli wymiany baterii lub całego urządzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze je 
ze sobą do Firmy, gdzie zostaną zabezpieczone a następnie przekazane organizacji 
recyklingowej. Jeśli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy użytkownika, to postępowanie 
powinno być zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, 
przyjętymi w przedsiębiorstwie użytkownika (np. systemem zarządzania środowiskowego wg 
ISO 14001).  
W każdym innym przypadku (np. jeśli w przedsiębiorstwie jeszcze nie ustanowiono systemu 
postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym), zużyte baterie lub całe urządzenie 
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. Informacje o bezpłatnych punktach zbiórki 
znajdują się na przykład na stronie: 
 

http://www.elektrosmieci.pl/ 
 
a także na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych. 
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12. Wykaz Norm 
 
PN-EN12405-1+A2:2010 
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości. 
 
PN-EN 50160:2010 
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. 
 
PN-EN 60079-11:2010 
Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
iskrobezpieczeństwa 
 
PN-EN ISO 12213-1:2011 
Gaz ziemny -Obliczanie współczynnika ściśliwości -Część 1: Wprowadzenie i wytyczne 
 
 PN-EN ISO 12213-2:2010 
Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 2: Obliczenia z zastosowaniem 
składu molowego.  
 
 PN-EN ISO 12213-3:2010 
Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 3: Obliczenia z wykorzystaniem 
właściwości fizycznych 
 
PN-EN 60079-14:2009 
Atmosfery wybuchowe - Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych 
 
PN-EN 60947-5-6:2002 (EN 60947-5-6:2000)  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-6: Aparaty i łączniki  
sterownicze – Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych  
(NAMUR). 


