
 

 
 
 
CybleTM Sensor 
 

Technologie Cyble pro spolehlivý přenos dat z plynoměru 
 
Komunikační moduly Cyble byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky všech 
dodavatelů plynu, kteří chtějí dálkově odečítat plynoměry. Protože plynoměry jsou 
pro dodavatele energií důležitou investicí, mohou být všechny plynoměry Itron 
předem vybaveny tak, aby vyhovovaly současnému i budoucímu vývoji směrem k 
technologiím dálkového odečtu. Osvědčena stovkami tisíc nainstalovaných modulů 
Cyble, tato patentovaná technologie zajišťuje spolehlivé dálkové měření. 
 
 
 
 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

Senzor Cyble je kompatibilní s různými 
aplikacemi pro dálkový odečet pro 
rezidenční, komerční a průmyslové 
aplikace. Poskytuje: 

➢ Nízkofrekvenční výstup 

• Dálkový odečet 

• Záznam o spotřebě 
➢ Vysokofrekvenční výstup 

• Analýzy průtoku (datalogování) 

• Převod kmitočtu/proudu 

• Automatické ovládání 

Kompatibilita Cyble 

Snímač Cyble je plně kompatibilní se 
všemi plynoměry Itron, které jsou 
vybaveny cílovou jednotkou Cyble. 

➢ Lze ho snadno dodatečně namontovat a 
instalovat na měřidla již používaná v 
terénu. 

➢ Díky několika snadným instalačním 
krokům není třeba porušit pečeť 
plynoměru ani odmontovat ochrannou 
krytku. 

➢ Předběžné vybavení je identické pro 
všechny hodnoty impulsů. 

Vysoká spolehlivost 

Díky unikátnímu patentovanému principu 
jsou zpětné toky a impulsy detekovány a 
kompenzovány tak, že ukazatel měřidla a 
dálkový záznam jsou vždy identické. 
Integrita a spolehlivost těchto dat jsou 
klíčové pro jejich použití ve fakturačních 
aplikacích. 

➢ Zkreslení odečtu magnetem není možné, 
protože nemagnetická jednotka není 
externím magnetem ovlivněna. 

➢ Protože detekce probíhá měřením změny 
indukce, jednotka by mohla být 
provozována v zaplavených šachtách. 

➢ Je navržen tak, aby odolával drsným 
podmínkám. 

➢ Snímač Cyble není citlivý na vibrace 
potrubí. Parazitní impulsy měření 
nenarušují. 

➢ Snímač Cyble splňuje normy E. M. C. o 
ochraně proti elektromagnetickému 
rušení. 

Výstupní signály 

➢ LF (nízkofrekvenční) 

• Nízkofrekvenční výstup je 
kompenzovaný – zpětný tok a 
vibrace potrubí negenerují impulsy. 

• Moduly jsou z výroby 
naprogramovány s K-faktorem, 
který při vynásobení HF signálem 
umožňuje přenášet vyšší hodnoty 
hmotnosti impulsu. 

LF = HF násobeno K 

K = 1 / 2,5 / 10 / 25 / 100 / 1000 

➢ HF (vysokofrekvenční) 

Vysokofrekvenční signál detekuje rotaci 
cílové jednotky Cyble. 

Vysokofrekvenční signál = 1 impuls na 
otáčku. Představuje nejmenší váhu 
impulsu, kterou lze dálkově přenášet. 
Zůstává aktivní při jakémkoliv průtoku, 
bez ohledu na jeho směr. 

➢ Signál DIR indikuje, že vysokofrekvenční 
signál odpovídá průtoku plynu buď ve 
směru vpřed, nebo v opačném směru. 

➢ Přerušení kabelu; prostřednictvím 
zemnicího smyčkového proudu lze 
sledovat stav kabelu. 

 

  

znalosti, které utvářejí vaši budoucnost 
SYSTÉM 

 



 

Verze dvouvodičový (a) 5vodičový (b) 

Nízkofrekvenční signál • • 

Detekce přerušení kabelu - • 

Vysokofrekvenční signál - • 

Směrový signál - • 

Interní napájení (baterie) • • 

Výstupní signál Zdroj napájení 
DC (stejnosměrný 

proud) 
 

DC (stejnosměrný 
proud) 

 Max. proud (mA)  100  

 Max. napětí (V)  30  

 Max. výkon (W)  1  

 Polarizace Ne  Ano 

 Typ Otevřený kolektor  Otevřený kolektor 

 Kapacitance pF 600 (bez kabelu**) 

Interní baterie / Životnost (*) Ano, lithiová baterie / 12 let – není vyměnitelná 

Délka lisovaného kabelu  5  

Počet vodičů 2  5 

Rozměry kabelu 6,6 x 2,3 kulatý kabel 

Průměr vodiče  0,9  

Provozní teplota  -10/+55  

Skladovací teplota  -20/+55  

Krytí  IP68  

Normy E. M. C. EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2 

a) standardní verze 

(b) verze na vyžádání 

(*) Při normálních aplikacích v rámci specifikovaného rozsahu provozních teplot. 

(**) Typická hodnota = 100 pF / metr 
 
 
 

 
 
 
PŘIPOJENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Důležitá poznámka: 
 
rychlé trvání impulsu neumožňuje připojení elektromechanických relé 
 
 

 

 

 

 

 

  
Vytvořte vynalézavější svět. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte itron.com. 
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PRINCIP CÍLOVÉ JEDNOTKY 

Cívka 

Cílová jednotka přítomna 

Cílová jednotka chybí 

Hnědý 
 
Bílý 

Žlutý 

Šedý 

Bílý 

Hnědý 

Zelený 

DIR 

HF 

LF 

Zemnicí vodič 

Detekce 

přerušení kabelu 
 

Cívka 

➢ dvouvodičový ➢ pětivodičový 
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI 
 
dvouvodičový 
- Není třeba sledovat polaritu. 
- Signál je ekvivalentní se signálem suchého 

kontaktu (např. spínač s jazýčkovými kontakty). 
 
pětivodičový 
- Je nutné sledovat polarity pro každý výstup. 
- Všechny signály mají kladnou hodnotu ve vztahu k 

0 V (černý). 
- Výstupní signály HF jsou přítomny vždy, když je v 

měřiči průtok v jakémkoliv směru. 
- Výstup DIR je vypnutý, když signál HF odpovídá 

směru plynu vpřed. 
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