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Lokalizator usterek RI4-2000 (Rys. 1) przeznaczony jest do 

nadzorowania sieci ciepłowniczej preizolowanej wyposażonej w impulsowy 

system alarmowy Alstom Power/ABB. Umożliwia on monitorowanie 

maksymalnie 4 odcinków sieci (Rys. 2). Długość każdego odcinka może 

wynosić maksymalnie 2000m. Każdy mierzony odcinek musi być 

zakończony końcówką zerującą 6723. W przypadku, gdy ilość odcinków 

kontrolowanej sieci jest mniejsza od czterech, na pozostałe nie podłączone 

wejścia lokalizatora zakłada się wyżej wymienione końcówki zerujące (Rys. 
3). Lokalizator posiada także wyjście alarmowe umożliwiające podłączenie 

zewnętrznego sygnalizatora. Ma ono charakter dwustanowy (styki zwarte 

lub rozwarte). W momencie, gdy wszystkie kanały są sprawne, zwarte są 

styki 1 i 2. W przypadku wykrycia uszkodzenia w przynajmniej jednym 

kanale zwarte są styki 2 i 3 (Rys. 4). Zanik zasilania także sygnalizowany 

jest jako alarm. 

Do komunikacji z użytkownikiem służy wbudowany dwuwierszowy, 

podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny, lampki sygnalizacyjne oraz 

czteroprzyciskowa klawiatura. Lampki „POWER” i „ALARM” pozwalają 

szybko określić stan przyrządu. Na wyświetlaczu pojawiają się wszelkie 

informacje dotyczące monitorowanych kanałów. Podświetlenie 

wyświetlacza włącza się przyciskiem . Po upływie ok. 40 sekund 

od momentu włączenia zostaje ono automatyczne wyłączone. 

Podświetlenie włącza się także po wejściu do MENU i wyłącza się 

automatycznie po upływie ok. 40 sekund od jego opuszczenia. Wymienione 

wyżej przypadki włączania podświetlenia wyświetlacza dotyczą sytuacji, w 

której wszystkie monitorowane kanały są sprawne. W przypadku wykrycia 

awarii w którymkolwiek z kanałów podświetlenie zostaje włączone i 

pozostaje w tym stanie do momentu usunięcia uszkodzenia. 
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Lokalizator RI4-2000 zaprojektowany został z wykorzystaniem 

najwyższej jakości podzespołów oferowanych przez najlepszych 

światowych producentów, co w połączeniu z użytymi metodami i 

algorytmami pomiarowymi zapewniło uzyskanie wysokiej dokładności i 

powtarzalności pomiarów. Zastosowanie kompensacji temperatury oraz 

funkcji autokalibracji pozwoliło uzyskać wysoką precyzję pomiarową w 

całym zakresie temperatur pracy urządzenia. Przyrząd wyposażony został 

także w zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany w przypadku zaniku 

zasilania sieciowego z wewnętrznego akumulatora. Dzięki niemu możliwa 

jest rejestracja momentu wystąpienia awarii (data i godzina) oraz 

wyświetlanie aktualnej daty i godziny na wyświetlaczu. Podczas normalnej 

pracy z zasilaniem sieciowym akumulator jest stale doładowywany. 

Pomiary kanałów wykonywane są przez lokalizator sekwencyjnie 

(kanał po kanale). Po pomiarze każdego kanału na wyświetlaczu pojawia 

się informacja o aktualnym jego stanie. W przypadku wykrycia awarii 

obliczona zostaje odległość do miejsca uszkodzenia oraz jego rodzaj. 

Informacja o rodzaju awarii określana jest według następującego wzorca: 

 

• jeśli impedancja w miejscu uszkodzenia jest mniejsza niż 120Ω (co 

może być spowodowane wystąpieniem przecieku w rurociągu) na 

wyświetlaczu obok ilości metrów pojawi się napis ZAWIL 

• jeśli impedancja w miejscu uszkodzenia jest większa niż 300Ω (co 

może być spowodowane wystąpieniem przerwy w obwodzie 

pomiarowym) na wyświetlaczu obok ilości metrów pojawi się napis 

PRZER 

 

W sytuacji, gdy w jednym kanale wystąpi kilka awarii, sygnalizowana 

będzie tylko jedna, znajdująca się najbliżej lokalizatora. Dopiero po jej 
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usunięciu lokalizator zasygnalizuje kolejną awarię. Wynika to z zasady 

pracy urządzenia, która polega na wysyłaniu impulsów w linię i oczekiwaniu 

na powrót sygnału odbitego od miejsca uszkodzenia. W przypadku, gdy w 

monitorowanym odcinku lokalizator nie wykrył awarii, na wyświetlaczu 

pojawi się napis SPRAWNY. 

Lokalizator RI4-2000 posiada także funkcje dodatkowe podnoszące 

walory użytkowe przyrządu. Wybiera się je po wejściu do prostego menu 

przyciskiem „MENU”. Do wyboru mamy następujące funkcje: 

1) AKTUALNE ALARMY – po jej wybraniu urządzenie pokazuje na 

wyświetlaczu informacje o aktualnie występujących awariach. Zawierają 

one: 

• numer kanału 

• odległość oraz rodzaj awarii występujące w chwili wywołania tej 

funkcji 

• data i godzina wystąpienia awarii 

2) HISTORIA ALARMÓW - lokalizator pozwala zapamiętać do 25 ostatnich 

przypadków wystąpienia awarii. Zapisywane są one do pamięci w chwili ich 

wykrycia, a wyświetlane są w kolejności od najświeższej do zapisanej 

najdawniej. Zapamiętywane są następujące dane: 

• numer kanału 

• odległość oraz rodzaj awarii w chwili jej wystąpienia 

• data i godzina wystąpienia awarii 

3) KASOWANIE HISTORII – funkcja umożliwia skasowanie całej zapisanej 

wcześniej pamięci alarmów 

4) USTAWIANIE CZASU – funkcja pozwala ustawić datę oraz godzinę 

zegara czasu rzeczywistego 
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Opis funkcji spełnianych przez poszczególne przyciski: 

 

- umożliwia wejście do MENU oraz poruszanie się po nim 

w prawo 
 

- służy do poruszania się po MENU w lewo 

 

 

- służy do zatwierdzania wyboru 
 
 
- służy do wyjścia z MENU bez zatwierdzania zmian 

(dodatkowo umożliwia włączanie podświetlenia) 
 

 

 
Ostrzeżenie: 
Jeśli do systemu alarmowego podłączony jest lokalizator usterek RI4-2000, 

nigdy nie należy podłączać innego przyrządu pomiarowego, ani 

przeprowadzać testów przyrządem testującym. Nie należy także spawać 

elektrycznie, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia przyrządu. 
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Rys. 1   Lokalizator usterek RI4-2000. 
 

 
Rys. 2   Sposób podłączenia lokalizatora do instalacji alarmowej sieci 
ciepłowniczej (wszystkie kanały wykorzystane). 
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Rys. 3   Sposób wykorzystania lokalizatora do nadzoru nad jednym 
odcinkiem sieci ciepłowniczej. 

 
 
 

 
Rys. 4   Widok złącza RELAY. 
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Dane techniczne: 
Napięcie zasilania ......................................................... 220-230V AC   3VA 

Temperatura pracy .................................................................. -20 do +50ºC 

Sygnał wyjściowy ................................................. impulsy  3Vpp,  Zo=200Ω 

Poziom alarmu: 

zawilgocenie ................................................... <120Ω ±10% 

przerwa ........................................................... >300Ω ±10% 

Długość odcinków pomiarowych .......................................... 4x2000m  max. 

Dokładność pomiaru: 

0-1000m ...............................................................  1% ± 1m 

1000-2000m .......................................................... 2% ± 1m 

Charakterystyka informacji: 

 informacja tekstowa ........................ wyświetlacz LCD 2x16 znaków 

 informacja optyczna:  

obecność zasilania ..................... zielona lampka „POWER” 

wykryta usterka ........................ czerwona lampka „ALARM” 

Styki przekaźnika: 

 napięcie maksymalne .............................................. 60V DC lub AC 

 maksymalny prąd styków ........................................................ 0,25A 

 stan styków, gdy wszystkie kanały sprawne .................. zwarte 1 i 2 

 stan styków, gdy wykryto awarię ................................... zwarte 2 i 3 

Klasa szczelności obudowy ................................................................. IPX 0 

Wymiary ................................................................................ 180 x 130 x 75 

Ciężar ................................................................................................... 750g 
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Ostrzeżenie: 
Jeśli do systemu alarmowego podłączony jest lokalizator usterek RI4-2000, 

nigdy nie należy podłączać innego przyrządu pomiarowego, ani 

przeprowadzać testów przyrządem testującym. Nie należy także spawać 

elektrycznie, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia przyrządu. 

 

 

 

 

IMMUNITY -          PN-EN 61000-6-2:2002 [EN 61000-6-2:2001]
EMISSION -          PN-EN 61000-6-4:2002 [EN 61000-6-4:2001]

LVD (low voltage directive) -    PN-EN 61010-1:1999 + A2:1999

Declaration of conformity
Complies with EMC guideline 89/336/EEC

and low voltage directive 73/23/EEC

EMC (electromagnetic  compatibility):
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