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1. OPIS TECHNICZNY OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 
Mikroprocesorowy system automatycznego ograniczania mocy kotłów, to nowoczesne urządzenie 
przeznaczone do montaŜu w kotłowniach gazowych lub gazowo – olejowych, zapewniające redukcję 
poboru gazu w momencie „zbliŜania się” układu do granicy godzinowej mocy zamówionej. 
 
 

 
 
 
System realizuje następujące funkcje: 
− wyłączenie poszczególnych stopni palników gazowych – palniki dwu/trzy stopniowe 
− automatyczne przełączanie palnika na pracę na olej – moŜliwość wykorzystania styku przełącza-

nia w układzie sterowania palnikiem 
− modulacja pracy palników (zmniejszanie mocy) – palniki modulowane 
− ciągła wizualizacja pracy miernika gazu (wykorzystanie firmowego oprogramowania korektora) 
− wizualizacja i archiwizacja danych (wykorzystanie programu wizualizacyjnego MOG). 
 
Zalety sytemu: 
− moŜliwość podłączenia bezpośrednio do systemu komputerowego, za pomocą interfejsów RS 485 

lub RS232 
− moŜliwość sterowania kotłownią składającą się do 8 kotłów 
− współpraca ze wszystkimi miernikami przepływu gazu, pracującymi zgodnie z protokołem Gaz-

Modem lub Gaz-ModemII (mającymi atest Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.) 
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2. BEZPIECZEŃSTWO 
 
Moduł automatycznego ograniczania zuŜycia gazu MOG2010 zasilany jest napięciem 230V AC, 
zatem moŜe być instalowany jedynie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Podczas pracy na 
listwie zaciskowej występuje napięcie sieci. Stwarza to zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu lub montaŜu regulatora naleŜy odciąć dopływ napięcia zasilania 
do urządzenia. 
 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Parametry techniczne: 
− zasilanie   230V AC 50Hz (-15% +10%) 8 VA; przewód 3x1,5mm2 
− wejścia transmisji  COM–2 RS 485 lub RS232, protokół Gaz-Modem w trybie master  

szeregowej  (podłączenie przepływomierza z ogranicznikiem MOG) 
− wyjścia przekaźnikowe 8 niezaleŜnie programowalnych wyjść przekaźnikowych 
    2A 250V praca AC 1 
    1 wyjście alarmowe 2A 250V praca AC1 

1 wyjście przełączenia olej / gaz 2A 250V praca AC1 
− wyjścia transmisji  COM–1 RS 485 lub RS232, protokół Gaz-Modem lub Gaz-Modem II 

szeregowej  (podłączenie ogranicznika MOG z komputerem) 
− nastawy   konfigurowalny poziom dostępu do nastaw 
− wyświetlacz  dotykowy LCD 3,1” 
− obudowa   IP 65 do montaŜu naściennego, aluminium 
− wymiary   szer. 220mm x wys.140mm x głęb.71mm 
− montaŜ:   naścienny; mocowanie za pomocą kołków rozporowych 
− średnica przewodów: min. 0,75 – max. 1,5 mm2 
 
Wymagania systemu: 
– współpraca z korektorem objętości gazu 
– w wypadku pracy układu pomiarowego zuŜycia gazu (korektora objętości) w strefie Ex, koniecz-

ność zastosowania bariery (np. Mac-Z II, INT-S II, INT-S/BAT, Czak-02, Czak-01) 
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4. ALGORYTM DZIAŁANIA OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
Do MOG-a moŜna podłączyć więcej niŜ jeden palnik – np. na wyjściach P5 i P6 jeden palnik 2-stopniowy, na wyjściach 
P7 i P8 drugi palnik 2-stopniowy, na wyjściach P2 i P3 palnik modulowany. 
 
 

PRACA KOTŁA 
ustawienie dopuszczalnych progów 

zuŜycia gazu dla poszczególnych wyjść 
MOG-a (od P1 do P9) 

(ilość progów zaleŜna od potrzeb obiektu) 

PRZEKROCZENIE 
PROGU 

OGRANICZANIA 

ROZPOCZĘCIE 
OGRANICZANIA 
MOCY PALNIKA 

Palnik 2/3 stopniowy 
 

ODŁĄCZENIE 2/3 STOPNIA 
WYŁĄCZENIE PALNIKA 

(wyjścia P2 do P9) 

Palnik modulowany 
 

WYMUSZENIE PRACY 
REGULATORA PALNIKOWEGO 

NA ZADANĄ MOC 
(wyjście P2, P4, P6, P8 + wyjście 

analogowe) 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO PRZEDZIAŁU 
ROZLICZANIA GAZU 

(nowej godziny) 

ZAKOŃCZENIE  
OGRANICZANIA  
MOCY PALNIKA 

 

POWRÓT 
DO NORMALNEJ 
PRACY KOTŁÓW 
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5. MONTAś OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU M0G2010 
 

 
 
1. Odkręcić śruby na elewacji modułu, przyłoŜyć otwarty moduł w miejscu montaŜu i zaznaczyć 

miejsca wiercenia. Następnie naleŜy przykręcić moduł na przygotowanym wcześniej podłoŜu, 
np. ścianie. 

 
2. Doprowadzić przewód z napięciem zasilającym 230V AC, 50Hz do zacisków L i N. Przewód 

PE podłączyć bezpośrednio do zacisku PE w prawym dolnym rogu modułu (oznaczonym 
PE). 

 
3. Wykonać połączenia pomiędzy wyjściami przekaźnikowymi MOG2010 na listwie zacisko-

wej, a palnikami gazowymi według ustalonej wcześniej konfiguracji. 
 
4. Wykonać połączenia przewodu transmisyjnego pomiędzy MOG2010 a przelicznikiem gazu – 

naleŜy pamiętać, Ŝe przewód transmisyjny musi być podłączony na module MOG2010 na za-
ciskach COM2. 

 
5. W zaleŜności od potrzeby, ustawić odpowiednio zacisk rezystora terminującego dla RS-485. 

 
Przyciski serwisowe uŜywane są w procesie produkcji – nie są przeznaczone dla uŜytkownika. 
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6. INTERFEJS UśYTKOWNIKA, OBSŁUGA MENU 
 
Urządzenie MOG2010 jest sterowane poprzez panel dotykowy umieszczony na ekranie. 
Na ekranie głównym są prezentowane następujące dane: 
 

 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
Wejście do menu odbywa się przez naciśnięcie , ukazuje się ekran: 

 
 
Po menu poruszamy się przy pomocy strzałek góra ( )/dół ( ), enter ( ) oraz wstecz (  ).  
 
 
Wprowadzanie wartości liczbowych odbywa się przy pomocy klawiatury: 

 
 
Przy próbie wejścia do ustawień wymagane jest podanie hasła, hasło pierwotne to 1111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk wejścia do menu Aktualna data i godzina 

Informacja o transmisji 
/braku transmisji z prze-

licznikiem 

Wskaźnik chwilowego 
zuŜycia gazu 

Informacja o producencie 

Stan licznika 
głównego przelicznika 

Objętość zuŜytego gazu w 
danej godzinie (znormali-

zowana) 

Informacja i aktualnie za-
łączonych wyjściach prze-

kaźnikowych 
Informacja o obecności/ 

braku karty SD 
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7. URUCHAMIANIE OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU M0G2010 
 

1. Sprawdzić poprawność wszystkich połączeń. 
 
2. Włączyć MOG2010 do sieci. 
 
3. Z przelicznika gazu odczytujemy parametry transmisji tj.  

• Adres przelicznika 
• Prędkość transmisji 
• Bit parzystości 
• Bit stopu 

 
4. Odczytane parametry z przelicznika wpisujemy do MOG2010 

• Adres przelicznika: MENU->USTAWIENIA->ZAPYTANIA->ADRES P. 
• Prędkość transmisji: MENU->USTAWIENIA->TRANSMISJA->SZYBKOŚĆ TR. 
• Bit parzystości: MENU->USTAWIENIA->TRANSMISJA->PARZYSTOŚĆ. 
• BIT stopu: MENU->USTAWIENIA->TRANSMISJA->BIT STOPU 

 
5. Na MOG2010 ustawiamy następnie: 

 
• Czas: MENU->USTAWIENIA->CZAS->SYNCHRON.->WŁĄCZONA 

(zalecane ustawienie domyślne) 
• Adres Ogranicznika: MENU->USTAWIENIA->ZAPYTANIA->ADRES OGR. (wy-

magany adres ogranicznika musi być inny niŜ adres przelicznika) 
• Pozycja Vn: MENU->USTAWIENIA->ZAPYTANIA->POZYCJA Vn. 

(pozycja Vn w danych rejestrowych przelicznika, wartość znajdujemy w instrukcji prze-
licznika gazu, najczęściej 0). 

• Pozycja Qn: MENU->USTAWIENIA->ZAPYTANIA->POZYCJA Qn. 
(pozycja Qn w danych rejestrowych przelicznika, wartość znajdujemy w instrukcji prze-
licznika gazu, najczęściej 2, ustawienie nie jest obowiązkowe) 

• Wartości progów: MENU->USTAWIENIA->ZAŁĄCZENIA->PKx->Out (wprowa-
dzamy wartości progów, przy których zadziałają przekaźniki, wartości poszczególnych 
progów nie muszą być ustawione hierarchicznie, czyli w kolejności narastającej, bądź 
malejącej). 

• Przełączanie palnika na inne paliwo: MENU->USTAWIENIA->ZAŁĄCZENIA-
>GAZ/OLEJ 
(w układach z palnikami dwupaliwowymi istnieje moŜliwość wykorzystania MOG-
2010 do przełączania na inne paliwo – warunkiem przełączenia palnika jest wyłączenie 
jego pracy na gazie i podanie sygnału na pracę na oleju – próg ustawiony dla jednego z 
wyjść Out1 do Out8 (przekaźniki P2 do P9), mający wyłączyć palnik dwupaliwowy z 
pracy na gazie, będzie jednocześnie progiem dla przełączenia dla przekaźnika P1 
(gaz/olej) – dlatego w tym parametrze naleŜy podać numer tego wyjścia – np, jeśli próg 
wyłączający będzie ustawiony dla wyjścia Out7 to w parametrze tym naleŜy wpisać 7. 
Aby zabezpieczyć układ przed przełączeniem paliwa na krótko przed upływem godziny 
rozliczeniowej dla przekaźnika P1 (gaz/olej) przewidziano dodatkowy parametr strefa 
nieczułości – wartość w minutach do końca godziny rozliczeniowej, dla której przełą-
czenie na olej nie zadziała – np. dla nastawy 5, w ciągu ostatnich pięciu minut godziny, 
pomimo przekroczenia wartości zuŜycia gazu, przy której układ powinien przełączyć 
paliwo na olej, przekaźnik P1 (gaz/olej) nie przełączy) 
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• Wartości prądów dla palników modulowanych: MENU->USTAWIENIA-
>ZAŁĄCZENIA->Ioutx 
(przełączenie na zadany prąd odbywa się przy jednoczesnym wykorzystaniu dowolnego 
z progów przekaźnikowych) 

• Tryb pracy: MENU->USTAWIENIA->TRYB PRACY->AUTOMATYCZNY -
>WŁĄCZONY 
(do poprawnej pracy ogranicznika wymagana jest praca w trybie automatycznym) 

 
6. Ustawiamy wartości progów (dostępne 8 progów od P2 do P9), przy których zadziałają prze-

kaźniki. 
 
7. Po dokonaniu wszystkich ustawień wyłączamy i ponownie włączamy MOG2010 do sieci. 
 
8. Ogranicznik gazu MOG2010 nawiązuje komunikację z przelicznikiem. 
 
9. Po sprawdzeniu pracy i poprawnym działaniu ogranicznika MOG2010 zalecane jest wykona-

nie kopi ustawień na karcie SD: MENU->USTAWIENIA->INNE->ZAPISZ UST 
 

 
Istnieje moŜliwość podłączenia przelicznika gazu poprzez ogranicznik gazu MOG2010 do kompute-
ra, w celu utworzenia wizualizacji przy pomocy programów: 
• Odczyt przelicznika firmy COMMON dostępnego na stronie: http://www.common.pl 
• MacOdczyt firmy PLUM dostępnego na stronie: http://www.plum.pl.  
 
Program wizualizacyjny nie jest dostarczany razem z ogranicznikiem MOG2010, powyŜsze informa-
cje wskazują tylko na moŜliwość współpracy przelicznika gazu i programu wizualizacyjnego poprzez 
ogranicznik MOG2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOG2010 – INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

10 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 
            

ver. 05.2015 

8. PROGRAMOWANIE OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU M0G2010 

 
a. rozpoczęcie programowania (wejście w tryb programowania) - naciśnięcie przycisku 
 ->Ustawienia    
b. wpisanie hasła 
c. zatwierdzenie wprowadzonego hasła – naciśnięcie przycisku . 
 
Jest to zabezpieczenie przed przeprogramowaniem ogranicznika przez osoby niepowołane. Po wpi-
saniu hasła uzyskujemy dostęp do następujących parametrów: 

Lp Ustawienia Parametr Wartość Opis 
Nastawa 
domyślna 

1. 

Transmisja Szybkość 
transmisji • 4800 b/s 

• 9600 b/s 
• 19200 b/s 
• 115200 b/s 

Prędkość transmisji COM 1 i 
COM 2 pomiędzy ograniczni-
kiem MOG a przelicznikiem, 
oraz przelicznikiem a kompu-
terem PC (nastawa musi być 
wszędzie taka sama). 

9600 b/s 

2. 

 Parzystość 
• Brak 
• Nieparzysty 

(Odd) 
• Parzysty 

(Even) 

Bit parzystości COM 1 i 
COM 2 transmisji pomiędzy 
ogranicznikiem MOG a prze-
licznikiem, oraz przeliczni-
kiem a komputerem PC (na-
stawa musi być wszędzie taka 
sama). 

Brak 

3. 

 Bit stopu 

• 1 
• 1.5 
• 2 

Bit stopu COM 1 i COM 2 
transmisji pomiędzy ogra-
nicznikiem MOG a przelicz-
nikiem, oraz przelicznikiem a 
komputerem PC (nastawa 
musi być wszędzie taka sa-
ma). 

1 

4. 

 Protokół 

• GazModem1 
• GazModem2 
• ModBus 

Wybór protokołu komunika-
cyjnego między przeliczni-
kiem gazu a urządzeniem 
MOG2010. Uwaga: dla pro-
tokołów GazModem2 i MO-
DBUS naleŜy wskazać nume-
ry rejestrów Vn, Qn, Vnh dla 
wartości typu double. 
Np. Dla przelicznika CMK-
02, v1: GazModem2 poz. Vn 
= 7605. 
Zaleca się stosowanie proto-
kołu GazModem1. 

GazMo-
dem1 

5. 
 COM1 • PC-Licznik 

• PC-MOG2010 
Wybór funkcji łącza komuni-
kacyjnego COM1 

PC-Licznik 

6. 

Czas Godzina 

GG:MM:SS 

UmoŜliwia ustawienie godzi-
ny ogranicznika MOG – przy 
pracy bez synchronizacji z 
przelicznikiem 

 

7. 
 Data 

DD:MM:RR 
UmoŜliwia ustawienie daty 
ogranicznika MOG – przy 
pracy bez synchronizacji z 
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przelicznikiem 

8. 

 Synchronizacja 

Włączona 
 
Wyłączona 

UmoŜliwia włączenie mecha-
nizmu automatycznego syn-
chronizowania zegara ogra-
nicznika MOG z przeliczni-
kiem – MOG wyświetla i 
działa wtedy wg czasu prze-
licznika 

Włączona 

9. 

Zapytania Adres 
przelicznika 

Aktualny: 
A= 1 
Nowy: 
A= 

Adres przelicznika w protoko-
le GAZ-MODEM (parametr 
ustawiony w przeliczniku 
gazu przez zakład gazowni-
czy) 

1 

10. 

 Adres 
ogranicznika 

Aktualny: 
A= 100 
Nowy: 
A= 

Adres ogranicznika MOG w 
protokole GAZ-MODEM 
(wartość musi być inna niŜ 
Adres Przelicznika) 

100 

11. 

 Pozycja Vn Aktualny: 
N= 0 
Nowy: 
N= 

Pozycja licznika głównego w 
rejestrze "Dane rejestrowe" 
przelicznika gazu 

0 

12. 

 Pozycja Qn 
Aktualny: 
N= 2 
Nowy: 
N= 

Pozycja strumienia objętości 
odniesiona do warunków 
normalnych w rejestrze "Dane 
rejestrowe" przelicznika gazu 
(słuŜy tylko do wizualizacji) 

2 

13. 

 Pozycja Vnh 

Aktualny: 
N= 0 
Nowy: 
N= 

Pozycja godzinowego zuŜycia 
gazu w rejestrze "Dane reje-
strowe" przelicznika gazu, 
(gdy parametr ten jest usta-
wiony na 0 - to sterowanie 
jest oparte o wartości z liczni-
ka głównego). 

0 

14. 

 Identyfikuj 

 

Funkcja pozwalająca spraw-
dzić poprawność połączenia z 
przelicznikiem, konfiguracji 
transmisji i adresu przeliczni-
ka, przy poprawnym działaniu 
zostaną wyświetlone informa-
cje identyfikujące przelicznik 
gazu. 

 

15. 
 Zeruj KWDB 

 
Funkcja resetowania tablicy 
KWDB w przeliczniku (dla 
protokołu GazModem2). 

 

16. 

Załączenia Gaz/Olej 
Numer wyjścia 
sterującego 
nr Outx = 

UmoŜliwia wprowadzenie 
numeru wyjścia (Outx), na 
które będzie reagował układ 
przełączania palnika na inny 
rodzaj paliwa 

 

17. 

  
Ilość minut 
do pełnej 
godziny: 

UmoŜliwia wprowadzenie 
strefy nieczułości na przełą-
czanie palnika na inne paliwo 
(układ przełączania jest nieak-
tywny w nastawianych ostat-
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nich minutach godziny rozli-
czeniowej) 

18. 

 Outx • Out1 
• Out2 
• Out3 
• Out4 
• Out5 
• Out6 
• Out7 
• Out8 

UmoŜliwia wprowadzenie 
progów zadziałania poszcze-
gólnych wyjść przekaźniko-
wych, nastawa w [m3] 

 

19. 

 War. Iout1 Wartość 
aktualna: 
I = 5.00mA 
Wartość nowa: 
I = 

Ustawienie stałej wartości 
wyjścia prądowego Iout1 

 

20. 

 Tryb Iout2 

• Stały 
• Qn 

Wybór trybu wyjścia prądo-
wego Iout2: 
Stały – prąd wyjściowy jest 
równy nastawie Wat. Iout2. 
Qn – prąd wyjściowy jest pro-
porcjonalny do przepływu 
chwilowego gazu. 

Qn 

21. 

 War. Iout2 Wartość 
aktualna: 
I = 5.00mA 
Wartość nowa: 
I = 

Ustawienie stałej wartości 
wyjścia prądowego Iout2 

 

22. 

 Skala Iout2 

Wartość 
aktualna: 
Q = 100m3 
Wartość nowa: 
Q = 

Parametr skalujący wyjście 
prądowe Iout2 pracujące jako 
wyjście informacyjne o chwi-
lowym przepływie gazu. Na-
stawa wartości przepływu 
chwilowego gazu, dla której 
Iout2 = 20mA. (Iout2 = 4mA dla 
Q = 0m3/h). 

100m3 

23. 

Tryb Pracy Automatyczny 

Włączony 
 
Wyłączony 

Wybór trybu pracy. Do po-
prawnej pracy ogranicznika 
MOG wymagane jest włącze-
nia trybu Automatycznego. 
Tryb ręczny wykorzystywany 
jest do sprawdzenia popraw-
ności działania układów elek-
trycznych połączenia z palni-
kami, oraz w sytuacjach awa-
ryjnych 

 

24. 

 Ręczny 

G/O  01  02  03  
04 
□    □    □   □    □ 
05   06   07  08  A 
□    □    □   □    □ 

UmoŜliwia włącze-
nie/wyłączenie poszczegól-
nych wyjść przekaźnikowych. 
Wyjście z okna umoŜliwia 
strzałka po prawej stronie. Do 
poprawnej pracy ogranicznika 
wymaga się pracy w trybie 
automatycznym (Przy zapisa-
niu zmian przy wyjściu z 
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okna, urządzenie przechodzi 
w tryb ręczny). 

25. 
 Kontrola 

• P. Godzinowy 
• P. Chwilowy 

Wybór trybu ograniczania 
zuŜycia gazu.  

P. Godzi-
nowy 

 

21. 
Inne Kalibracja 

TP. 
 

Kalibracja panelu dotykowe-
go – wykonuje serwis. 

 

• Iout1 4mA 
Kalibracja wyjść prądowych, 
– wykonuje serwis. 

 

• Iout1 20mA 
Kalibracja wyjść prądowych – 
wykonuje serwis. 

 

• Iout2 4mA 
Kalibracja wyjść prądowych – 
wykonuje serwis. 

 
22. 

 Kalibracja Iout 

• Iout2 20mA 
Kalibracja wyjść prądowych – 
wykonuje serwis. 

 

23. 

 Ustawienie 
wskaźnika Qn 

Wartość 
aktualna: 
Qn = 100 
Wartość nowa: 
Qn = 

Wartość maksymalna wskaź-
nika na ekranie głównym 
chwilowego zuŜycia gazu 
(domyślnie ustawiamy równą 
mocy zamówionej [m3/h]) 

 

24. 
 Zapisz 

ustawienia 
 

Pozwala zapisać kopię usta-
wień na karcie SD 

 

25. 
 Wczytaj 

ustawienia 
 

Wczytuje wcześniej zapisane 
ustawienia z karty SD 

 

26. 
 Zmiana hasła Aktualne: 0 

 
Nowe:  

Zmiana hasła, hasło wymaga 
podania 4 cyfr róŜnych od 0. 
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9. ARCHIWIZACJA DANYCH 

 
Moduł ogranicznika gazu MOG2010 przy zamontowanej wewnątrz karcie SD tworzy automatycznie 
następujące pliki: 
• Raporty dobowe: zawierają stan licznika głównego, oraz godzinowe zuŜycie gazu, wartości ar-

chiwizowane są co godzinę, 

• Raporty miesięczne: zawierają stan licznika głównego w kaŜdym dniu miesiąca, 

• Alarmy dzienne: zawierają datę, godzinę następujących zdarzeń: 

− włączenia urządzenia, 

− nawiązanie transmisji z przelicznikiem gazu, 

− alarm o zerwaniu transmisji, 

− załączenia i wyłączenia poszczególnych przekaźników, 

− zmiany parametrów ustawień. 

Wszystkie informacje są katalogowane ( bieŜący rok/miesiąc/*.txt) jak przedstawia rysunek: 

 
 KaŜdy folder miesiąca zawiera pliki raportów dobowych alarmów i raport miesięczny. Infor-
macje są zapisywane w plikach txt, mogą później być przetwarzane w dowolnym programie kompu-
terowym (Word, Excel). Wszystkie archiwizowane dane są dodatkowo dostępne z panelu interfejsu 
uŜytkownika (MENU->HISTORIA).  
 Aby przeglądać alarmy, naleŜy wejść do MENU->HISTORIA->Alarmy, następnie wybrać 
interesujący nas rok, później miesiąc i następnie dzień. Zostaną wyświetlone wszystkie zdarzenia, 
które zostały zarejestrowane. Za pomocą strzałek góra ( )/dół ( ) przeglądamy tekst, przy pomo-
cy przycisku wstecz (  ) wychodzimy z przeglądania. 
 Przegląd raportów odbywa się przez wejście do MENU->HISTORIA->S.Licznika. Oprogra-
mowanie umoŜliwia przeglądanie wartości, bądź wyświetlenie ich na wykresie. Wszystkie wykresy 
są skalowane do największej wyświetlanej wartości. Wyboru odpowiednich danych dokonuje się 
analogicznie jak wyboru rejestru alarmów z danego dnia. 
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10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAśU OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 
 
Ogranicznik moŜe znajdować się w odległości do 1000 mb. (dla transmisji RS485) od przelicznika 
gazu, instalację naleŜy wykonać przewodem przystosowanym do transmisji danych. Temperatura 
otoczenia winna wynosić od 0°C do 40°C. Zasilanie z rozdzielni o napięciu 230V 50Hz, w której 
zastosuje się dodatkowe zabezpieczenie ochrony przeciwporaŜeniowej. W przypadku współpracy z 
siecią dwuprzewodową zaciski N i PE w ograniczniku naleŜy zewrzeć.  
 
Obudowę ogranicznika montujemy na ścianie za pomocą czterech kołków rozporowych i śrub – nie 
ma potrzeby demontaŜu wnętrza ogranicznika. 
 
Podłączając ogranicznik do rozdzielnic palnikowych lub palnika, naleŜy stosować się do następują-
cych zaleceń: 
– w przypadku dwustopniowych palników gazowych wyłączać drugi stopień (styki ogranicznika 

MOG włączyć w obwód presostatu / termostatu drugiego stopnia) 
– w przypadku dwustopniowych palników gazowo-olejowych wyłączać drugi stopień mocy palnika 

(styki ogranicznika MOG włączyć w obwód presostatu / termostatu drugiego stopnia), jednocze-
śnie blokując tę funkcję w przypadku pracy palnika na olej, korzystając z styków pomocniczych 
przełącznika gaz-olej 

– w przypadku modulowanych palników gazowych, styki ogranicznika MOG włączyć w obwód 
zmniejszania mocy na regulatorze palnikowym (KS lub RWF) 

– w przypadku modulowanych palników gazowo-olejowych, styki ogranicznika MOG włączyć w 
obwód zmniejszania mocy na regulatorze palnikowym (KS lub RWF), jednocześnie blokując tę 
funkcję przy pracy palnika na olej  

– naleŜy unikać wyłączania palnika po przekroczeniu limitu zamówionego gazu – ponowny roz-
ruch palnika jest nieekonomiczny, dlatego powinno się tak programować progi, aby palnik od-
powiednio wcześnie przeszedł na małą moc, unikając w ten sposób jego wyłączenia  

  
 
 
UWAGI: 
– przewody i Ŝyły kabli koloru niebieskiego stosować wyłącznie do prowadzenia przewodu neu-

tralnego „N”, natomiast Ŝyły koloru Ŝółto - zielonego do prowadzenia przewodu ochronnego 
„PE”  

– zacisk uziemiający ogranicznika naleŜy połączyć z uziemieniem za pomocą przewodu miedzia-
nego o przekroju nie mniejszym niŜ 1,5 mm2  

– przewodów połączeniowych nie naleŜy prowadzić w torach kablowych razem z przewodami si-
łowymi. 

– w miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne, przewody naleŜy prowadzić w osłonach z 
rur stalowych. 

– w przypadku kotła zasilanego gazem przewody elektryczne prowadzić poniŜej dolnej krawędzi 
otworów wentylacji wywiewowej pomieszczenia kotłowni 

– poziome odcinki przewodów elektrycznych prowadzić w odległości, co najmniej 0,1 m od prze-
wodów gazowych. 

– prawidłowość wykonania instalacji i podłączenia obwodów zgodnie z niniejszą dokumentacją 
naleŜy potwierdzić w załączonym PROTOKOLE ZGODNOŚCI MONTAśU AUTOMATYKI Z 
DOKUMENTACJĄ. 
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11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG 2010 Z PRZELICZ-
NIKIEM MacBAT/2COM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOG2010 – INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

17 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 
            

ver. 05.2015 

12. SCHEMAT POŁĄCZEŃ OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG 2010 Z PRZELICZ-
NIKIEM MacBAT II 

 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS232 
 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS485 
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13. SCHEMAT POŁĄCZEŃ OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG 2010 Z PRZELICZ-
NIKIEM MacMAT II 

 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS232 
 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS485 
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14. SCHEMAT POŁĄCZENIA OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 Z PRZELICZ-
NIKIEM CMK–01 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS232 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS485 
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15. SCHEMAT POŁĄCZENIA OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 Z PRZELICZ-
NIKIEM CMK–02 

 

 
 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS232 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS485 
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16. SCHEMAT POŁĄCZENIA OGRANICZNIKA ZUśYCIA GAZU MOG2010 Z KOMPU-
TEREM 

 
 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS232 
 
 
 

 

 
 

Połączenie z wykorzystaniem łącza RS485 

 
Parametry transmisji, ustawianie w programach wizualizacyjnych: 
• powtarzanie pytań bez poprawnej odpowiedzi: 5 
• czas międzybajtowy odpowiedzi:   60msek 
• czas między pytaniami:     5000msek 
• ilość wczytywanych parametrów:   5 
 

17. KOMPLETACJA 
• układ MOG-2010     szt.1 
• dokumentacja techniczna    kpl.1 
 
 

  


