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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzega przed ryzykiem, które może spowodować obrażenia lub szkody materialne.

UWAGA
Wskazuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na wskazany punkt.

Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w niniejszej instrukcji za pomocą symboli, 
które zostały opisane poniżej.

W przypadku konieczności manipulowania urządzeniem w celu jego instalacji, uruchomienia lub 
konserwacji, należy mieć na uwadze, że:

Nieprawidłowa manipulacja lub instalacja urządzenia może spowodować szkody, zarówno osobowe jak i 
materialne. W szczególności manipulowanie urządzeniem pod napięciem może spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia na skutek porażenia prądem osoby manipulującej urządzeniem. Ponadto, nieprawi-
dłowa instalacja lub konserwacja wiąże się z ryzykiem pożaru.
Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. W ciągu całego okresu eksplo-
atacji urządzenia należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących jego instalacji i konserwacji. 
Należy zwłaszcza przestrzegać norm instalacji podanych w Krajowym Kodeksie Elektrycznym.

UWAGA Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznać się z treścią instrukcji

Jeśli nie przestrzega się lub nie wykonuje się prawidłowo wskazówek niniejszej instrukcji, oznaczonych tym sym-
bolem, wówczas można spowodować szkody osobowe lub w sprzęcie i/lub w instalacjach.

Firma CIRCUTOR SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji, bez uprzedniego powiadomienia, charakterystyk lub instrukcji produktu.
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 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CIRCUTOR SA zaleca stosowanie oryginalnych kabli i akcesoriów dostarczonych wraz 
z urządzeniem.

CIRCUTOR SA zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, modyfikacji 
urządzenia lub specyfikacji sprzętu, podanych w niniejszej instrukcji. 

CIRCUTOR SA udostępnia swoim klientom najnowsze wersje specyfikacji urządzeń oraz zaktualizowa-
ne instrukcje na swojej stronie internetowej.                              

              www.circutor.com
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 HISTORIA PRZEGLĄDÓW

Tabela 1: Historia przeglądów�

Data Przegląd Opis

03/14 M018B01-18-14A Wersja początkowa

04/14 M018B01-18-14B Zmiany w punktach:
3.4. - 4.3.4. - 5

06/14 M018B01-18-14C Zmiany w punktach:
 4.3.4.

10/18 M018B01-18-18A Zmiany w punktach:
1. - 8.

01/22 M018B01-18-22A Zmiany w punktach:
3.3. - 4.3.4. - 4.3.5.

Uwaga: Zdjęcia sprzętu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od oryginalnego 
sprzętu.

 SYMBOLIKA

Tabela 2: Symbolika

Symbol Opis

Zgodny z odpowiednią dyrektywą europejską.

Sprzęt zgodny z dyrektywą europejską 2012/19/WE. Pod koniec okresu użytkowania nie należy 
zostawiać urządzenia w pojemniku na odpady domowe. Konieczne jest przestrzeganie lokalnych 
przepisów dotyczących recyklingu sprzętu elektronicznego.

DC.

~ Prąd przemienny.
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 1.- KONTROLE PRZY ODBIORZE

Przy odbiorze urządzenia należy przeprowadzić następujące kontrole:

 a)  Zgodność urządzenia ze specyfikacjami danego zamówienia.
 b)  Brak uszkodzeń powstałych podczas transportu.
           c)  Wykonać zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego podłączeniem.
           d)  Sprawdzić, czy do urządzenia dołączono:

  - Taśmę mocującą na rzepy do zainstalowania urządzenia na liczniku z nadajni-  
 kiem impulsów,

  - Kabel podłączeniowy,
  - Instrukcję montażu,

W przypadku wystąpienia przy odbiorze jakichkolwiek problemów, natychmiast 
skontaktować się z firmą przewozową i/lub z działem obsługi posprzedażnej CIR-
CUTOR�

 2.- OPIS PRODUKTU

ReadWatt to czujnik impulsów, który można podłączyć do nadajnika impulsów kontrolnych licznika, 
aby w ten sposób, za pomocą protokołu MODBUS RTU, dysponować przyrządem sumującym energię o 
takiej samej dokładności jak sam licznik, lecz nie wymagającym dostępu fizycznego. 

Urządzenie posiada:

 - 1 diodę  LED wskazującą impulsy.
 - 1 wyjście impulsów.
 - System komunikacji RS-232 z protokołem MODBUS RTU.
 - System komunikacji RS-485 z protokołem MODBUS RTU.
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 3.- INSTALACJA URZĄDZENIA

        3�1�- WSTĘPNE ZALECENIA

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, ważne jest, aby osoby, które wyko-
nują przy nim operacje, bezwzględnie przestrzegały zasad bezpieczeństwa określonych 
w przepisach kraju, w którym urządzenie jest używane. Należy przy tym stosować nie-
zbędne środki ochrony osobistej i przestrzegać odpowiednich wskazówek znajdujących 
się w niniejszej instrukcji.

Instalacja urządzenia ReadWatt powinna być wykonana przez upoważnionych i wykwalifikowanych 
pracowników.

Przed dokonaniem manipulacji, modyfikacji połączeń lub wymiany urządzenia, należy odciąć zasilanie. 
Manipulowanie urządzeniem podłączonym do zasilania stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi.

Ważne jest, aby kable były utrzymywane w doskonałym stanie, dzięki czemu wyeliminuje się ryzyko 
niebezpiecznych wypadków lub szkód osobowych lub w instalacjach.

Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprze-
strzegania przez użytkownika lub instalatora ostrzeżeń i/lub zaleceń podanych w niniejszej instruk-
cji, ani za szkody wynikające z użycia produktów lub akcesoriów nieoryginalnych lub innych marek.

W przypadku wykrycia anomalii lub awarii w sprzęcie, nie należy wykonywać nim żadnych pomiarów.

Przed rozpoczęciem pomiaru, sprawdzić środowisko, w którym się znajdujemy. Nie wykonywać pomia-
rów w środowiskach niebezpiecznych lub wybuchowych.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, naprawy lub manipulacji przy 
którymkolwiek złączu urządzenia, należy odłączyć urządzenie od wszelkich źródeł za-
silania, zarówno od własnego źródła zasilania urządzenia, jak i od źródła zasilania, w 
którym wykonywany jest pomiar. 
Jeśli podejrzewa się nieprawidłowe działanie urządzenia, należy skontaktować się z 
Działem Obsługi Posprzedażnej.

Instalacji, w których urządzenie jest podłączone musi mieć uziemienie i napięcia DC z 
zasilacza nie może przekroczyć 10%.
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         3�2�- INSTALACJA

Instalację urządzenia wykonuje się na liczniku.

Pierwszym krokiem w celu zainstalowania urządzenia ReadWatt jest oddzielenie dwóch części taśmy 
mocującej na rzepy. Wziąć jedną z nich, zdjąć papier zabezpieczający i przykleić część klejącą taśmy do 
tylnej części urządzenia (Figura 1).

  
Figura 1: Przykleić jedną część taśmy mocującej na rzepy do tylnej części urządzenia ReadWatt�

 Zdjąć papier zabezpieczający drugą część taśmy mocującej na rzepy i przykleić część klejącą taśmy na 
porcie optycznym licznika służącego do fakturowania należności ( Figura 2).

  
Figura 2: Przykleić jedną część taśmy mocującej na rzepy na porcie optycznym licznika�

8

ReadWatt

Instrukcja obsługi



Teraz należy tylko umieścić ReadWatt na taśmie mocującej na rzepy na liczniku (Figura 3).

           
Figura 3: Zainstalowany ReadWatt�

Na koniec, podłączyć kabel dołączony do sprzętu, do złącza RJ45 urządzenia ReadWatt.

   
Figura 4: Podłączenie kabla�
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   3�3�- KOŃCÓWKI URZĄDZENIA

Urządzenia posiada złącze RJ45 z końcówkami o następującym przeznaczeniu (Tabela 3):

Tabela 3:Przeznaczenie końcówek urządzenia ReadWatt�

Terminal Opis kolor drutu

1  GND, Zasilanie dodatkowe. brązowy

2 Rx, RS-232 Niebieski

3 Tx, RS-232 Żółty

4 A(+), RS-485 Zielony

5 B(-), RS-485 Szary

6 GND, Wyjście impulsów Pomarańczowy

7 Wyjście impulsów Czarny

8  Vcc, Zasilanie dodatkowe. czerwony

Figura 5: Złącze RJ45 urządzenia ReadWatt�

Uwaga: sprzęt posiada zasilacz w zestawie:

Tabela 4:Przeznaczenie końcówek urządzenia ReadWatt�

Opis kolor drutu

zasilacz + Czarny z ciągłą szarą linią

zasilacz - Czarny
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        3�4�- SCHEMAT POŁĄCZEŃ

3�4�1�- SCHEMAT POŁĄCZEŃ RS-485�

W systemie komunikacji RS-485, w celu komunikacji z jednostką główną - master - należy używać 
inteligentnego konwertera protokołu sieciowego RS-232 na RS-485 (Figura 6).

B(-)A(+)
A(+)

B(-)

Alimentación
Power Supply

ReadWatt

RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

Figura 6: Schemat połączeń RS-485�
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3�4�2�- SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYJŚCIE IMPULSÓW

+VCC

7

6

IN7

6
COMMON

+VCC

R

A

B

Figura 7: Schemat połączeń Wyjście impulsów�
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 4.- DZIAŁANIE 

ReadWatt to czytnik impulsów świetlnych pochodzących z licznika, których wartość jest przetwarzana 
w czasie rzeczywistym na parametr MODBUS, który może być odczytywany przez inną aplikację.

W istocie, urządzenie odczytuje pobór lub produkcję energii w kWh i podsumowuje wspomniane ki-
lowatogodziny w liczniku MODBUS, który pracuje w sposób inkrementalny, mogąc wygenerować, na 
przykład, krzywą obciążenia w zewnętrznym oprogramowaniu. 

        4�1�-  DIODA LED IMPULSOWA

Urządzenie posiada diodę LED impulsową o takiej samej częstości jak dioda LED, na której wyłapywa-
ne są impulsy. W ten sposób kontrolka LED licznika nie traci swojej funkcjonalności. 
Ta kontrolka LED posiada tę samą ważność metrologiczną jak kontrolka LED licznika.

LED

Figura 8:Wskaźniki LED urządzenia ReadWatt

W chwili włączenia, dioda LED wskazuje prędkość szyny komunikacyjnej poprzez wyemitowanie 1, 2 
lub 3 impulsów świetlnych, patrz  Tabela 5.

Tabela 5:Prędkość szyny komunikacyjnej� 

Liczba impulsów Prędkość

1 9600 bodów

2 19200 bodów

3 38400 bodów

        4�2�- WYJŚCIE IMPULSÓW

 Urządzenie posiada jedno wyjście typu tranzystor (końcówka nr 7, Tabela 3), która umożliwia aktywację 
wejść automatów lub podobnych.
Za pomocą MODBUS można skonfigurować szerokość impulsu, a także współczynnik między impulsa-
mi wyjściowymi oraz impulsami odczytywanymi przez kontrolną diodę LED licznika.
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    4�3- SYSTEMY KOMUNIKACJI

ReadWatt posiada dwa porty komunikacyjne: jeden - RS-232, a drugi - RS-485. Oba porty mogą być 
używane jednocześnie.

Prędkość transmisji - baud rate - jest taka sama dla obu portów i może być konfigurowana.

4�3�1�- PROTOKÓŁ MODBUS

Protokół MODBUS stanowi standard komunikacji w przemyśle i umożliwia połączenie sieciowe wielu 
urządzeń (z jednym urządzeniem głównym - master i wieloma urządzeniami podrzędnymi - slave). 
Wewnątrz protokołu MODBUS, ReadWatt używa trybu RTU (Remote Terminal Unit).
 
W trybie RTU, początek i koniec komunikatu wykrywany jest za pomocą ciszy o długości minimum 3,5 
znaku i stosuje się metodę wykrywania błędów CRC o 16 bitach.

W sprzęcie zastosowano następujące funkcje MODBUS:
 

 Funkcja 03 i 04. Odczyt rejestrów. 
 Funkcja 10. Zapis wielu rejestrów.

4�3�2�- POLECENIA STERUJĄCE ODCZYTU

ReadWatt obsługuje funkcje odczytu typu integer, funkcje: 0x03 i 0x04.
W Tabela 6 zostały podane zmienne MODBUS urządzenia.

Przykład: Odczyt numeru seryjnego urządzenia z numerem urządzenia peryferyjnego 01.

Wysyłana jest następującą ramka MODBUS:

Adres Funkcja Rejestr początkowy Nr rejestru CRC

01 04 0060 0002 CRC

Urządzenie odpowie nam następującą ramką:

Adres Funkcja Liczba 
bajtów Nr seryjny CRC

01 04 04 XXXX XXXX CRC

Uwaga: Wartości są wyrażone w formie szesnastkowej.

Liczba żądanych rejestrów powinna być równa wielkości zmiennej, której się żąda. 
Istnieje możliwość odczytu wielu kolejnych adresów, jeśli dostosuje się żądanie do prawidłowego 
formatu.
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4�3�3�- POLECENIA STERUJĄCE ZAPISU

ReadWatt obsługuje funkcje odczytu typu integer, funkcję: 0x10.     
W Tabela 6 zostały podane zmienne MODBUS urządzenia.

Przykład: Zmienić adres MODBUS urządzenia peryferyjnego 01 na adres 0x000A.

Wysyłana jest następującą ramka MODBUS:

Adres Funkcja Rejestr
 początkowy Nr rejestru Liczba bajtów Dane CRC

01 10 0008 0001 02 000A CRC

Urządzenie odpowie nam następującą ramką:

Adres Funkcja Rejestr 
początkowy Nr rejestru CRC

01 10 0008 0001 CRC

Uwaga: Wartości są wyrażone w formie szesnastkowej.

Liczba rejestrów do zapisu powinna być równa wielkości zmiennej, do której się uzyskuje dostęp. 
Istnieje możliwość zapisu wielu kolejnych adresów, jeśli dostosuje się żądanie do prawidłowego 
formatu.

4�3�4�- ZMIENNE MODBUS
Tabela 6: Zmienne MODBUS ReadWatt�

Opis Adres 
(Szesnastkowy) Wielkość Odczyt/Zapis Wartość 

domyślna

Adres Modbus 0x0008 16 bitów Odczyt/Zapis 10

Prędkość transmisji
 (baud rate) 0x010C 16 bitów

Odczyt/Zapis
0: 9600
1:19200

2: 38400

0: 9600

Nr seryjny 0x0060 32 bitów Odczyt -

Wersja firmware 0x0050 3 X 16 bitów Odczyt -

Maksymalna szerokość impulsów w ms 0x0106 16 bitów Odczyt/Zapis 250 ms

Minimalna szerokość impulsów w ms 0x0107 16 bitów Odczyt/Zapis 2 ms

Waga wartości zliczania przypadająca na 
impuls wyjściowy 0x0108 16 bitów Odczyt/Zapis 10

Stosunek między impulsami optycznymi  i 
rejestrem zliczania 0x0109 16 bitów Odczyt/Zapis 1000

Przekładnia transformatora(1) 0x010A 16 bitów Odczyt/Zapis 1

Szerokość impulsu wyjściowego w ms 0x010B 16 bitów Odczyt/Zapis 100 ms

Wartości chwilowe

Rejestr impulsów 0x0600 64 bitów Odczyt -

Rejestr zliczania 0x0604 64 bitów Odczyt -

Rejestr zliczania 0x07D0 64 bitów Odczyt/Zapis -
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(1)Przekładnia transformatora:
Impulsy generowane przez licznik do fakturowania należności zawsze dotyczą uzwojenia wtórnego, 
dlatego w przypadku instalacji średnionapięciowej należy zaprogramować współczynnik konwersji 
(przekładnię transformatora), aby przełożyć impulsy uzwojenia wtórnego na rzeczywisty pomiar w 
uzwojeniu pierwotnym.

Przykład:

Instalacja niskonapięciowa: 

Napięcie bezpośrednie: 1/1 -- Przekładnia transformatora = 1.

Instalacja średnionapięciowa: 

 Przekładnia transformatora =                                     X 

W instalacji średnionapięciowej, gdzie:

Napięcie pierwotne = 27500 V, Napięcie wtórne = 110 V.
Prąd pierwotny = 200 A, Prąd wtórny = 5 A.

Przekładnia transformatora = 10000.

4�3�5�- SPECJALNE POLECENIE STERUJĄCE BROADCAST

W przypadku, gdy nieznany jest numer urządzenia peryferyjnego przypisanego do urządzenia 
ReadWatt, istnieje polecenie sterujące broadcast (adres 00). Za pomocą tego polecenia sterującego 
można zmodyfikować niektóre podstawowe parametry, jak numer urządzenia peryferyjnego MODBUS 
lub prędkość komunikacji.

W tym celu, należy znać numer seryjny urządzenia, do którego zamierza się uzyskać dostęp.
Numer seryjny znajduje się na przedniej części urządzenia (Figura 9). Ten numer należy przetłumaczyć 
na język szesnastkowy, aby móc go wysłać w poleceniu sterującym broadcast.

Nr seryjny
( dziesiętny)

Figura 9: Nr seryjny ReadWatt�

Napięcie pierwotne

Napięcie wtórne

Prąd pierwotny

Prąd wtórny
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Należy pamiętać, że ze względu na to, że jest to ramka broadcast, nie będzie odpowiedzi 
potwierdzającej.

Polecenie sterujące broadcast posiada następującą strukturę:

Adres Funkcja Rejestr po-
czątkowy Nr rejestru Liczba bajtów Nr seryjny urzą-

dzenia Dane CRC

00 10 0BBA 0003 06 SSSS SSSS DDDD CRC

Uwaga: Numer seryjny musi być wyrażony w formie szesnastkowej.

W Tabela 7 zostały podane zmienne MODBUS dla polecenia sterującego broadcast.

Tabela 7: Zmienne MODBUS, polecenie sterujące broadcast�

Opis Adres 
(Szesnastkowy) Wielkość Odczyt/Zapis

Nr seryjny 0x0BB8 32 bitów Odczyt

Nr urządzenia peryferyjnego (Część wysoka)
 Prędkość transmisji, baud rate  (Część niska) 0x0BBA 16 bitów

Zapis
Część wysoka: 

01��FF
Część niska:

00: 9600 bps
01:19200 bps

02: 38400 bps
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 5.- CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie

Napięcie znamionowe 5 V ... 24 V  

Tolerancja ± 5%

Pobór mocy < 0,5 W

Pamięć

 Setup,rejestry Pamięć nieulotna typu EEPROM i FRAM

Interfejs użytkownika

LED 1 LED 

Wyjście impulsów

Ilość 1

Typ  Kolektor otwarty

Napięcie maksymalne 24 V 

Natężenie maksymalne 50 mA

Częstotliwość maksymalna 100 impulsów / s

Szerokość impulsu 2 ms do 250 ms (programowalna)

Systemy komunikacji RS-232 i RS-485

Protokół komunikacji Modbus

Prędkość 9600 -19200-38400

Liczba bitów 8

Bity stopu 1 

Parzystość bez 

Izolacja

Napięcie przemienne 4kV RMS 50Hz przez 1 minutę

Chwilowe przetężenie

1,2/50ms 0Ω impedancja źródła 6kV przy 60º i 240º z polaryzacją dodatnią i ujemną

Charakterystyki środowiska

Temperatura robocza -15ºC ... +55ºC

Temperatura magazynowania -25ºC ... +65ºC

Wilgotność względna (bez skraplania) 5 ... 95%

Maksymalna wysokość 2000 m

Charakterystyki mechaniczne

Wymiary Figura 10

Obudowa Poliamid V0

Ciężar 14 g

Klasa ochrony IP 41 

Normy

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards - Immunity 
for industrial environments� UNE EN-61000-6-2 

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards - Emission 
standard for industrial environments UNE EN-61000-6-4
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32.15

25
.6

Figura 10: Wymiary ReadWatt
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 6.- KONSERWACJA I OBSŁUGA TECHNICZNA

 7.- GWARANCJA

• Zwrot produktu zostanie przyjęty i odpowiednia naprawa zostanie wykonana pod wa-
runkiem, że do zwracanego urządzenia zostanie dołączona informacja ze wskazaniem 
zaobserwowanej wady lub przyczyn zwrotu.
• Gwarancja traci ważność, w przypadku gdy urządzenie było nieprawidłowo użytko-
wane lub jeśli nie były przestrzegane wskazówki dotyczące magazynowania, instalacji 
lub konserwacji, podane w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie określa się 
jako wszelkie sytuacje odnoszące się do zastosowania lub magazynowania, niezgodne z 
Krajowym Kodeksem Elektrycznym lub w których nastąpiło przekroczenie wartości gra-
nicznych wskazanych w rozdziale dotyczącym charakterystyk technicznych i środowiska 
w niniejszej instrukcji.
• CIRCUTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w sprzęcie lub 
w innych elementach instalacji i nie pokryje ewentualnych kar wynikających z możliwej 
awarii, nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.  W kon-
sekwencji, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w razie awarii mającej miejsce w 
następujących przypadkach:
- Na skutek przepięć i/lub zakłóceń elektrycznych podczas dostawy prądu
- Na skutek kontaktu z wodą, jeśli produkt nie posiada odpowiedniej klasy ochrony IP
- Z powodu braku wentylacji i/lub nadmiernych temperatur
- Na skutek nieprawidłowej instalacji i/lub braku konserwacji.
- Jeśli nabywca dokonuje naprawy lub modyfikacji urządzenia bez zgody producenta.

CIRCUTOR udziela gwarancji na swoje produkty pokrywającej wszelkie wady produkcyjne na okres 
dwóch lat od momentu dostarczenia urządzeń. 

CIRCUTOR zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszelkie produkty obarczone wadą produkcji, które 
zostaną zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania lub awarii urządzenia, należy skontak-
tować się z Działem Obsługi Technicznej CIRCUTOR SA

Dział Obsługi Technicznej
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: 902 449 459 (Hiszpania) / +34 937 452 919 (inne kraje)
email: sat@circutor.com

Urządzenie nie wymaga żadnej konserwacji.
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 8.- CERTYFIKAT CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Faks: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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