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RF-5, Kort og godt. 
 

Fjernaflæsning via kortdistance radionetværk 
Beskrivelse:            
 

Fjernaflæsningsenhed med kortdistance radio, serielt 
interface, pulsindgange og én pulsudgang. 
 

RF-5 er fjernaflæsningsenhed, beregnet til aflæsning af data 
fra el-, varme-,  vand- og gasmålere – typisk hos mindre 
forbrugere f.eks. rækkehuse og lejligheder. 
 

RF-5 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en 
kommunikationsdel. Ved hjælp af det multifunktionelle serielle 
interface og/eller pulsindgange opsamler RF-5 data, for 
senere at kunne aflevere dem igen via det indbyggede 2-vejs 
radiomodem. 
 

RF-5 indeholder et 2-vejs radiomodem beregnet for det licens frie 433 MHz bånd, der giver 
længere rækkevidde for samme sendeeffekt end f.eks. 868 MHz eller 2.4 GHz bånd. Da 
RF-5 er 230Vac eller 24Vac forsynet er det muligt at sende med maximalt tilladt 
sendeeffekt (10mW), reagere hurtigt på anmodninger om data og fungere som repeater, 
idet der ikke skal tages hensyn til batteri levetid. En RF-5 er normalt monteret ved siden af 
den måler, den skal fjernaflæse og strømforsynes fra samme kilde som måleren. 
 

RF-5 indgår typisk i et mindre radionetværk på f.eks. 10-40 RF-5, 
hvor en centralt placeret RFC (Radio Frequency Concentrator) 
fungerer som intelligent datakoncentrator, der dynamisk udnytter, at 
alle RF-5 har repeater funktion og dermed forlænger rækkevidden 
ud til ”3. cirkel”. RFC har integreret GSM/GPRS modem og da data 
allerede er tilstede i RFC, når RFC ”ringes” op, tager det under 0.5s 
pr. måler at hente data, når GSM nettet har etableret forbindelse.  
 
Sikkerhedsmæssigt er den nye RF-5 i top, idet der benyttes en 
speciel trådløs protokol med en række sikkerhedsniveauer, der 
sikrer imod fremmed aflæsning.  
 

Ideen i RF-5 systemet er at dele primært driftsomkostningerne og 
sekundært etableringsomkostninger til GSM mellem en gruppe af 
forbrugere, så det bliver økonomisk forsvarligt at benytte det i øvrigt 
velfungerende GSM net også til fjernaflæsning af mindre forbrugere. 
 
RF-5 tilbyder frihed til at vælge den rigtige måler til den rigtige pris uafhængig af måler 
fabrikat  – og stadig kun skulle benytte et og samme fjernaflæsningssystem til alle målere. 
Man vil i langt de fleste tilfælde kunne starte op med eksisterende målere og dermed 
udnytte nuværende måler investering optimalt.  
 
 

Hovedstations software: 
 

Aktuelt tilbyder CB Svendsen to PC programmer (RFC readout og RF-5 readout), der 
tilsammen tilbyder en fuld driftsløsning, hvor såvel automatisk hjemtagelse af data via GSM 
nettet fra RFC og som ”drive-by” aflæsning af RF-5 kan foretages. På sigt forventes RF-5 
systemet at blive understøttet af flere egentlige hovedstationer fra 3. parts software huse.  
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Databehandling for serielle data:          
 

RF-5 aftaster måleren serielt to gang i døgnet: ved midnat og kl. 12.00. Herudover kan der 
også aflæses ”friske” data på kommando i forbindelse med trådløs kommunikation.   
 

Følgende grunddata vil blive hentet serielt som minimum, såfremt måleren understøtter det: 
Energi, Volumen, Tf, Tr, Td, Fejlkode, ”BrugerID” og/eller ”Målerserienr”, Aktuelt Effekt og 
Aktuelt flow. 
 

RF-5 benytter en ”målerdriver” til at aflæse den serielle måler med. Målerdriveren er en 
software funktion indeholdt i RF-5 softwaren, der har til funktion at hente data fra måleren 
på den måde, som målerproducenten har defineret. Når målerens data modtages, vil RF-5 
via checksum og format check undersøge de modtagne data for transmissionsfejl og (hvis 
data er ok) konvertere de modtagne data fra målerproducentens dataformat til RF-5 format, 
som er velegnet til trådløs kommunikation. 
 
 

Der findes aktuelt altid min. tre drivere i RF-5:  
 

KMX-driveren kan aflæse Multical III, 66C, 401 og Compact via Kamstrups databund (3 
wire interface). KMX driveren kan også aflæse Multical 601 via Kamstrups databund – men 
kun hvis Multical 601 er monteret med Kamstrups eget kompatibilitets modul. 
 
 

Max M-bus driveren kan aflæse stort set alle M-bus baserede målere inkl. div. Siemens, 
Landis+Gyr og Hydrometer – En helt ny ”superdriver”. Max M-bus driveren er ikke 
begrænset til varmemålere, men kan også benyttes i forbindelse med en del el, vand- og 
gasmålere. Se udpluk af målere side 6. 
 
 

Multical 601/602/801 driveren kan aflæse en Kamstrup Multical 601/602/801 via 
Kamstrups databund (3 wire interface) uden behov for Kamstrups kompatibilitets modul, da 
driveren understøtter den nye Kamstrup protokol direkte. Til Multical 601/602 fås interface 
modulet ”databund” i to versioner for montage enten i bunden eller i låget af Multical 
601/602. Multical 601/602/801 driveren understøtte begge versioner.  
 
 

RF-5 leveres med alle tre drivere inkluderet i samme grundsoftware. Som følge af den 
moderne konstruktion, indeholder RF-5 alle ovenstående drivere og man skifter nemt 
mellem driverne via en jumper i forbindelse med installation. 
 
Mulighed for speciel driver: Der er plads til en 4. driver, typisk en kundespecificeret driver 
til en ældre målertype med særlig fabrikant protokol. F.eks. 2WR3 fra Siemens eller 
Kamstrup Multical 66C med fremført/tilbageført energi. En sådanne speciel driver laves 
typisk på kundeordre for at forlænge levetiden af allerede installerede målere. 
 
 
Databehandling for pulsindgange:  
 

RF-5 er, udover den serielle indgang, udstyret med 2 pulsindgange  beregnet for målere 
med pulsudgange af typen reed relæ. Mindste pulsbredde er 50 mS og max. pulsfrekvens 
er 8 pulser pr. sekund. Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles 
rundt på 9999 9999. Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt 
lagres tællerstandene i flash hukommelse, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. Men der 
tælles ikke pulser op under strømsvigt. 
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Pulsudgang til f.eks. CTS anlæg: 
 

RF-5’s klemme 10(+) og 9(-) kan fungere som en pulsudgang efter DIN 43864 (S01).  
 
Er funktionen aktiv, så aflæser RF-5 den serielt forbundne måler hvert 10. minut og sender et 
antal pulser ud på pulsudgangen svarende til fremgangen i målerens volumen tællerstand. 
Benyttes til typisk CTS anlæg, når den serielle måler mangler en pulsudgang. 
 

Fremgangen af den serielt forbundne målers volumen register findes ved at fjerne evt. kom-
ma fra senest serielt aflæst volumen tællerstand og fratrække tidligere aflæst tilsvarende 
volumen tællerstand. Herved fås et antal ”tællertrin”, som måleren er gået frem. Dette antal 
tællertrin sendes ud på pulsudgangen umiddelbart efter, at måleren er aflæst serielt (dvs. 
hvert. 10 minut).  
 
Hver puls har en varighed af 50 ms og pausen mellem to på hinanden følgende pulser er min. 
50 ms. Herefter gemmes den netop aflæste tællerstand uden komma til brug ved næste 
beregning. 
 

Funktionen er tolerant over for strømafbrydelse af RF-5. Når RF-5 efter en strømafbrydelse 
genoptager sin normale funktion, vil fremgangen af tællerstand blot repræsenterer en 
længere tidsperiode (såfremt måleren er aktiv under strømsvigt) og RF-5 vil herefter indhente 
de manglende pulser.  
 
 

Udskiftning af seriel måler i forbindelse med puls generering: 
 
RF-5 holder øje med den serielt aflæste målers serie nr. / kunde nr. Hvis der forbindes en ny 
måler med et andet serie nr. opdager RF-5 dette og betragter det som målerskift. Derfor tager 
RF-5 den første aflæste volumenværdi (med det nye måler serie nr.) som det nye udgangs-
punkt. RF-5 laver således ingen pulser ved målerskifte, så længe den nye måler har nyt serie 
nr. eller kunde nr. 
 

 
Krav til seriel måler før denne pulsfunktion vil virke hensigtsmæssigt: 

• Måleren må IKKE kunne gå baglæns. Hvis RF-5 aflæser en måler der er gået tilbage i 
tællerstand for volumen, vil  puls modtageren modtage 10000 pulser mere end 
forventet.  

• Måleren skal kunne tåle seriel aflæsning hvert 10. Minut. Bemærk at aflæsning af en 
batteridrevet serielt måler hver 10.minut ikke kan undgå at påvirke levetiden af batteriet 
i den batteridrevne måler. Kontakt målerleverandør omkring forventet levetid af 
batteriet under disse forhold. 

• Måleren skal have en volumen tællerstand. Funktion er alene lavet til volumen og kan 
derfor benytte til Vand, gas og fjernvarme målere (ikke elmålere). 

 

Protokol:                
 

RF-5 wireless protocol: Udviklet og ejet af CB Svendsen A/S. Protokollen understøtter bl.a. 
radiokæde- og datalogningsfunktioner.  
 

Ny Software:           
 

RF-5 kan programmeres til nye funktioner via en lille ”key”-programmer. Dvs. at det er 
muligt at opdatere RF-5 med ny software på stedet – men man skal i fysisk kontakt med 
enheden, det kan ikke gøres trådløst. 



(Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 
 

CB Svendsen A/S, Kirke Værløsevej 22, 3500 Værløse, WWW.CB-Svendsen.dk 

5

 

Signallamper:  
 

En grøn og en rød lysdiode til visning af driftstilstande. Lysdioderne sidder under låget og 
kan ikke ses udefra. 
 

Tast:         Én intern tast for specielle funktioner. Se installationsvejledning. 
 

Strømforsyning:    230 VAC +-10%, 50 Hz.  max. 18 mA  
   24VAC +-10%, 50hz. Max. 100mA  
 
Effektforbrug: Max. 4 W, typisk <1,5 W (Gennemsnit). 
 

Urfunktion:             
 

Real time urfunktion med år, måned, dato,  time, minut og sekund. 
 
RF-5's driftsur anvender et udmålt krystal som reference. Typisk nøjagtighed af udmålt 
krystal er bedre end 2 sekund pr. døgn 
 

Under strømsvigt stilles RF-5 ur i stå – da der IKKE er batteri i RF-5 for opnåelse af en 
vedligeholdelses fri konstruktion. Når strømmen vender tilbage, forsætte uret, hvor det var 
kommet til. 
 
 
Normer/CE:            Safety:        EN60950  
                                Emission:   EN50081-2    
                                Immunity:   EN50082-2  
                                   
                                    R&TTE Directive 1999/5/EC : EN 300 220 Receiver class 2. 
                Notification class 1. 
 
Temperatur- 
område:             0 til 45°. 
 
Relativ 
fugtighed:            15 til 95% (ikke kondenserende) 
 
 
Tæthedsklasse:     IP44 
    
 
Dimensioner: 105*210*50  mm (B*H*D) inkl. antenne. 
                                Husk: +30 mm frigang til kabelindføringen. 
 
Generelt:                 
 
RF-5 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i  kraft af sin 
store kapacitet og fleksible softwarestruktur, sætter ny standard for prisbillige fjernaflæs-
ningsenheder til mindre forbrugere. RF-5 tilfredsstiller dagens krav til pris/funktionalitet og 
kan funktionsudvides via ny software til at møde fremtidens krav. 
 
 

RF-5 skaber mulighed for at fjernaflæse og datalogge op til 3 målere, f.eks. varme-
energimåleren via seriel kommunikation samt vand- og gasmålere via pulser. 
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Aktuel liste over målere, som RF-5 kan aflæse serielt: 
(Listen udvikler sig dynamisk – spørg hvis behov for driver til ikke nævnt måler) 
 

Siemens (Landis&Gyr): 
1. WSD med add-on modul type M-bus Version II+III. 
2. WSF via M-bus modul monteret internt i måler. 
 

Landis+Gyr (Siemens): 
1. 2WR3 via integreret strømsløjfe (Obs. skal bestilles specielt.). 
2. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i måler 
3. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i måler 
4. UH50 via M-bus modul monteret internt i måler 
 

Kamstrup (Grundfos): 
1. Alle typer EM-målere via M-bus tilslutningskit. 
 

Kamstrup (Kamstrup): 
1. Multical III  via ”data” modul monteret internt i måler. 
2. Kamstrup 66CDE via ”data” modul monteret internt i måler. 
3. Multical 401 via ”data” modul monteret internt i måler. 
4. Multical Compact via ”data” modul monteret internt i måler. 
5. Multical 601/602/801 via ”data” modul monteret internt i måler 
6. Multical 601/602 via M-bus modul monteret internt i måler (top eller bund) 
7. Unigas II via M-bus modul  monteret internt i måler. 
8. Multical III via M-bus modul monteret internt i måler. 
9. Multical 66C via M-bus modul monteret internt i måler. 
10. Div. Kamstrup elmålere med M-bus. 
 

Brunata HG: 
1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. 
2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. 
3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. 
4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. 
5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. 
 

Hydrometer(Skovgård/Brunata/Danfoss):  
1. Infocal 5 via M-bus modul monteret internt i måler. 
2. Sharky via M-bus modul monteret internt i måler. 
 

AquaMetro:   
1. AqualMetro med M-bus modul. 
 

Elster:   
1. Elster mekanisk gasmåler med optisk dekodning af mekanisk tælleværk. 
 

Sensus:   
1. Mekanisk vandmåler med M-bus hoved (HG1-81). 
 

ABB: 
1.  ABB Delta+ Elmåler 
2.  ABB Odin single Elmåler 
 

GWF: 
1. MTK3 og andre med M-bus. 
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 Installationsvejledning 

RF-5 med pulsudgang 
(Både 230Vac og 24Vac) 

 
           (Fra firmware version 3.14) 
                                                      (Hardware release 3 dvs. med pulsudgang)     
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CB Svendsen A/S                                                                      
 

Installations vejledning RF-5: 
 
 
RF-5’s fysisk placering: 
 
RF-5 placeres typisk ved siden af en af de målere RF-5 skal fjernaflæse. Af hensyn til mak-
simal rækkevidde, er en smule omtanke dog påkrævet. RF-5 bør monteres lodret af hensyn 
til antennen i RF-5. Generelt bør RF-5 monteres så højt som muligt og i længst mulig af-
stand fra metalflade/rør. Montage under jordoverflade i brønde eller kældre vil som oftest 
resultere i uanvendelig rækkevidde. 
 

Er man i tvivl om rækkevidde til et givet sted er tilstrækkelig, er der forskellige kontrol 
muligheder – se side 12. 
 
 
Klemrække beskrivelse: 
  
Klemme 1 og 2 :  Pulsindgang nr. "2" for reed relæ (max. 100 µA i sløjfe strøm).  
Klemme 3 og 4 :  Pulsindgang nr. "1" for reed relæ (max. 100 µA i sløjfe strøm).  
Klemme 5 til 8  :  Seriel kommunikations port.  
Klemme 9 og 10 : Pulsudgang (Type S01, galvanisk adskilt,  til f.eks. CTS anlæg) 
 
 
RF-5’s ”kaldenummer” (Vigtigt): 
 
Før RF-5 kan fjernaflæses, så skal RF-5 have et unikt ”kaldenummer”, så RF-5 kan ”høre”, 
at det er den, der bliver trådløst kaldt op. Der er 2 måder en RF-5 kan få sit kaldenummer 
på: 
 

Hvis der tilsluttes en seriel måler, så adopterer RF-5 den serielle målers serie nummer. Her  
er det afgørende, så montøren kontrollerer (via lysdioderne) at  RF-5 har læst den serielle 
måler.  
 

Hvis der ikke tilsluttes en seriel måler til RF-5, så skal der indlægges et ”kaldenummer” via 
RS232 og PC. Hvis der skulle være 2 serielle målere med samme serie nummer, så skal 
den ene RF-5 omdøbes via RS232 og PC. 
 
 
Valg af seriel driver: 
 
RF-5 indeholder tre + én speciel driver. 
  
RF-5 skal vide hvilken driver den skal anvende. Dette sker 
via en ”jumper” monteret lodret på stikbenrækken lige under 
hullet til kassens plompeskrue midt i kassen.  
 
Hvis jumperen ikke er monteret eller sidder på et ben - så 
henter RF-5 ikke serielle data. 
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Driver og jumper tabel 
 
Driver  Understøttede målere Jumper position 
Kun Pulser En måler eller to målere med pulsudgang.  

(Ingen seriel driver valgt dvs. kun pulser) 
 : : : : :   
(Ingen jumper) 

KMX Multical M66C (uden fremført/tilbageført energi), 
Multical III, Multical Compact, Multical 401.  

 | : : : :   

Max M-bus En lang række M-bus baserede målere  : | : : :  (som billede) 

Multical 
601/602 

Multical 601/602/801  
(Der skal IKKE monteres kompabilitetsmodul!) 

 : : | : : 

Speciel driver Firmware afhængig – skal vælges ved bestilling 
af RF-5. Enten Multical 66C med fremført / tilbage-
ført energi eller Siemens 2WR3 

 | | : : : (2 jumpere) 

 

KMX-driver: Tilslutning af seriel måler til RF-5: 
 

Hvis RF-5 er konfigureret via jumper til at bruge KMX driver (se valg af seriel driver) kan 
RF-5 aflæse Kamstrup Multical M66C, Multical III, Multical Compact og Multical 401. 
Multical måleren skal være udstyret med ”databund” (3 wire interface - ikke M-bus modul). 
 

Multical klemme ”GND” forbindes til RF-5 klemme 6  
Multical klemme ”REQ” forbindes til RF-5 klemme 7  
Multical klemme ”Data” forbindes til RF-5 klemme 8  

 
  (Obs: Den ekstra modstand kendt fra FA-6/7/9 skal ikke monteres) . 

  (Obs: Multical klemrække betegnelse passer IKKE med RF-5’s klemrække betegnelse på      
               printet, så følg ovenstående vejledning) 

 

Max M-bus: Tilslutning af seriel måler til RF-5: 
 

Hvis RF-5 er konfigureret til at bruge Max M-bus driver (se valg af seriel driver) kan RF-5 
aflæse en lang række M-bus baserede målere. De to M-bus tilslutninger forbindes uden 
hensyn til polaritet og som følger: 
 

Den ene af målerens tilslutninger forbindes til RF-5 klemme 6.  
Den anden forbindes til RF-5 klemme 7.  
RF-5 klemme 7 forbindes (luses) også over til RF-5 klemme 8. 
 
(RF-5 i hardware release 3 skal ikke mere bruge M-bus adaptor, som ellers var nødvendigt i  
 tidligere hardware releases af RF-5 til enkelte M-bus målere). 

 

Multical 601-driver: Tilslutning af seriel måler til RF-5: 
 

Hvis RF-5 er konfigureret til at bruge den dedikerede Multical 601 driver (se valg af seriel 
driver) kan RF-5 aflæse en Multical 601 med databund (3 wire interface) i version for 
montage enten i bund eller i låget af Multical 601. Kamstrups kompatibilitets modul må ikke 
være monteret, når denne 601 driver benyttes: 
 

Multical klemme ”GND” forbindes til RF-5 klemme 6  
Multical klemme ”REQ” forbindes til RF-5 klemme 7  

 Multical klemme ”Data” forbindes til RF-5 klemme 8  
 
 (Obs: Den ekstra modstand kendt fra FA-6/7/9 skal ikke monteres) . 
 (Obs: Multical klemrække betegnelse passer IKKE med RF-5 klemrække betegnelse på       

           Printet, så følg ovenstående vejledning) 
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Speciel driver (Kun én af disse driver er disponible – skal vælges ved bestilling): 
 
Multical 66C-driver med fremført og tilbageført energi: 
 

Tilslutning som identisk som for KMX-driveren: 
 

Multical klemme ”GND” forbindes til RF-5 klemme 6  
Multical klemme ”REQ” forbindes til RF-5 klemme 7  
Multical klemme ”Data” forbindes til RF-5 klemme 8  

 
Denne driver kan alene bruges til Multical 66c og adskiller sig fra KMX driveren ved at 
denne driver henter fremført/tilbageført energi i Multical 66c, hvilket KMX driveren ikke gør. 
 

Husk at vælge speciel driver via 2 jumper – se side 9 
 
 
Siemens 2WR3 ultralydsmåler: 
 
Tilslutning af 2WR3 til RF-5: 
 

2WR3’s RTX+ forbindes til RF-5 klemme 7  
2RW3’s RTX-  forbindes til RF-5 klemme 6 
 

Husk at vælge speciel driver via 2 jumper – se side 9 
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Tilslutning af pulsgivende måler til RF-5/230V: 
 

RF-5 har to styk pulsindgange beregnet for tilslutning til pulsudgang fra f.eks. mekanisk 
vandmåler eller mekanisk gasmåler. Pulsudgangen i måleren skal være baseret på et reed-
relæ, da der anvendes meget lille strøm i sløjfen. RF-5 klemme 1+2 er RF-5’s pulsindgang 
nr. 2 og RF-5 klemme 3+4 er RF-5’s pulsindgang nr. 1. 
 
 
OBS. Ved brug af RF-5 uden seriel måler: 
 

Hvis RF-5 ikke benyttes sammen med en seriel måler og derfor ikke kan læse et 
”kaldenummer” fra den serielle måler til brug ved den trådløse kommunikation – så skal 
man manuelt indlægge et kaldenummer (dvs. et nummer på 8 ciffer), som skal være 
forskelligt for alle RF-5 indenfor RF-5’s ”best case” rækkevidde dvs. 500-600m. 
Indlæggelse af manuel valgt adresse sker via direkte tilkobling af RF-5 til PC – se under 
samme. 
 

Såfremt der ikke tilsluttes en seriel måler til RF-5, så skal man huske at fortælle RF-5 det 
ved at sætte jumperen jf. tabel for driver og jumper side 9. Denne jumper fortæller bl.a. RF-
5 at det ved opstart ikke er relevant at søge efter en seriel måler ved power up. 
 
 
Direkte tilkobling af RF-5 til PC:  
 

Med et speciel kabel kan en PC med RS232 tilkobles direkte til RF-5. Man benytter 
programmet "Hyperterm", der følger med til Windows og sætte det op til 9600,n,8,1 uden 
flowkontrol. Man skal starte Hyperterm op før, man isætter kablet i RF-5. RF-5 skriver så en 
selvforklarende menu ud på PC skærm.  
 

Der er mulighed for at sætte uret i RF-5, kontrollerer RF-5’s ID, definerer ny ID(=adresse) til 
RF-5, hvis målerens serie nr. ikke ønskes/kan benyttes som ID. F.eks. hvis der kun tilsluttes 
pulsgivende målere.  
 
 
Tilslutning af 230V til RF-5/230Vac: 
  

RF-5/230V må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger end 230Vac 50Hz! 
 
RF-5/230V indeholder 2 klemmer for 230Vac, der er placeret nederst til højre. Der skal an-
vendes dobbelt isoleret ledning (f.eks. 2x0,75 mm2) godkendt til 230Vac Den fase, der an-
vendes til RF-5, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnet forsyning 
skal være rund og have en ydre diameter på 6,5mm +-0,5 mm af hensyn til optimal 
trækaflastning og monteres via PG forskruningen. Benyttes anden kabeltype er PG 
forskruningen ikke nødvendigvis tilstrækkelig for trækaflastning og Installatøren skal på 
eget ansvar sikrer lovlig og forsvarlig trækaflastning på anden vis end ved at spænde PG 
forskruningen. 
 
 
RF-5/230Vac må kun installeres af autoriseret elektriker. 
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Tilslutning af 24Vac til RF-5/24Vac: 
  

RF-5/24Vac må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger end 24Vac 50Hz, 
der skal komme fra en sikkerheds trafo type ST3606 fra Kamstrup. 
 

RF-5/24Vac indeholder 2 klemmer for 24Vac, der er placeret nederst til højre. Der skal an-
vendes dobbelt isoleret ledning (f.eks. 2x0,75 mm2). Ledningen til forsyning skal være rund 
og have en ydre diameter på 6,5mm +-0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning og 
monteres via PG-forskruningen. Benyttes anden kabeltype er PG-forskruningen ikke 
nødvendigvis tilstrækkelig for trækaflastning og Installatøren skal på eget ansvar sikrer 
lovlig og forsvarlig trækaflastning på anden vis end ved at spænde PG forskruningen. 
 
RF-5/24Vac bør kun installeres af autoriseret elektriker. 
 
Opstart med seriel måler tilsluttet: 
  

Når den serielle måler er tilsluttet, så tændes der for strømmen til RF-5 og Måler: 
 
I RF-5 vil først grøn LED lyse i et par sekunder, derefter vil både grøn og rød LED lyser i 
30s (Fordi en elnets forsynet måler skal kunne nå at starte op!). Herefter slukkes den røde 
LED i RF-5, mens RF-5 aflæser måleren serielt. Ved M-bus målere går der herefter 
yderligere 30 sek. før aflæsning starter (så M-bus modulet i måleren kan aflæse måleren og 
få sin M-bus adresse og målerdata).  
 
For alle SERIELLE drivere gælder, at hvis måleren ikke kan aflæses, kommer der 6 røde 
blink. Hvis der ikke kommer røde blink, så er måleren blevet aflæst og RF-5 har adopteret 
målerens serienummer som sit ”kaldenummer”. Måleren SKAL læses ved installation, ellers 
har RF-5 ingen kaldenummer og kan derfor ikke aflæses via radiokommunikation! Hvis 
måleren senere bliver defekt, så beholder RF-5 den allerede aflæste kalde nummer og kan 
derfor godt aflæses - men aflæste serielle værdier er nul i de tilfælde, hvor intet serielt svar 
kommer fra den defekte måler.  
 
HVIS man har fået tændt for strømmen, før den serielle måler var tilsluttet korrekt eller man 
ikke havde fået sat jumperen rigtig – skal man lave et kort tastetryk (hold tasten inde til 
grøn LED lyser dvs. 1-4s) , så vil RF-5 genlæse jumperstilling, og læse måler på ny. 
 
Tastetryk funktioner: 
 
Med tasten internt i RF-5 kan der tilgås tre funktioner. Den valgte funktion afhænger af 
varigheden af tastetrykket: 
 
Tryk varighed LED angivelse Funktion hvis tast slippes 
1 til 4 sek. GRØN Seriel måler aflæses på ny. 
4 til 8 sek. GRØN+RØD Ping test. Se under kontrol af radioforbindelse. 
8 til 12 sek. RØD Factory defaults. RF-5 nulstilles og genstarter 
Mere end 12 sek. Ingen Ingen funktion 
 
Hvis RF-5 samtidigt tilgås med radiokommunikation, kan de ske at tastetrykket ikke 
umiddelbart virker. I så fald vent et minut og prøv tasten igen. 
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Kontrol af radioforbindelse til RF-5 fra bilen med RF-5 Readout: 
 

Ved hjælp af bærbar PC, programmet RF-5 Readout og et RF Car kit beståede af et RF-
modem til 12V og en antenne på magnet fod, kan man aflæse RF-5, når blot man kender 
RF-5’s kaldenummer og er indenfor rækkevidde 30-200m fra RF-5. Dette er en komplet 
installationskontrol, da man også får en måleraflæsning med hjem. Hvis en RF-5 ikke 
svarer, bør man efterkontrollerer at RF-5 har fået et kaldenummer.  
Brug af RF-5 readout: Se egen manual. 
  
Kontrol af radioforbindelse mellem RFC og RF-5: 
 

Før RFC kan starte med at lave dynamiske ruter og automatisk samle måleraflæsninger 
hjem fra RF-5’erne skal RFC have tilskrevet en liste over alle de RF-5 kaldenumre, som 
hører under RFC’en. Herudover skal RFC bl.a. vide, hvor tit den skal aflæse RF-5’erne. 
 

Disse oplysning lægges ind enten i en egentlig hovedstation eller i CB Svendsens RFC 
readout program og skriver derefter ud i RFC via GSM/GPRS. Herefter kan RFC begynde 
at arbejde og vil løbende iht. hovedstationens instrukser aflæse RF-5’erne. 
 

RFC kan så aflæses af RFC Readout eller anden form for hovedstation og indeholder ud-
over måleraflæsningerne også mange andre oplysninger om ruteplaner, aflæsnings tider 
m.m., der kan hjælpe med til at vurdere, hvor mange ekstra RF-5 den enkelte RFC kan nå. 
Brug af RFC Readout: Se egen manual. 
 
Signal kvalitet måling mellem RFC og RF-5:  
 

Det er muligt at lave en signalkvalitet måling mellem en RF-5 og en RFC: 
 

Først slukker man strømmen til RFC, dernæst holder man den lille tast på RFC top print 
inde, mens man tænder for strømmen til RFC – når den grønne og røde lysdiode på det lille 
RFC top print lyser, slipper man den lille tast. Nu er RFC åben for test radiotelegrammer og 
går KUN tilbage til normalt drift efter en strømafbrydelse (Husk at slukke og tænde for RFC 
efter testen)!  
 

Man kan få en RF-5 til at udsende test radiotelegrammer ved at holde den lille indvendige 
tast nede i 4s indtil både rød og grøn lampe lyser – herefter slipper man tasten. Nu blinker 
både rød og grøn lamper 10 gange med ét sekunds mellemrum. I denne 10s periode kan 
man lukke evt. skabsdør eller lignende, der kan påvirke måleresultatet. Efter denne 10s 
periode vil den grønne lampe blinke hurtigt (test radiotelegrammer udsendes). Der testes 
herefter i ca. 10s.  
 

Herefter kan resultatet af målingen læses af den grønne og røde lampe:  
 

 Super signal:  Grøn ON + Rød OFF 
 Godt signal: Grøn ON + Rød blink hvert 2s. 
 Svagt signal: Grøn ON + Rød dobbelt blink 
 Intet signal:  Grøn OFF + Rød ON 
 

Vigtigt:  Man skal herefter igen trykke på RF-5’s tast for at få RF-5 til at genoptage normal 
drift: 
 
Mobil måleudstyr: CB Svendsen udlåner et sæt batteri drevet test ”RF-5”, der på samme 
måde som beskrevet ovenfor kan måle signal kvalitet mellem de to batteridrevne test ”RF-
5’ere.  Dette kan være hensigtsmæssig, hvis man er i tvivl om hvor RFC bedst placeres. 
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Pulsudgang til CTS anlæg: 
 
 

RF-5’s klemme 10(+) og 9(-) kan fungere som pulsudgang efter 
DIN 43864 (S01) med pulsbredde/pause på 50ms/50ms. 
Ønskes pulsudgangsfunktion, skal den aktiveres via en jumper 
på position 4 fra venstre – der skal stadig vælges seriel 
målerdriver via en jumper på én af positionerne 1, 2 eller 3. 
Jumperen SKAL være monteret FØR, der tændes for strømmen 
til RF-5, da det alene er ved power up, at RF-5 detekterer om 
denne jumper er monteret ! 
 

Er der ikke behov for pulsudgang, så bør man under ingen 
omstændigheder aktivere funktionen, da funktionen i så fald 
aflæser den serielle måler hver 10. minut uden grund. 
 

Er funktionen aktiv, så aflæser RF-5 den serielt forbundne måler hvert 10. minut og sender 
det antal pulser ud på pulsudgangen, som svarer til fremgangen af den serielt forbundne 
målerens volumen tællerstand.  
 

Funktionen er tolerant over for strømafbrydelse af RF-5. Når RF-5 efter en strømafbrydelse 
genoptager sin normale funktion, vil fremgangen af tællerstande blot være større (såfremt 
måleren er aktiv under strømsvigt) og RF-5 vil herefter indhente det manglende pulser.  
 

Dog er der bygget den begrænsning ind, at der maksimalt kan gives 9999 pulser ad gangen 
(for at forhindre en uforholdsmæssig langvarig puls generering efter f.eks. reetablering af en 
ældre installation, der har været afbrudt i månedsvis). Ved større differencer springes der et 
helt antal 10000 pulser over. For eksempel: Antag at der har været strømafbrydelse i så lang 
tid, at tællerstanden er steget med 23456 enheder i volumen, så vil RF-5 lave 3456 pulser, 
når strømmen kommer igen og der vil mangle præcis 20000 pulser hos pulsmodtageren. 
Justering af tællerstand skal derfor ske via tællerstandsjustering i pulsmodtageren eller 
dennes hovedstation. 
 

Udskiftning af seriel måler i forbindelse med puls generering: 
RF-5 holder øje med den serielt aflæste målers serie nr. (kunde nr.). Hvis der forbindes en ny 
måler med et andet serie nr. opdager RF-5 dette og betragter det som målerskift. Derfor tager 
RF-5 den første aflæste volumenværdi (med det nye måler serie nr.) som det nye udgangs-
punkt. RF-5 laver således ingen pulser ved målerskifte, så længe den nye måler har nyt serie 
nr.  
 

Hvis den nye måler har samme serie nr. ved RF-5 ikke, at det er en ny måler og det er 
nødvendigt at gøre følgende for at undgå en række pulser ved målerskift: 
 

1. Afinstaller den gamle måler.  
2. Foretag et factory reset (tryk på RF-5 tast, indtil kun RØD lysdiode lyser, slip så).  
3. Sluk strømmen fra RF-5.  
4. Forbind den nye måler iht. installationsvejledning og tænd strømmen til RF-5.  

 
Krav til seriel måler før denne pulsfunktion vil virke hensigtsmæssigt: 

• Måleren må IKKE kunne gå baglæns.  
• Måleren skal kunne tåle seriel aflæsning hvert 10. Minut (Batteri levetid ?) 
• Måleren skal have en volumen tællerstand. Funktion er alene lavet til volumen og kan 

derfor benytte til Vand, gas og fjernvarme målere (ikke elmålere). 
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