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Потоковий комп'ютер OMNI серії 4000/7000 

забезпечує надійне, повністю відстежуване і 

безпечне вимірювання витрати газу і рідини для 

систем управління і зв'язку, а також операцій 

передачі даних. 

З 1991 року потокові комп'ютери OMNI визнані 

кращими потоковими комп'ютерами, доступними 

по продуктивності, надійності, підтримці і 

життєвому циклу. Потоковий комп'ютер OMNI 

4000/7000 являє собою наступний крок в еволюції 

комп'ютерів OMNI. Завдяки використанню 

новітніх процесорних технологій і 

комунікаційних протоколів модель 4000/7000 

забезпечує найвищий рівень таких 

характеристик, як: 

 

 Надійність  

 Простежуваність  

 Безпека  

 Простота використання  

 Зберігання даних 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 Неочищена нафта  

 Продукти нафтопереробки   

 Зріджені вуглеводневі гази 

 Природний газ  

 Газоконденсатні рідини  

 Олефіни (пропілен) 

ВЕРСІЙНІ МІГРАЦІЇ БАЗИ ДАНИХ З 

ЗАСТАРІЛИХ ПОТОКОВИХ 

КОМП'ЮТЕРІВ OMNI 

OMNI відома своєю прихильністю до кожного 

встановленого комп'ютера OMNI з точки зору 

постійної, зворотної сумісності та шляхів 

оновлення до поточних специфікацій, схвалень, 

обслуговування клієнтів та підтримки. В рамках 

серії 4000/7000 OMNI підтримує це зобов’язання 

через шлях міграції, що дозволяє існуючим 

користувачам OMNI перейти на комп’ютер 

4000/7000, одночасно використовуючи свої 

інвестиції в електропроводку та інжиніринг. 

Для існуючих клієнтів OMNI серії 4000/7000 

пропонує шлях до включення останніх інновацій 

та можливостей потокових комп'ютерів. 

 OMNI 4000/7000 використовує той самий 

корпус, що і попереднє покоління 

моделей 3000 і 6000, які повинні 

розміщуватися в одному місці, 

зменшуючи вимоги до повторного 

підключення та час введення в 

експлуатацію. 

 Встановлення вимагає мінімального 

підключення, щоб спростити монтаж та 

введення в експлуатацію. 

 Він пропонує користувачам спеціальне 

картографування баз даних Modbus для 

перетворення більшості регістрів 

4000/7000 в регістри 3000/6000, щоб 

підтримувати зв'язок із системами 

SCADA та PLC, що зменшує вимоги до 

реінжинірингу. 
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 Потрібне дуже незначне перенавчання - 

функціональність програмного 

забезпечення схожа, з більш потужними 

можливостями, доступними в 

програмному забезпеченні 

OMNICONNECT для потокового 

комп’ютера 4000/7000. 

 

ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

OMNI 4000/7000 використовує ті ж перевірені 

математичні формули, що і попередні покоління, 

одночасно використовуючи можливості новіших 

технологій, тому користувачі мають той самий 

рівень продуктивності, який необхідний при 

передачі продукту користувачеві в гнучкій, 

надійній системі.  OMNI 4000/7000 використовує 

лінійність, повторюваність та відтворюваність 

для зменшення невизначеності. Він визначає 

об’єм, масу та щільність та проводить 

розрахунки перерахунку відповідно до 

затверджених стандартів API. 

 

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ 

OMNI 4000/7000 - єдиний потоковий комп'ютер, 

який отримав затвердження WELMEC WG7.2, 

випуск 6, розширення D. Це означає, що 

потоковий комп’ютер 4000/7000 повністю 

простежується з можливістю реєструвати кожну 

маніпуляцію чи зміну вимірювань. Оскільки 

єдиним сумісним потоковим комп'ютером є 

WELMEC WG7.2, випуск 6, розширення D, 

4000/7000 пропонує безперервний ланцюжок 

даних, який раніше не був доступний. Якщо 

коли-небудь виникає питання узгодження, 

комп’ютер 4000/7000 дозволяє відстежувати 

невідповідність до точного моменту зміни. 

OMNI також розширює 100% відстежуваність у 

нашому процесі виробництва та збірки. 

Кожному потоковому комп'ютеру присвоюється 

серійний номер, що дозволяє фабриці 

відстежувати походження кожного компонента, 

кожен крок збірки та кожну точку перевірки та 

забезпечення якості. Цей процес включений у 

нашу сертифікацію ISO 9001: 2015. 

 

БЕЗПЕКА 

Існує два основні міркування при вирішенні 

вразливих аспектів безпеки потокового 

комп’ютера. 

По-перше, існують внутрішні уразливості 

потокових комп’ютерів, які можуть мати відкриту 

або програмовану архітектуру, що створює 

можливість кожному, хто має доступ до 

потокового комп’ютера, редагувати, 

модифікувати чи іншим чином компрометувати 

розрахунки виробника. За допомогою 

програмованих потокових комп’ютерів 

простежуваність до існуючих схвалень може бути 

перезаписана, маніпульована або просто не 

враховуватись під час перепрограмування 

програми. Навіть простий аудит перегляду 

мікропрограми та контрольної суми на 

відповідність може потребувати повної повторної 

перевірки всіх поточних обчислень та функцій. 

OMNI 4000/7000 повністю налаштовується на 

місці, але не програмується, що підтримує 

цілісність сертифікованого на заводі 

програмування. В серії 4000/7000 OMNI вбудував 

різні рівні безпеки, включаючи 16 індивідуальних 

користувачів із правами та доступом, що 

визначаються адміністратором. 

Другою проблемою безпеки є вразливість до 

сторонніх зловмисників або хакерів. Нафтогазова 

промисловість є однією з найбільш цільових 

галузей для кібератак. Для енергетичних та 

комунальних компаній втрати бізнесу та 

пошкоджене обладнання коштує в середньому 

13,2 мільйона доларів щороку. Кібератаки можуть 

спричинити такі проблеми, як: 

 Вимкнення процесу 

 Пошкодження обладнання 

 Проблеми з якістю продукції 

 Невиявлені розливи 

 Порушення відповідності  

 Порушення правил техніки безпеки 

*http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-

10/hackers-favorite-target-big-oil  

 

Потоковий комп’ютер OMNI 4000/7000 був 

розроблений таким чином, щоб бути максимально 

безпечним, щоб зменшити можливість 

несанкціонованого проникнення в потоковий 

комп’ютер. Деякі доступні ресурси: 

 Кожен порт доступу може бути захищений 

унікальними паролями та/або 

налаштованою користувачем картою 

Modbus. 
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 Ідентифікатор користувача та рівні 

дозволів  

 Шифрування SSL: відкритий та 

симетричний ключ 

 Виявлення зловмисників, які фіксуються 

в SysLog 

 Кібератаки не можуть перервати 

розрахунки потоку. 

 

Незалежно від того, чи захищає він від 

модифікацій комп’ютерних потоків, що 

призводять до ненавмисних розбіжностей, чи від 

зовнішніх атак, потоковоий комп’ютер OMNI 

4000/7000 забезпечує впевненість у безпеці 

ваших вимірювань та програм. 

 

НАДІЙНІСТЬ 

Попередні версії OMNI мають 

задокументований середній час між відмовами 

(MTBF), який перевищує 8000 днів, на основі 

даних про ефективність роботи на місцях. Були 

випадки продовження роботи після удару 

блискавки, ураганів, занурення у воду та 

автомобільних аварій. 

OMNI 4000/7000 розроблений з тими ж 

принципами продуктивності, що і попередні 

моделі, щоб витримувати важкі умови 

експлуатації з такою ж надійністю та 

продуктивністю, як і його попередники. 

 

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ 

OMNI 4000/7000 пропонує спрощений 

інтерфейс. Є кілька варіантів взаємодії з 

потоковим комп'ютером: 

 Передню панель було перероблено з 

меншою кількістю кнопок та 

високофункціональним 4,3-дюймовим 

кольоровим РК-екраном для швидкої 

взаємодії на місці з потоковим комп'ютером. 

 Програмне забезпечення OMNICONNECT 
(наступне покоління програмного 

забезпечення OMNI) пропонує користувачам 

більшу гнучкість у налаштуванні та 

виконанні певних тестів на потоковому 

комп'ютері. Подібно за дизайном до 

попереднього покоління програмного 

забезпечення OMNI, OMNICONNECT 

вимагає дуже незначної перепідготовки збоку 

користувачів, які вже знайомі з програмним 

забезпеченням OMNI. Навіть нові 

користувачі стануть досвідченими за 

мінімальної підготовки. 

 OMNIPANEL - це ПК на базі Windows 

або програмне забезпечення для 

планшетів на базі Windows із 

користувальницьким інтерфейсом, що 

імітує зовнішній вигляд та функції 

передньої панелі OMNI 4000/7000. Це 

дозволяє виконувати функції оператора та 

технічного персоналу віддалено на 

потоковому комп'ютері, фактично не 

перебуваючи фізично біля передньої 

панелі. Він налаштовується користувачем 

для вертикального або горизонтального 

перегляду 

 

 
Горизонтальний вигляд ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ  

 

OMNI 4000/7000 має 128 Мб обсягу оперативної 

пам'яті Зберігання даних вимірювань здійснюється 

з використанням 8 Гб SD-карти для архівування 

історичних даних. Ця високоефективна функція 

зберігання даних перетворюється на можливість 

зберігати дані протягом дуже тривалих періодів - 

іноді років. Це полегшує проведення щорічної 

звірки або перегляду. Оскільки дані можна 

витягувати з потокового комп’ютера, а потім, 

можливо, маніпулювати ними в інших системах у 

процесі, 4000/7000 зберігає вихідні 

немодифіковані дані, щоб за необхідності їх можна 

було використовувати як оригінал. Можливості 

зберігання даних також можуть бути використані 

для надання даних зовнішнім програмним 

додаткам на підтримку критичного бізнес-аналізу, 

наприклад, для створення відповідних звітів. 
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ПЕРЕДАЧА ДАНИХ 

 Потоковий комп'ютер OMNI 4000/7000 

був розроблений з можливістю швидко та 

безпечно обробляти великі обсяги даних 

за допомогою подвійного Ethernet (DE) та 

послідовних модулів. 

 

Він має: 

 

 4 порти Ethernet і 10 послідовних портів 

 Максимум 32 незалежних підключення до 

віртуального порту Ethernet - по 8 на 

фізичний порт Ethernet 

 Налаштування обладнання Ethernet 

можна здійснити за допомогою 

програмного забезпечення для 

конфігурації OMNICONNECT або на 

передній панелі.  

 Вбудований роз'єм Ethernet RJ-45 з 

максимальною швидкістю 100BaseT - 

10BaseT від роз'єму на задній панелі 

 Автоматичне визначення Ethernet RX/TX 

та полярності 

 Налаштована користувачем сумісність 

Modicon або несумісність з Modicon на 

кожному з 32 незалежних підключень 

віртуального порту Ethernet 

 Повна обробка паролів через Ethernet  

 Програмне завершення термінації на 

портах RS-485, розташованих на модулях 

подвійного Ethernet (DE) 

 Безпечні підключення до розетки (SSL) 

 

Ці функції означають, що 4000/7000 надзвичайно 

безпечний і може швидко обробляти великі 

обсяги даних про процеси, бізнес або 

підприємства, а також, що потоковий комп'ютер 

буде досить гнучким, щоб задовольнити 

розширені потреби обробки даних у 

майбутньому. Це включає зв'язок із системами 

вищого рівня, такими як SCADA, DCS, системами 

цілісність трубопроводу та системи обліку, а 

також вторинними системами, такими як 

сторонні PLC або інструменти на трубопроводі. 

Крім того, мережевий друк є стандартною 

функцією, яка включає ідентифікацію адрес для 

восьми IP-адрес принтера, з додатковою 

функцією призначення звітів кожному принтеру. 

Підтримуються два додаткові принтери RS-232.  

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Потокові комп’ютери OMNI 4000/7000 

розроблені для задоволення поточних та 

майбутніх потреб у вимірюванні нафтової та 

газової промисловості. OMNI перевищує всі 

вимоги щодо обробки даних, точності та часу 

циклу розрахунку для всіх визнаних стандартних 

блоків, включаючи API, ISO, OIML та AGA.  У 

поєднанні з найбільшою командою спеціалістів з 

підтримки потокових комп'ютерів та 

унікальними он-лайн інструментами підтримки 

та документацією OMNI продовжує залишатися 

вибором "номер один" галузевих експертів. 

 

  



 

 

Паспорт 

Потоковий комп'ютер OMNI® 4000 & 7000 

 

 

 
 

 
Екран інформаційної панелі в OMNICONNECT 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

OMNICONNECT - це програмне забезпечення для ПК на базі 

Windows, яке пропонує покращений рівень конфігурації за 

допомогою комп'ютерів OMNI 4000 та 7000. Розроблений на 

операційній системі в режимі реального часу, 

OMNICONNECT є надійним і може відповідати вимогам 

вдосконаленого управління даними. Розроблений для того, 

щоб швидко реагувати і демонструвати високу 

продуктивність, OMNICONNECT завершує цикли за лічені 

секунди. OMNICONNECT дозволяє користувачам виконувати 

будь-які завдання на OMNI 4000/7000. Це спрощує як 

конфігурацію комп'ютера в режимі офлайн, так і в режимі 

онлайн, і дозволяє користувачеві перевірити деякі операції, 

такі як моніторинг якості в газових системах, дозування та 

перевірка в рідинних системах. Налаштування безпеки портів 

та користувачів можна імпортувати, а потім експортувати на 

інші потокові комп'ютери OMNI, якщо потрібна дубльована 

структура захисту. 

OMNICONNECT має простий у використанні інтерфейс, який 

пропонує більшу гнучкість у налаштуванні та спрощує 

навігацію між меню. Існуючі користувачі OMNI відмітять 

схожість програмного забезпечення з OMNICOM на вигляд та 

відчуття, і їм знадобиться мінімальний час для засвоєння 

розширених можливостей OMNICONNECT. 

 

 

 

За винятком OMNICONNECT, немає інших програм 

високого рівня, які дозволяють зміни або маніпуляції з 

програмним забезпеченням та мікропрограмою, що 

суперечить вимогам схвалень WELMEC. 

Стандартна ліцензія на програмне забезпечення 

OMNICONNECT входить до складу кожного потокового 

комп’ютера 4000/7000 OMNI. Використання регулюється 

умовами, викладеними в ліцензійній угоді OMNI. 

 

Особливості OMNICONNECT: 

 Більші кнопки меню для простоти використання 

 Необов’язкове діалогове вікно QuickStart 

 Налаштування елементів екрану для кожного 

користувача 

 Інформаційна панель, щоб швидко переглянути 

операційну інформацію 

 Локальний та віддалений доступ 

 Доступ до комп’ютерних сайтів із декількома 

потоками 

 Екрани даних, які налаштовуються користувачем, 

для вмісту реєстру в режимі реального часу 

 Інтернет та офлайн конфігурація 

 Управління ліцензуванням функцій OMNI 

 Адміністрування до 16 логінів та паролів 

користувачів 

 Налаштовуваний тайм-аут OMNICONNECT та 

пароль на передній панелі 

 Окрема кнопка допомоги F1  

 Валідаційні перевірки для негайного 

розпізнавання помилок 

 Вбудований браузер баз даних Modbus з 

численними фільтрами пошуку  

 Вбудовані обмеження безпеки 

 Широкий журнал комунікацій та налагодження 

 Налаштовувані звіти 

 Підтримка Windows 10 
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ПЕРЕВАГИ OMNI 4000 І 7000 

 

З тих пір, як перші комп'ютери OMNI були 

виготовлені понад 25 років тому, технології 

розвивалися. З кожною інновацією та розробкою, 

що змінили спосіб обробки обчислювальних 

потоків, OMNI змогла продовжувати 

підтримувати кожен проданий комп'ютер OMNI, 

розробляючи повністю сумісні оновлення та нові 

версії ПО. З 1991 року OMNI забезпечує, щоб 

наші встановлені системи не застарівали.  В 

рамках серії 4000/7000 ми продовжили цю 

традицію, створивши шлях міграції, завдяки чому 

користувачі можуть і надалі мати доступ до 

найновіших функціональних можливостей, таких 

як: 

 Потужна, надійна операційна система в 

режимі реального часу 

 Швидший доступ до даних за наявності 

віддалених з'єднань, таких як PLC, 

системи SCADA та інші сторонні ресурси 

 365+ днів пакетного зберігання для 

узгодження або більш динамічної 

історичної звітності 

 Покращена функціональність із 

спрощеним інтерфейсом на передній 

панелі та спрощеним та дуже гнучким 

програмним забезпеченням для ПК для 

поліпшеного користувацького досвіду 

 

ОСОБЛИВОСТІ OMNI 4000 І 7000 

 

 Стандартне, перевірене на місцях 

програмне забезпечення - немає 

необхідності в спеціальному 

програмуванні  

 32-розрядна обробка з апаратним блоком 

для виконання операцій із плаваючою 

комою, багатозадачність виконання  

 Цикл оновлення 500 мС  

 Модулі цифрового, послідовного та 

комбінованого модулів вводу-виводу з 

вбудованим розширенням  

 Інтерфейс цифрового двоточкового 

передавача  

 Аналогові входи з обробкою температури  

 Розширені можливості дискретного 

цифрового вводу-виводу  

 Електрична ізоляція кожної точки вводу-

виводу  

 Перевірка вірності імпульсу лічильника  

 Подвійна хронометрія  

 Модуль зв'язку з подвійним Ethernet  

 Подвійні світлодіоди вказують на 

активний/об'єднаний цифровий ввід-

вивід 

 Налаштована користувачем логіка 

управління  

 Налаштовувані користувачем змінні для 

дисплеїв та звітів 

 Архів даних та зберігання звітів 

 Modbus™ одноранговий для обміну  

 даних між комп’ютерами із надлишковим 

потоком або підпорядкованими 

пристроями Modbus 

 Діагностика в режимі реального часу 

 Міжнародне тестування апаратного та 

програмного забезпечення 

 10 визначених користувачем карт баз 

даних, кожна з яких може бути 

призначена одному або декільком 

послідовним або віртуальним портам 

Ethernet - 1000 точок бази даних на карті 

 Керована безпека та дозволи для 16 

користувачів та кожного окремого порту 

зв'язку  

 Включає програмне забезпечення для 

конфігурації OMNICONNECT та 

емулятор передньої панелі OMNIPANEL  

 Обмежена гарантія строком на 5 років 
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Технічні характеристики потокового комп'ютера 
Відповідно до політики розробки та вдосконалення продукції, OMNI Flow Computers, Inc. 

може вносити будь-які необхідні зміни до цих технічних характеристик без попередження. 

 

РОЗМІРИ (МОНТАЖ ПАНЕЛІ) 
Виріз панелі  8.25 x 4.75 дюйма (210 x 121 мм) 

Задня частина панелі  OMNI 7000 16.25 дюйма (413 мм) 

 OMNI 4000 9.50 дюйма (241 мм) 

Рамка передньої панелі  9,25 x 5 дюймів (235 x 127 мм) 

Вага  OMNI 7000 17.5 фунтів (7.9 кг) 

 OMNI 4000 10.5 фунтів (4.8 кг) 

 

 

РОЗМІРИ (МОНТАЖ NEMA) 
Виріз передньої панелі  6.78 x 1.65 дюйма (172 x 42 мм) 

Корпус  OMNI 7000 8 x 13.5 дюйма (216 x 343 мм) 

 OMNI 4000 8 x 6.75 дюйма (216 x 172 мм) 

Рамка передньої панелі  9,25 x 5 дюймів (235 x 127 мм) 

Розширена задня панель  OMNI 7000 18.5 x 3.5 дюйма (470 x 89  мм) 

 OMNI 4000 8 x 4.5 дюйма (203 x 114  мм) 

Вага  OMNI 7000 13 фунтів (5.9 кг)  

 OMNI 4000 7.75 фунтів (3.5 кг) 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ 
Робоча температура  від + 14°F до +140°F (від -10°C до + 60°C) 

Температура зберігання  від -4°F до +158°F (від -20°C до + 70°C) 

Відносна вологість  макс. 90% без конденсації 
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БЕЗПЕКА 

Класифікація безпеки 
 Для використання в класифікованій безпечній 

електричній зоні. 

ЕМС  Відповідає вимогам Європейського Союзу з 

електромагнітних з'єднань 

Викиди  EN55022-B 

Стійкість  EN61000-4, IEC-EN 61000-6-2 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ 

Напруга живлення для модуля 

живлення, модель 68-6218 

 Від 90 до 264 В змінного струму, від 47 до 440 

Гц; або від 22 до 26 В постійного струму 

 Від 10 до 22 Вт (без петель перетворювача) 

 Від 10 до 35 Вт (включаючи петлі 

перетворювача) 

Увага: Максимальне зміщення постійного струму від + 

DC (постійного струму) або DC до землі становить 120 

В постійного струму. 

Вихідна потужність 

перетворювача  
 24 В постійного струму при ~ 350 мА для 

більшості конфігурацій (при живленні змінного 

струму)  

Ізоляція 

 Всі аналогові входи та виходи електрично 

ізольовані від комп'ютерної логіки. 

 Максимальна напруга загального режиму на 

будь-якому вході чи виході становить ± 250 В 

постійного струму на землю на корпусі. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ 
Силовий запобіжник • Розташований на стандартних/розширених задніх 

панелях 

• Стандартна задня панель (4000/7000) 

o Запобіжник постійного струму 5x20 = 3,15 

тугоплавкий  (Littelfuse #02183.15) 

o Запобіжник змінного струму 5x20 = 1.6 A 

тугоплавкий  (Littelfuse #021701.6) 

• Розширена задня панель (7000) 

o Запобіжник постійного струму 2AG = 3a 

тугоплавкий (Littelfuse #0229003)  

o Запобіжник постійного струму для контуру 

датчика потужності 2AG = 250 мА 

тугоплавкий (Littlefuse #0225.250) 

o Запобіжник змінного струму 5x20 = 1.6 A 

тугоплавкий  (Littelfuse #021701.6) 

Захист від перехідних процесів / 

перенапруги для модуля 

живлення моделі 68-6218 

• Струмообмежувальний ланцюг і транзистори 

 

 

МІКРОПРОЦЕСОР ЦПУ І ПАМ'ЯТЬ 
Тип  32-розрядний мікропроцесор 

 Тактова частота: макс. 416,67 МГц 

 Апаратне забезпечення для виконання операцій із 

плаваючою комою 

 Пам'ять для виправлення помилок ECC 

 Апаратне шифрування 

 Безпечний інтерфейс цифрової карти 

Флеш-пам'ять  16 МБ 

RAM  128 МБ SDRAM (DDR2) 

Енергонезалежна RAM  4 МБ (батарея не потрібна) 

 Зберігає дані конфігурації та історичні записи 

 Зберігає 35 останніх щоденних і пакетних записів 

 1 МБ зарезервовано для архівів користувачів 

SD-карта  8 ГБ доступно для зберігання історичних записів 

 

  



 

 

Паспорт 

Потоковий комп'ютер OMNI® 4000 & 7000 

 

 

 
 

МІКРОПРОЦЕСОР ЦПУ І ПАМ'ЯТЬ 
Годинник реального часу  Підтримує правильний час в разі втрати потужності 

 Звітує про час простою при включенні живлення 

 Польова змінна батарея 

 Монітор батареї і сигналізація 

Період резервного копіювання 

батареї годинника реального часу 
 1000 днів (2,75 роки), типовий 

 Фактичний період резервного копіювання залежить 

від температури навколишнього середовища 

обладнання. Більш високі температури 

навколишнього середовища збільшують швидкість 

саморозряду батареї. 

 

 

МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА 
Тип  Фірмова конфігурація з DIN-роз'ємами з 

вбудованими розширеннями для модулів 

процесора, блоку живлення і модулі вводу-виводу 

Кількість слотів модуля вводу-

виводу 
 OMNI 7000: 10 слотів 

 OMNI 4000: 4 слота 

Захист від перехідних процесів  Обмежувачі напруги на материнській платі 

 

 

ЦИФРОВІ ДАНІ 
Тип 

DM (Digital Mux) 

10 налаштовуваних цифрових входів або виходів на 

модуль DM, максимум 1 (10 x 1) на OMNI 

Тип 

DT (цифровий термінал) 

16 налаштовуваних цифрових входів або виходів на 

модуль DT, максимум 3 (16 x 3) на OMNI 
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КОМБІНОВАНІ ПРОЦЕСОРНІ МОДУЛІ ВВОДУ-ВИВОДУ 

Можливості та особливості 

Тип Ввід #1 Ввід #2 Ввід #3 Ввід #4 
Аналогові 

виводи 

Рівень А 

Достовірн

ість 

Подвійна 

хронометрія 

A 4-20 мА, 1-5 В, RTD 
4-20 мА, 1-5 В, 

імпульси потоку 

Два 

4-20 мА 
Ні Ні 

B 4-20 мА, 1-5 В, RTD 

4-20 мА, 

1-5 В, 

Імпульс 

потоку 

Частота 

Щільність  

Один 

4-20 мА 
Ні Ні 

E/D 4-20 мА, 1-5 В, RTD Частота Щільність  
Два 

4-20 мА 
Ні Ні 

E 4-20 мА, 1-5 В, RTD Імпульси потоку 
Два 

4-20 мА 
Так Так 

 OMNI 7000: до 10 модулів вводу-виводу. Він буде приймати до 32 вхідних сигналів з 

використанням восьми (8) польових модулів вводу-виводу (комбінованих модулів). 

Він має один 10-канальний цифровий модуль вводу-виводу і один комунікаційний 

модуль (послідовний або Ethernet). 

 OMNI 4000: до 4 модулів вводу-виводу. Він буде приймати до 8 вхідних сигналів з 

використанням двох (2) польових модулів вводу-виводу (комбінованих модулів). Він 

має один 10-канальний цифровий модуль вводу-виводу і один комунікаційний модуль 

(послідовний або Ethernet). 

 

 

З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАВАЧІВ HART 

Можливості та особливості 

Тип Ввід 1 Ввід 2 Ввід 3 Ввід 4 Виводи 

HT 

Мережі HART на модуль 

Виберіть модулі HT для двухточкового підключення до 4 

пристроїв HART. 

2 x 4-20 мА 

HM 

Виберіть HM для 4 багатоканальних мереж HART, 4 

передавачів на мережу. Максимум 16 (4 x 4) пристроїв на 

модуль. 

2 x 4-20 мА 
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КОМУНІКАЦІЙНІ МОДУЛІ 

Для послідовного або подвійного підключення даних 

Ethernet 

Тип S 

(серійний) 

Конфігурується як RS-232 або RS-485, незалежні порти Master/Salve 2 на 

модуль. 

Може бути встановлено до 3 модулів S (6 портів). 

Тип DE 

(подвійний 

Ethernet) 

2 порти Ethernet, що підтримують до 16 одночасних з'єднань (сокетів) на порт. 

2 Конфігурується як RS-232 або RS-485, серійні порти Master/Salve. 

1 порт ретранслятора RS-485. 

При необхідності може бути встановлено до 2 модулів DE + 1 додатковий 

модуль S 

 

 

ІМПУЛЬСНІ ВВОДИ ВИТРАТОМІРА 

(використовуйте з'єднання постійного струму - 

встановлення високого порогу) 

Вхідна частота 

 Прямокутна хвиля постійного струму до 

15 кГц 

 Синусоїдальна хвиля постійного струму 

до 12 кГц* 

Позитивний поріг спрацьовування тригера  + 4,2 В ± 0,2 В (номінальна @ 1 кГц) 

Негативний поріг спрацьовування тригера  + 3,2 В ± 0,2 В (номінальна @ 1 кГц) 

Вхідний опір  1 МОм (номінальний @ 1 кГц) 

Конфігурація 
 Диференціальний ввод (вводи модуля E 

є однокінцевими, вимірюються відносно 

повернення постійного струму) 

Синфазна напруга 
 ±250 В постійного струму на землю на 

корпусі 

Перевірка точності імпульсу 
 Канали безперервно порівнюються по 

частоті і послідовності. 

Тільки модуль E  Повна відмова каналу А або В не вплине 

на підсумкове значення. 

 Одночасні шумові імпульси 

відхиляються з точністю більше 90%. 

 

* Максимальна допустима частота зменшується при роботі з синусоїдальним вхідним 

сигналом. Це відбувається тому, що сигнал повинен виходити за поріг високого рівня і нижче 

порогу низького рівня протягом як мінімум 30 µс, щоб дозволити фотооптичним з'єднувачав 

провести сигнал. 
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ІМПУЛЬСНІ ВВОДИ ДЕНСИТОМЕТРА 

(використовуйте з'єднання змінного струму - низький 

поріг або з'єднання постійного струму - високі порогові 

налаштування) 
Позитивний поріг 

спрацьовування тригера 
 +1,6 В ± 0,2 В - з'єднання змінного струму / 

низький поріг 

 + 4,2 В ± 0,2 В - з'єднання постійного струму / 

високий поріг 

Негативний поріг спрацьовування 

тригера 
 +1,2 В ± 0,2 В - з'єднання змінного струму / 

низький поріг 

 + 3,2 В ± 0,2 В - з'єднання постійного струму / 

високий поріг 

Мінімальний рівень сигналу  • 2 В подвійної амплітуди 

Максимальний рівень сигналу  • 5 В подвійної амплітуди 

Мінімальна частота  • 100 Гц (період 10 000 µс) 

Максимальна частота  • 6,7 кГц (період 150 µс) 

 

Примітка: з'єднання змінного струму використовується тільки в поєднанні з установкою 

порога низького вхідного сигналу. Він доступний тільки для періодичних вимірювань часу 

денситометром. 

 

 

ВВОДИ ПЕРЕМИКАЧА ДЕТЕКТОРА 

КАЛІБРУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

(звичайний/трубний) 
Тип вводу  Цифровий ввід-вивід 

Перехід відмикання 
 Перехід напруги починає і зупиняє перевірку 

кількості запусків 
Мінімальний час при високому 
імпульсі  1 мс 

Мінімальний час при низькому 
імпульсі  > 2 с 

Вхідний опір  4,7 кОм 

Вхідна напруга 
 > + 5 В постійного струму ВКЛ., < + 4 В постійного 

струму ВИКЛ. (вимірюються відносно повернення 

постійного струму) 
Усунення помилкових повторних 
натискань клавіші   100 мс в апаратній логіці 

Синфазна напруга  ±250 В постійного струму на землю на корпусі 
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ВВОДИ ПЕРЕМИКАЧА ДЕТЕКТОРА 

КАЛІБРУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НА 

КОМБІНОВАНОМУ МОДУЛІ E 

(імпульсна інтерполяція) 
 Зазвичай приводиться в дію відскакуючим відкритим колекторним транзистором або 

нормально розімкнутим перемикачем 
 

 

АНАЛОГОВІ ВВОДИ 
Тип вводу  1-5 В або 4-20 мА 

Вхідний опір 

 1 МОм при налаштуванні на 1-5 В  

 250 Ом при налаштуванні на 4-20 мА (вибирається 

шляхом установки шунтуючого резистора) 

Роздільна здатність  14 бінарних бітів 

Точність 
 ±0,025% показань ± 2 відліку від 14°F до 131°F (від 

-10°C до + 55°C) 

Синфазна напруга  ±250 В постійного струму на землю на корпусі 

 

 

ВВОДИ RTD 
Конфігурація RTD  4-провідний міст 

Опір RTD  100 Ом при 32°F (0°C) 

Струм збудження  Номінальна потужність 3,45 мА (±0,02 мА) 

Максимальний опір локальної 

проводки  
 1 кОм на провід 

Роздільна здатність  0,008 Ом 

Діапазон  Від -229 ° F до 293°F (від -145°C до +145°C) 

Точність 
 ±0,025% показань ± 2 відліку від 14°F до 131°F (від 

-10°C до + 55°C) 

Синфазна напруга  ±250 В постійного струму на землю на корпусі 
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АНАЛОГОВІ ВИВОДИ 
Роздільна здатність  12 бінарних бітів 

Вивод 
 Джерело струму 4-20мА (вимірюються відносно 

клеми повернення живлення перетворювача) 

Загальний режим  ±250 В на землю на корпусі 

Максимальна/мінімальна робоча 

напруга контуру 
 Від 30 В постійного струму до 18 В постійного 

струму 

Опір петлі  900 Ом з силою 24 В постійного струму 

  1.2 кОм з потужністю 30 В постійного струму 

Швидкість оновлення  Кожні 500 мс 

Точність 
 ±0,05% показань ± 2 відліку від 14°F до 131°F (від -

10°C до + 55°C) 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ВИВОДИ / СТАТУСНІ ВВОДИ 

(10 на цифровий модуль MUX, один модуль на одиницю) 

Конфігурація 
 Джерело транзистора FET (вимірюються відносно 

клеми повернення живлення перетворювача) 

(налаштований як вивід)  

Ємність вихідного струму 
 максимум 200 мА на точку, максимум 500 мА на 

цифровий модуль вводу-виводу MUX 

Вихідна напруга  + постійного струму - 1 В номінального 

Швидкість сканування 
 Виводи можуть бути імпульсними максимум на 

частоті 50 Гц. 

(налаштований як ввід)  

Вхідний опір  4,7 кОм 

Вхідна напруга 

 Вхідні напруги від > + 5 В постійного струму до < 

постійного струму+ будуть розпізнані як ВКЛ. 

 Вхідна напруга < + 4 В постійного струму буде 

розпізнана як ВИКЛ. 

 Максимум 30 В постійного струму. 

Світлодіоди 
 Індикатори роботи і несправностей на кожному 

каналі 
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КОНТРОЛЬНІ ВИВОДИ / СТАТУСНІ ВВОДИ 

(10 на цифровий модуль MUX, один модуль на одиницю) 
Загальний режим  ±250 В на землю на корпусі 

 

 

МОДУЛЬ ПОСЛІДОВНОГО ВВОДУ-ВИВОДУ З 

ДЕКІЛЬКОМА ШИНАМИ 

(2 порти на модуль) 
Кожен порт може бути налаштований для 2-х або 4-х дротових 

RS-232, RS-485. 

RS-232  
Вихідна напруга послідовних 

даних 
 ±7,5 В типова 

Рекомендований опір 

навантаження 
 1,5 кОм 

Струм короткого замикання  10 мА обмежено 

Вхідний низький поріг  Vl = -3,0 В 

Вхідний високий поріг  Vh = + 3,0 В 

Швидкість передачі даних в 

бодах  
 Діапазон вибору програмного забезпечення: .3, .6, 1.2, 

2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 Кбіт/с 

Синфазна напруга  ±250 В постійного струму на землю на корпусі 

Світлодіоди 
 Індикаторні світлодіоди для кожного каналу вхідних, 

вихідних і сигналів квитування 

RS-485  
Вихідна напруга послідовних 

даних 
 Драйвер диференціала 5В  

Рекомендований опір 

навантаження 
 120 Ом (розташований на модулі) 

Струм короткого замикання  20 мА обмежений 

Вхідний низький поріг  0,8 В 

Швидкість передачі даних в 

бодах  
 Діапазон вибору програмного забезпечення: .3, .6, 1.2, 

2.4, 4.8,9 6, 19.2, 38.4 Кбіт/с 

Синфазна напруга  ±250 В постійного струму на землю на корпусі 
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МОДУЛЬ ПОСЛІДОВНОГО ВВОДУ-ВИВОДУ З 

ДЕКІЛЬКОМА ШИНАМИ 

(2 порти на модуль) 
Кожен порт може бути налаштований для 2-х або 4-х дротових 

RS-232, RS-485. 

Світлодіоди 
 Індикаторні світлодіоди для кожного каналу 

вхідних, вихідних і сигналів квитування 

 

 

ПОДВІЙНИЙ МОДУЛЬ ETHERNET 

ETHERNET 
Фізичний  10/100 BaseT 

Швидкість  10/100 Мбіт/сек 

Порти  2 на модуль 

Зв'язки  8 одночасних на порт 

Протоколи 

 Modbus, Modbus/TCP, LPD, Syslog, 

Telnet, TCP, UDP 

 SSL (індивідуально включений / 

відключений для кожного віртуального 

з'єднання) 

RS - 485 2-ПРОВІДНИЙ 
Порти  2 на модуль 

Вихідна напруга послідовних даних  Драйвер диференціала 5В  

Рекомендований опір навантаження 
 120 Ом (припинення здійснюється на 

модулі через SW, дискретне включення / 

вимикання ) 

Струм короткого замикання  Максимум 120 мА 

Вхідний низький поріг  0,2 В 

Швидкість передачі даних в бодах  
 Діапазон вибору програмного 

забезпечення: .3, .6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 

38.4 Кбіт/с 

Синфазна напруга 
 ±250 В постійного струму на землю на 

корпусі 

Світлодіоди 
 Індикаторні світлодіоди для кожного 

каналу вхідних, вихідних сигналів 

Протоколи  Modbus, Modbus/TCP, LPD 
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КЛАВІАТУРА ОПЕРАТОРА 

Характеристики клавіатури 
 25 клавіш з тактильним і звуковим зворотним 

зв'язком: цифрові, функціональні, операційні та 

навігаційні клавіші 

Блокування вводу даних 
 Внутрішні паролі комутатора і програмного 

забезпечення 

Усунення помилкових повторних 

натискань клавіші  
 Управління програмним забезпеченням  

 

 

РК-ДИСПЛЕЙ 
Дисплей  кольорова графіка 800 x 480 

Видима температура  від + 14°F до +140°F (від -10°C до + 60°C) 

 

 

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ТРИВОГИ 
Подвійний колір  червоний / зелений 

Індикація 

 Активний індикатор тривоги: 

 Зелений колір вказує на наявність 

підтвердженого сигналу тривоги. 

 Червоний колір означає, що існує новий, 

непідтверджений сигнал тривоги. 

 Індикатор не горить - відсутність сигналів 

тривоги 

 

 

БЕЗПЕКА 

Апаратне обладнання 
 Додаткове блокування корпусу і внутрішнє 

блокування програми клавіатури 

Програмне забезпечення 

 Багатокористувацький, багаторівневий контроль 

паролів на OMNICONNECT, доступу до 

OMNIPANEL. 

 Безпека портів для систем SCADA і HMI. 

 SSL-шифрування на Ethernet-з'єднаннях 

 Ідентифікатор користувача та PIN-код на передній 

панелі 
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OMNI Flow Computers, Inc., відповідно до політики розробки і вдосконалення продукції, може вносити будь-які 

необхідні зміни в ці специфікації без попереднього повідомлення. 

Логотипи OMNI Flow, "OMNI"," OMNICOM"," OMNICONNECT"," OMNIPANEL" і "Measure the Difference" є 

зареєстрованими товарними знаками OMNI Flow Computers, Inc. у США та інших країнах. Всі інші товарні знаки 

є власністю їх відповідних власників. 

 

ИНТЕРНЕШНЛ ИНЖИНИРИНГ УКРАИНА 
Тел: +38 044 290 48 45  

office@uaengineering.net  

kotoy@uaengineering.net  

м.Київ, пров. Косогірний 4 

www.imsua.com.ua 
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