
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controller-ul ETS Control proiectat pentru controlul multiplu al 

circuitelor HVAC si termoficare, pentru citirea datelor de la contoare  prin 
M-bus si stocarea  lor în memoria interna, comanda de la distanta, analiza si 
transmiterea datelor catre sistemul central SCADA prin ModbusTCP . Este 
un echipament versatil, liber programabil pentru aplicatii complexe, fara a 
necesita cartele sau module aditionale . 

 

 

 

 

ETS CONTROL 

Controler Universal Programabil 



  

Domeniu de utilizare  

         Controler-ul universal ETS Control (denumit în continuare Dispozitiv) este conceput ca si 
controller pentru controlul proceselor în sistemele de încalzire prin algoritm PID, apa calda si 
ventilatie, de asemenea ca si dispozitiv de colectare de date pentru citirea contoarelor de la distanta  
prin M-bus si depozitarea ulterioara a acestora în memoria interna, analiza si transmisie catre 
sistemul central de achizitie de date 
 

Date de înregistrare 
Dispozitivul efectueaza: 
- Monitorizarea tuturor datelor înregistrate, înregistrarea datelor selectate sau a variabilelor 
- Selectarea frecventei (perioada) de arhivare (de la 1s) 
- Arhivarea parametrilor proceselor tehnologice si a variabilelor în sistemul de încalzire la fiecare 5 
min pâna la 7 zile 
-  Trimiterea de mesaje în cazul în care valorile paremetrilor depasesc limitele (pâna la 32 de 
parametrii selectabili) 
 
Citirea contoarelor 
Controler-ul poate citi toate contoarele care accepta protocolul M-Bus. Citirea este efectuata folosind 
algoritmul ”Wild card search”. Datele de la contoare pot fi citite folosind adresele primare sau 
secundare. 
Exista posibilitatea de a citi doar un contor, fara folosirea algoritmului. Datele contorului citit sunt 
decodificate si parametrii selectati sunt salvati si în arhiva (numai acei parametrii selectati de catre 
utilizator sunt salva si în arhiva). Frecventa de citire a contoarelor se poate alege liber. 
 

Comunicatia la distanta 
Dispozitivul poate comunica prin Ethernet, GSM/GPRS. Acesta sustine protocoalele TCP/IP, UDP, 
DHCP. Exista posibilitatea de a seta parametrii, descarca fisiere arhiva  si de a actualiza firmware-ul 
de la distanta. Mesajele sistemului selectat sunt trimise utilizatorului de la distanta: 
- Sursa alimentare Off / On; 
- Schimbarea de firmware (actualizare); 
- Schimbarea setarilor intrarilor logice (high / low level); 
- Citirea datelor arhivate; 
- Schimbare setari circuit HVAC si de citire a contoarelor. 
Control HVAC 
Se pot controla pâna la 3 circuite HVAC independente. 



  

 

 

 

 



  

Principalii parametrii tehnici 

 

Condiții de operare 

Temperatura ambientală 5-55˚C 
Umiditatea 93% 
Clasa de protecție IP30 

 

Sursa de alimentare 

~ 230 V Consumul maxim nu este mai mare de  10 VA; 

Intrări / Ieșiri 

Intrări digitale Două intrări independente izolate optic; 
Până la 10 kHz; 
Curent de intrare 5-40 mA; 
Impedanța de intrare 470 Ω; 

  
Ieșiri discrete Două ieșiri independente izolate optic; 

Curent maxim colector 50mA; 
Voltaj maxim între colector și emițător 30 V; 

  
Intrări analogice 
 

Limitele de măsurare 0...20mA, 4…20mA; 
Eroare de măsurare ± 0,5% pe întreaga scală (cu calibrare 
individuală); 

  
Senzori de temperatură Senzori digitali - 16  

Interval de măsurare a temperaturii: de la  -55˚C până la 125˚C 
Eroare de măsurare  ±0.5˚C, la o temperatură de  -10˚C la 85˚C 

 

Interfețe de comunicare 

GSM/GPRS 900/1800 
MHz 

Pentru a se asigura o comunicare corectă se recomandă următoarele 
modem-uri: 

- Modem intern (integrat); 
- Modem extern. 

Modem cu citire la distanță prin interfața RS 422 (până la o distanță 
de maxim 50m) 

LAN Interfață Ethernet 10/100  
RS232 Două interfețe RS 232 independente  
MBus sau CL Interfață M-Bus master (până la 4 contori); 

CL – buclă curentă 
În acelaș timp, puteți folosi doar un singur tip de interfață (selectat în 
timpul configurării) 

Interfață RS 485 sau 
comunicație serială de nivel 
scăzut 

Mod de operare «Master/Slave»; 
Opțional este permis setarea comunicație seriale la un nivel scăzut 
(3,3 V); 
 

Puteți conecta un modem ce 
operează o linie de 
conexiune fixă 

Compatibil cu modemuri care suportă comenzi HAYES AT; 



  

Funcții efectuate 

Canal transparent TCP -> MBus/CL 
TCP -> RS232 x 2 buc. 
TCP -> RS485 
Modem (CSD) -> MBus/CL 
Modem (CSD) -> RS232 x 2 buc. 
Мodem (CSD) -> RS485 

Citirea contorului Tipuri de contoare ce pot fi citite: 
-toate tipurile de contoare ce suportă interfața M-Bus ( EN 13757-
3)  
-Diehl Metering, Kamstrup, Landys&Gyr, Itron etc. 

   - MBus (EN 13757-2, EN 13757-3pentru convertirea în MODBus 
Citirea contorului ”Mbus”, compresie și transmitere a datelor 
optimizată; 

Prelucrarea și transmiterea 
datelor către sistemul 
central de achiziție de date 
 

- Măsurarea traductoarelor de presiune (4 - 20mA); 
- Măsurarea temperaturilor; 
- Backup; 
- Transferul de evenimente; 

Dispozitiv de actualizare a 
software-ului de la distanță 

Integrat prin Web-Server 

Structura dispozitivului 

- Receptor pentru un număr de până la 16 senzori de temperatură cu un fir; 
- Display grafic LCD; 
- Receptor RFID, (Radio Frequency IDentification, identificare prin radiofrecvență); 
- Receptor IR pentru un control de la distanță; 
- Butoane de control al dispozitivului, similar cu receptorul IR; 
- Interfață USB pentru configurarea dispozitivului; 
- AI(0..4) 5 intrări analogice pentru conectarea senzorilor de presiune; 
- AO(0..1) 2 ieșiri analogice; 
- DI(0..6) 7 intrări digitale pentru citirea semnalelor digitale; 
- DO(0..1)(±24V) 2 ieșiri de semnal digital izolate galvanic; 
- DO(0..8)(~230V) 9 ieșiri discrete de semnal izolate galvanic; 
- Sursa de alimentare, pentru alimentarea dispozitivului; 
- Memorie FLASH externă nevolatilă, pentru stocarea datelor citite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Nota : Pentru a putea configura dispozitivul este folosit programul ”ETSRS4 configurator”. 

Poți modifica setările dispozitivului prin conectarea lui la un PC prin intermediul interfeței 

USB sau Ethernet.  

Numărul contactelor 

 

 
 

 

Contactul Simbolul Aplicația 

1 (L) Tensiune 220V, Faza 
2 (N) Tensiunea 220V, Nulul 
3 PE Împământarea 
4 AK+ Conectarea la baterie(+) 
5 AK- Conectarea la baterie(-) 
6 
7 

C_OUT6 Comandarea circuitelor de energie electrică prin ieșirea 6 

8 
9 

C_OUT7 Comandarea circuitelor de energie electrică prin ieșirea 7 

10 
11 

C_OUT8 Comandarea circuitelor de energie electrică prin ieșirea 8 

12 Intrarea discretă 0(-) 
13 

D_IN0 
Intrarea discretă 0(+) 

14 Intrarea discretă 1(-) 
15 

D_IN1 
Intrarea discretă 1(+) 

16 Intrarea discretă 2(-) 
17 

D_IN2 
Intrarea discretă 2(+) 

18 Intrarea discretă 3(-) 
19 

D_IN3 
Intrarea discretă 3(+) 

20 GND Împământarea 
21 P_VCC Alimentarea externă cu tensiune 
22 
23 

RFID Antenna Antena pentru citirea cardului RFID 

24 T_GND Împământarea pentru senzorii de temperatură 
25 T_DATA Semnalul digital al senzorilor de temperatură 
26 T_VCC Energia electrică al senzorului de temperatură  
27 AN_IN3 A intrare analogică pentru măsurarea presiunii 



  

28 GND Împământarea 
29 AN_IN2 

A  intrare analogică pentru măsurarea presiunii 
30 GND Împământarea 
31 AN_IN3 Prima intrare analogică pentru măsurarea presiunii 
32 P_VCC Alimentarea externă de tensiune 
33 AN_IN0 Intrarea analogică 0 pentru măsurarea presiunii 
34 Out_0 DO0-24V/AO 4-20 mA(ieșire analogică izolată galvanic) 
35 Out Gnd Ieșirea pentru împământare 
36 Out_1 DO0-24V/AO 4-20 mA(ieșire analogică izolată galvanic) 
37 Mbus/CL - Intrare Mbus/CL -  
38 Mbus/CL + Intrare Mbus/CL + 
39 +5V Tensiunea de referință pentru intrarea analogică 
40 AN_IN4  intrare analogică pentru măsurarea tensiunii(0-3V)  

Rin – 10kΩ 

41 GND Împământare 
42 Tensiunea de referință pentru intrarea analogică 5 
43 

AN_IN5 
D_IN4 

 intrare analogică pentru măsurarea tensiunii 0-3V,  
Rin – 100 Ohm 

44 P_VCC Alimentarea externă cu tensiune 
45 GND Împământare 
46 Tensiunea de referință pentru intrarea analogică 6 
47 

AN_IN6 
D_IN5 

A  intrare analogică pentru măsurarea tensiune 0-
3V,  

Rin – 100 Ohm 
48 GND Împământarea 
49 Tensiunea de referință pentru intrarea analogică 7 
50 

AN_IN7 
D_IN6 

A  intrare analogică pentru măsurarea tensiunii 0-
3V,  

Rin – 100 Ohm 
51 
52 

C_OUT5 
A  ieșire de energie electrică 

53 
54 

C_OUT4 
A  ieșire de energie electrică 

55 
 56 

C_OUT3 
A  ieșire de energie electrică 

57 
58 

C_OUT2 
A  ieșire de energie electrică 

59 
60 

C_OUT1 Prima ieșire de energie electrică 

61 
62 

C_OUT0 Ieșirea 0 de energie electrică 

J28  Conectare serială(port 1.3) 
J27  Conectare serială(port 0.2) 
J21  Conectare Ethernet 
J29  Conectare RS-485 

 
 
 
 
 
 



  

Scheme electrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 1 Schema electrică a intrărilor digitale(P-VCC) 

 

 

 
                                         
 
 
 
 
 
 

                                          Fig. 2 Schema electrică a intrărilor analogice 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 3 Conexiunile necesare pentru măsurarea tensiunii 

 



  

 

 

 

Fig. 4 Schema de conectare a senzorilor de presiune 

(4 senzori de 4-20 m alimentată P-VCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Senzorii de temperatură și antena RFID 

Fig. 5 Schema electrică pentru reglarea procesului de încălzire 

 



  

 

 

 

 

Fig. 7 Interfața conectării seriale și a extensiei 

 

Semnificația pinilor ce aparțin conectărilor seriale 

Conector Aplicație 

Conector serial J28 

J 28.1 Port 1, semnal TX(RS232) 
J 28.2 Port 1, GND 
J 28.3 Port 1, semnalul RX(RS232) 

Conector serial J27 

J 27.1 Port 0, semnal TX(RS232) 
J 27.2 Port 0, GND 
J 27.3 Port 0, semnal RX(RS232) 

Interfața extensiei J29 

J 29.1  
J 29.2 Împământare 
J29.3  
J29.4 Împământare 
J29.5 RS485 B 
J29.6 RS485 A 
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