PolluStat E

Ultrazvukový meraè tepla
pre meranie tepla/chladu
3
menovitá ve¾kos qp 0,6 - 60 m /h

Použitie

Charakteristika

Ultrazvukový meraè tepla PolluStat E je urèený pre
zaznamenávanie a vyhodnocovanie spotrebovaného
množstva energie vo vykurovacích okruhoch s nosite¾om
tepla vodou.

Schválenie pod¾a EN 1434 trieda 2 (merací rozsah 1:200)
l
l
Robustný dizajn s prietokomernou èasou v celokovovom prevedení
0

0

l
Teplotný rozsah prietokomernej èasti 5¸
130 C umožòuje použitie v “6/12 C

V nadštandardnom prevedení je PolluStat E využite¾ný
pre kombinované okruhy teplo/chlad s automatickým
prepínaním medzi meraním spotrebovanej energie pre
teplo a meraním spotrebovanej energie pre chlad.
Prepínací bod je programovate¾ný, takže i priamo v
prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia
konkrétnemu zariadeniu.

chladiacich zariadeniach”
l
Štandardne možnos oddelenia kalorimetrického poèítadla od prietokomernej

èasti
Možnos zmeny montážnej pozície - chladnejšia alebo teplejšia vetva systému
l
Štandardne možnos 4- vodièového pripojenia odporových snímaèov teploty
l

Vzh¾adom na možnosti datovej komunikácie a
dia¾kového odèítania disponuje PolluStat E dvomi
zásuvnými miestami pre zabudovanie komunikaèných
modulov, napr. M-Bus, LONWORKS - FTT 10A alebo
modul impulzného výstupu pre energiu,..
PolluStat E v novej verzii má nieko¾ko významných
vylepšení :
- zvýšenie komfortu odèítania
- možnos aktivovania rôznych taríf pre vyhodnocovanie
spotreby energie
- meranie tzv. vráteného tepla vo vykurovacích
systémoch, ktoré vzniká prekroèením preddefinovanej
teploty vo vratnom potrubí (napr. 50°C)

l
Štandardne sériové rozhranie Mini-Bus
l
Ultrazvukový signál s dostatoènou silou, ktorá zabezpeèuje necitlivos voèi

neèistotám nachádzajúcim sa v potrubí
l
Dve zásuvné miesta pre dodatoèné vybavenie externými modulmi dia¾kových

odpoètov meraèa
l
Moduly dia¾kových odpoètov ( M-BUS a modul impulzného výstupu)

zabudovate¾né i dodatoène a bez porušenia overovacej plomby
l
Programovate¾ný rozsah zobrazenia
l
Tarifná funkcia

Vysokokvalitné pripojovacie svorkovnice a nové káblové
príchytky umožòujú ¾ahké a bezpeèné pripojenie
odporových snímaèov teploty.

l
Možnos podsvietenia displeja

www.sensus.com

Display
PolluStat E je vybavený dvojradovým LC displejom.
Hlavný údaj je zobrazovaný v hornom osemmiestnom
rade a doplnkový údaj je zobrazovaný v spodnom
šesmiestnom rade. LC displej disponuje možnosou
zobrazovania aj 12-tich symbolov, èo u¾ahèuje orientáciu
v jednotlivých menu inštalovaného software. Meraèe
napájané sieovo môžu by v prevedení s podsvieteným
displejom.

Zobrazovanie prebieha v šiestich zobrazovacích menu:
L1: Užívate¾ské menu
r
kumulovaná spotreba energie
r
test displeja
r
aktuálne hodnoty (výkon, prietok, teplota v potrubí s nižšou teplotou, teplota v
potrubí s vyššou teplotou)
r
zákaznícke èíslo

L2 : Menu pre uložený odpoètový dátum
Hodnoty spotreby pre uložený odpoètový deò
Test displeja

L3 : Archivaèné menu
Rolované ukladanie pre 16 mesaèných dátumov :

Dvojradová koncepcia LC displeja umožòuje súèasné
zobrazenie uloženej hodnoty s priradeným dátumom,
resp. hodinou - výrazne eliminuje chyby pri odèítaní.

r
spotreba energie
r
preteèené objemy teplo/chlad nosného média
r
maximum pre výkon a prietok
r
prevádzkové hodiny meraèa pracujúceho s chybou

L4 : Servisné menu
r
maximálne hodnoty výkonu a prietoku od zaèiatku prevádzky

Príklad: Spotreba energie pre teplo v tarife
k uloženému dátumu

r
aktuálny dátum a èas
r
ïalší urèený odpoètový deò
r
poèet prevádzkových dní
r
adresy M-Bus zbernice

V niektorých prípadoch je v dolnom riadku zobrazovaný
text vyjadrujúci slovne, èo vyjadruje hodnota
zobrazovaná v hornom rade .

L5 : Kontrolné menu
r
nastavené tarify
-

r
bod prepnutia medzi meraním tepla a chladu

L6 : Parametrizaèné menu
Chránené heslom, urèené pre zmenu parametrov:
r
sekundárna a primárna M-Bus adresa

Príklad: M-Bus sekundárna adresa

r
zákaznícke èíslo
r
dátum a èas
r
odpoètový deò (dátum)
r
reset (nulovanie) maximálnych hodnôt
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Moduly pre dia¾kové odpoèty
PolluStat E ponúka možnos kedyko¾vek dodatoèného
vybavenia opèným modulom za úèelom zabudovania
meraèa tepla do systému zberu dát.

Modul M-Bus pod¾a EN 1434-3
Objednávacie èíslo: 68504020
Pri použití sériového rozhrania M-BUS je možné údaje
odèíta prostredníctvom jeho primárnej alebo
sekundárnej adresy, prièom sa automaticky
rozpoznávajú prenosové rýchlosti 300 alebo 2400 Bd.
Nastavenie primárnej a sekundárnej adresy sa realizuje
v parametrizaènej úrovni alebo pomocou servisného
software MiniCom 3 (sekundárna adresa nastavená
výrobcom zodpovedá výrobnému èíslu). Primárna
adresa môže by nastavená v rozhraní 0 - 250, od
výrobcu je štandardne nastavená na 0.
Vïaka 2-sekundovej dobe aktualizovania hodnôt
teploty a 4-sekundovej dobe aktualizovania hodnôt
výkonu a prietoku je PolluStat E využite¾ný pre
pripojenie k regulátoru dia¾kového vykurovania.

Modul impulzného výstupu pre spotrebované množstvo energie
Pre batériovo napájané kalorimetrické poèítadlo PolluStat E.
Objednávacie èíslo: 68503922

Modul impulzného výstupu pre spotrebované množstvo energie a prietok
Pre sieovo napájané kalorimetrické poèítadlo PolluStat E.
Objednávacie èíslo: 68503920
Vyššie uvedené moduly impulzného výstupu umožòujú dia¾kové odèítanie dát z
PolluStat E formou prenosu bezpotenciálnych impulzov:
Doba zopnutia:
Max. napätie:
Max. prúd:

125 ms
28 V DC alebo AC
0,1 A

Menovitá ve¾kos
qp m³/h

Hodnota impulzu
pre energiu (kWh)

Hodnota impulzu
pre objem (litrov)

0,6 - 6

1

1

10 - 16

10

10

Doporuèený odèítací software:
DOKOM CS (katalógový list LS 1300 SK)
Doporuèený odèítací hardware:
- pozri katalógový list LS 1100 SK

Modul M-Bus s dvomi impulznými vstupmi pre
externé meraèe spotreby
objednávacie èíslo: 68504686
K modulu M-Bus môžu by pridané dva vstupy pre
externé meraèe spotreby (napr. elektromery, plynomery,
vodomery, ...) s pasívnym impulzným vysielaèom (Reed
vysielaèe alebo otvorené kolektory). Spotreby týchto
meraèov sa potom môžu dia¾kovo odèíta cez M-Bus
alebo Mini-Bus PolluStat E.
Špecifikácia impulzných vstupov:
Doba zopnutia :
> 100 ms
Vstupná frekvencia:
< 3 Hz
Napätie na svorkách:
3V

USB modul
Objednávacie èíslo:68504688
USB rozhranie zabudované do PolluStatu E umožòuje priame pripojenie meraèa k
PC alebo notebooku.
USB port:
Typ konektora:
Dåžka kábla :
Prenosová rýchlos:

1,1 alebo 2,0
typ A
ca. 1,5 m
L
19 200

USB modul s dvomi impulznými vstupmi pre externé meraèe spotreby
Objednávacie èíslo:68504902
K meraèu môžu by pridané dva vstupy pre externé meraèe spotreby (napr.
elektromery, plynomery, vodomery, ...) s pasívnym impulzným vysielaèom - ïalej
pozri text v stati M-Bus s dvomi vstupmi pre externé meraèe spotreby.

R

LONWORKS -FTT10A
Objednávacie èíslo: 68504857
Zabudovanie tohto modulu umožòuje odèítanie meraèa cez LONTALK
Detailnejšie informácie v katalógovom liste LH 6130 SK.

R

protokol.

PolluStat E
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Ïalšie komunikaèné moduly
Mini-Bus interface
Toto štandardné rozhranie ponúka nasledovné možnosti
aplikácie:
Pripojenie na induktívnu datovú hlavicu MiniPad
(objednávacie èíslo 182079) s maximálnou dåžkou kábla
50 m. Typická aplikácia pre rýchle a presné odèítanie
jednotlivých meraèov v ažko prístupných montážnych
miestach.

Napájanie:
batériové (6 alebo 11 rokov)
sieové (230V AC alebo 24 V AC)
optické rozhranie

Vhodné spôsoby odèítania:
- MiniReader, viac informácií v katalógovom liste LS 1100
SK
- Sensus READ, viac informácií v katalógovom liste LS
3400 SK
Integrovaný data-logger
Integrovaný data logger (nie je možné dodatoèné
zabudovanie data loggera, musí by zabudovaný u
výrobcu) ukladá do pamäte vo volite¾nom èasovom
intervale ( 3 - 1440 min.) nasledovné údaje:
t
spotreba energie (vrátane spotreby v tarife a
prípadne spotreby oboch externých meraèov)
t
preteèený objem teplo/chlad nosného média
t
prietok teplo/chlad nosného média
t
tepelný/chladiaci výkon
t
teplota v potrubí s vyššou teplotou
t
teplota v potrubí s nižšou teplotou
t
teplotný rozdiel
t
prevádzkové hodiny meraèa pracujúceho s
chybou
Kapacita zápisov je 2500 dát, èo je napr. pokrytie dát zo
104 dní v intervale ukladania 1 hod.
Hodnoty uložené v data-loggeri je možné odèíta so
software MiniCom .

svorkovnica

Mini-Bus rozhranie

dve zásuvné miesta
pre moduly

Príklad zásuvného modulu: LONWORKS R - FTT10A
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Technické údaje kalorimetrického poèítadla
Teplotný merací rozsah

2 ... 180°C

Teplotný rozdiel

Ät = 3 ... 150°C

Hranica merate¾nosti

0,15°C

Presnos merania

lepšia ako ± (0,5 + Ätmin / Ät) %

Èas aktualizácie údajov

teplota : 2 sek.
prietok, výkon : 4 sek.
objem, energia : 4 sek. ( 16 sek )*

* - pri batériovom napájaní
Zachovanie meracích a vyhodnocovacích
funkcií v prípade prerušenia kábla

3 mesiace
V zmysle EN 61107

Optické rozhranie

datový protokol pod¾a EN 13757-3
Pt 500

Doporuèený typ odporových snímaèov
teploty

Dvoj- alebo štvor-vodièové pripojenie

Dåžka kábla medzi poèítadlom a
prietokomernou èasou

1,5 m (možnos na zakázku 5m)

Trieda elektromagnetického prostredia

E1

Stupeò krytia

IP 54

Dovolená teplota okolia

5 ... 55 °C

Teplota skladovania

-20 ... +65 °C

Relatívna vlhkos

‹ 93%

Ve¾kos

Technické údaje prietokomernej èasti
Typové schválenie

pod¾a MID Direktívy 2004/22/EEC

Presnos merania

lepšia ako: ± (2+0,02 qp / q)

Rozsah prietokov

qi / qp = 1 / 100
qp / qs = 1 / 2
V zmysel certifikátu uk¾udòujúca dåžka nie je

Uk¾udòujúce dåžky

požadovaná.

Teplotný rozsah

5 ... 130°C

Trieda elektromagnetického prostredia

E1

Stupeò krytia

IP 65

Materiály prichádzajúce do styku
s vodou :
Menovitá svetlos

qp 0,6 - 10

za tepla lisovaná mosadz a oce¾ 1.4435

Menovitá svetlos

qp 15

mosadz 5 a oce¾ 1.4301

PolluStat E
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Prevedenie so závitovým pripojením
Menovitá
ve¾kos qp
(m3/h)

Minimálny
prietok
qi (m3/h)

Maximálny
prietok
qs (m3/h)

0,6

0,006

1,2

1,5

0,015

Stavebná
dåžka
Menovitý priemer
(mm)

3

Pripojovací
závit

Hmotnos - vrátane
poèíadla, bez puzdier
odpor. snímaèov teploty
(kg)

Pracovný
tlak
PN (bar)

110

R 1/2" (DN 15)

G 3/4"

1,2

190

R 3/4" (DN 20)

G 1"

1,6

110

R 1/2" (DN 15)

G 3/4"

1,2

190

R 3/4" (DN 20)

G 1"

130

2,5

0,025

5

3,5

0,035

7

260

6

0,06

12

260

10

0,1

20

300

190

1,6
16

1,2

R 3/4" (DN 20)

G 1"

R 1" (DN 25)

G 1 1/4"

2,9

R 1 1/2" (DN 40)

G 2"

4,2

1,6

Prevedenie s prírubovým pripojením (vàtanie prírub pod¾a EN 1092*)
Menovitá ve¾kos Minimálny prietok
qp (m3/h)
qi (m3/h)

Pracovný
Hmotnos - vrátane
tlak
poèítadla, bez puzdier
PN (bar) odpor. sním. teploty (kg)

Maximálny prietok
qs (m3/h)

Stavebná
dåžka (mm)

Menovitý priemer

DN 20

3

0,6

0,006

1,2

190

1,5

0,015

3

190

DN20

3

2,5

0,025

5

190

DN 20

3

3,5

0,035

7

260

DN 25

4,8

6

0,06

12

260

DN 25

10

0,1

20

300

DN 40

15

0,15

30

270

DN 50

25

0,25

50

300

DN 65

40

0,4

80

300

DN 80

60

0,6

120

360

4,8

16
alebo
25

7,4
8,6
11,3
12
PN 16 : 17,6

DN 100

PN 25: 18,5

* - vàtanie prírub pre menovitú ve¾kos qp 25 a 60 a pre tlak PN 16 a PN 25 je pre rozdielne

Typická krivka tlakovej straty

p
Q

5
3,

p
Q

6
p1
Q

0

Prietok v m3/h
Menovitá ve¾kos qp 0,6 - 10 m3/h

Tlaková strata v kPa

Tlaková strata v kPa

Typická krivka tlakových strát
p
Q

15
p
Q

25
p
Q

40

p
Q

60

Prietok
v mv3/hm3/h
Prietok
Menovitá ve¾kos qp 15 - 60 m3/h
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Rozmerový náèrtok a hlavné rozmery

24,5

G

D

86

86

Menovitá ve¾kos qp 0,6 ... 2,5 m3/h

L

L

Prevedenie
so závitovým pripojením
44,8

qp (m3/h)

24,5

G

0,6

1,5

Pripojovací závit G

L (mm)

3/4”

110

1”

190

3/4”

110

1”

190

D (mm)

L (mm)

91

190

130

L

2,5

Prevedenie
s prírubovým pripojením

1”

190

H3

G

D

H1

H1

Menovitá ve¾kos qp 3,5 ... 10 m3/h

L

H2

L

qp
(m3/h)

H3

G

3,5
6
10

L
(mm)

H1
(mm)

Pripojovací
závit G

H2
(mm)

H3
(mm)

D
(mm)

260

84

1 1/4”

42

25

115

300

91,5

2”

49,5

32,5

136

L

PolluStat E
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Menovitá ve¾kos qp 15 m3/h

Menovitá ve¾kos qp 25 m3/h

Menovitá ve¾kos qp 40 m3/h

Menovitá ve¾kos qp 60 m3/h
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Príslušenstvo
Popis
Štandardná montážna sada R 1/2”
(vodiace potrubie R 1/2” , 110 mm; 2 ks závitová prípojka;
gu¾ový ventil R 1/2”, pripravený pre zabudovanie odporového
snímaèa teploty so závitom M 10x1; 2 ks tesnenie)
Štandardná montážna sada R 3/4”
(vodiace potrubie R 3/4” , 130 mm; 2 ks závitová prípojka;
gu¾ový ventil R 3/4”, pripravený pre zabudovanie odporového
snímaèa teploty so závitom M 10x1; 2 ks tesnenie)
Štandardná montážna sada R 1”
(vodiace potrubie R 1” , 260 mm; 2 ks závitová prípojka;
gu¾ový ventil R 1”, pripravený pre zabudovanie odporového
snímaèa teploty so závitom M 10x1; 2 ks tesnenie)

Objednávacie èíslo

68504876

68504877

68504767

Gu¾ový ventil R 1/2” pripravený pre zabudovanie
odporového snímaèa teploty so závitom M 10x1

68502314

Gu¾ový ventil R 3/4” pripravený pre zabudovanie
odporového snímaèa teploty so závitom M 10x1

68502315

Gu¾ový ventil set ( 2kusy) R 1” pripravený pre zabudovanie
odporového snímaèa teploty so závitom M 10x1

68504771

Urèené pre
PolluStat E qp 0,6 a 1,5 /stavebná dåžka 110 mm /
jeden odporový snímaè teploty zabudovaný v
prietokomernej èasti

PolluStat E qp 2,5 /stavebná dåžka 130 mm / jeden
odporový snímaè teploty zabudovaný v
prietokomernej èasti

PolluStat E qp 3,5 - 6 /stavebná dåžka 260 mm /
jeden odporový snímaè teploty zabudovaný v
prietokomernej èasti
PolluStat E qp 0,6 - 1,5 /stavebná dåžka 110 mm /
jeden odporový snímaè teploty zabudovaný v
prietokomernej èasti (v prípade prevedenia s
vyvedenými oboma odpor. snímaèmi teploty sú
potrebné 2 gu¾ové ventily)
PolluStat E qp 0,6 - 2,5 /menovitý priemer R 3/4”
(DN 20) / jeden odporový snímaè teploty
zabudovaný v prietokomernej èasti (v prípade
prevedenia s vyvedenými oboma odpor. snímaèmi
teploty sú potrebné 2 gu¾ové ventily)
PolluStat E qp 3,5 - 6 /menovitý priemer R 1”
(DN 25)

Ponorné puzdro pre odporový snímaè teploty 100 mm

68500057
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 3,5 - 15

Ponorné puzdro pre odporový snímaè teploty 150 mm

68500058
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 15

Závitová prípojka R 1/2”

03008501
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 0,6 - 1,5 / menoviý priemer R 1/2”
(DN 15), závitové pripojenie

Závitová prípojka R 3/4”

03008504
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 0,6 - 2,5 / menoviý priemer R 3/4”
(DN 20), závitové pripojenie

Závitová prípojka R 1”

03008509
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 3,5 - 6 / menoviý priemer R 1”
(DN 25), závitové pripojenie

Závitová prípojka R 1 1/2”

03008513
(sú potrebné 2 kusy)

PolluStat E qp 10 / menoviý priemer R 1 1/2”
(DN 40), závitové pripojenie

Príklad: Štandardná montážna sada / obj.è. 68504877
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
T: +421 (0)327752270 F: +421 (0)327764110 E-mail: info.sk@sensus.com
www.sensusesaap.com
001-2013 Právo na technické zmeny vyhradené
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