Ultrazvukový merač tepla/chladu PolluStat
Návod na montáž a obsluhu

PolluStat
Návod na montáž a obsluhu

M H 4200 SK PolluStat strana 1

Ultrazvukový merač tepla/chladu PolluStat
Návod na montáž a obsluhu
1. Dôležité upozornenia

Ultrazvukový merač tepla/chladu PolluStat je
určený na meranie spotreby množstva tepla vo
vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach s
medium voda.
Tento návod na montáž a obsluhu je určený pre
základné prevedenie PolluStatu a aj pre jeho
modifikácie. Informácie obsiahnuté v tomto
návode sú dôležité nielen pre montáž, ale sú
potrebné i počas životnosti merača, takže
doporučujeme o uchovanie návodu u konečného
užívateľa.
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Montáž Pollustat
požaduje
primeranú
profesionálnu znalosť merača a môže ju
vykonávať iba zaškolený pracovník.
Hodnoty technických parametrov uvedených
v časti 2 nie je povolené počas prevádzky
prekračovať.
Spojovací kábel medzi prietokomernou
časťou a kalorimetrickým počítadlom nesmie
byť prerušený, skrátený alebo predĺžený.
Počas montáže merača PolluStat musí byť
uzatvorený ventil pred i za meračom, nakoľko
hrozí nebezpečenstvo obarenia teplonosnou
kvapalinou.
Z dôvodu možných ostrých hrán závitových
pripojovacích častí výrobca doporučuje pri
montáži prietokomernej časti so závitovým
pripojením do potrubia použiť rukavice.
S meračom ako meracím prístrojom treba
zaobchádzať opatrne. Nesmie dôjsť k
prudkým nárazom pri neopatrnej manipulácii
alebo montáži prietokomernej časti do
potrubia nevhodným náradím. Merače
vyberať z obalu až tesne pred montážou.
Na znečistené merače použiť k ich čisteniu
iba vodou navlhčenú handru.
U merača s batériovým napájaním nie je
povolené batériu vyberať násilím, batéria
nesmie prísť do styku s vodou, nie je
povolené je skratovať alebo vystavovať
teplotám vyšším ako 80°C.
Vybité batérie patria do nebezpečného
odpadu.
V prípade použitia viacerých meračov v
jednom fakturačnom systéme výrobca
doporučuje v záujme optimalizácie použiť
merače rovnakého prevedenia a rovnakej
polohy zabudovania.
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2. Technické parametre
Kalorimetrické počítadlo
Teplotný merací rozdiel
 = 1 … 180 °C
Teplotný rozdiel
∆ = 3 … 150 K
Hranica merateľnosti
0,15 K
Lepšia ako (%):
Presnosť merania
+ (0,5 + ∆min / ∆)
Čas aktualizácie údajov
pre.:
teplotu, výkon
prietok
objem, energia
Optické rozhranie
Typ odporových snímačov
teploty
Dĺžka kábla medzi
prietokomernou časťou a
kalorimetrickým počítadlom

16 sek.
1 sek.
16 sek
V zmysle EN 61107
Datový protokol EN 13757-3
Pt500
Dvojvodičové pripojenie
1.2 m
Batériové :
Životnosť batérie 11 rokov

Napájanie

Trieda
elektromagnetického
trieda E 2
prostredia
Trieda mechanického
trieda M1
prostredia
Stupeň krytia
IP 54
Teplota okolia
5 … 55 °C
Teplota skladovania
-20 … +65 °C
Relatívna vlhkosť
< 93 %
Veľkosť (v x š x h)
ca. 115 x 90 x 45 mm
pre montáž na stenu
Dĺžka kábla medzi
prietokomernou časťou a
1.5 m (možnosť: 5 m)
kalorimetrickým počítadlom
Prietokomerná časť
5 … 130 °C pre qp 2,5 m3/h
Teplotný rozsah
10 … 130 °C pre qp 3,5 m3/h
Stupeň krytia

IP 65
V zmysle certifikátu nie je
potrebná do DN 40.

Ukludňujúca dĺžka pred a
za meračom

Pre menovité svetlosti od DN 40
ukľudňujúca dĺžka 5 x DN pred a
3xDN za meračom.

3. Požadované montážne náradie





Kľúč zodpovedajúcej veľkosti pre závitové
pripojenie prietokomernej časti alebo
upevnenie skrutiek prírub u prírubového
pripojenia
Skrutkovač 0,5x3 (pre svorkovnicu)
Kliešte (pre plombovací kábel, napájanie
káblov)

4. Montáž jednotlivých častí merača
V závislosti na prevedení môže byť PolluStat
použitý ako merač tepla alebo ako kombinovaný
merač tepla / chladu. Preto je nutné ujasniť si
nasledovné:
Vratné potrubie systému merania tepla:
Chladnejšia vetva
Prívodné potrubie systému merania tepla:
Teplejšia vetva
Vratné potrubie systému merania chladu:
Teplejšia vetva
Prívodné potrubie systému merania chladu:
Chladnejšia vetva
4.1 Prietokomerná časť.
Štandardne sa merač PolluStat montuje do
vratného potrubia vykurovacieho systému, teda
do chladnejšej vetvy.
V prípade požiadavky montáže do prívodného
potrubia vykurovacieho systému, resp. do
teplejšej vetvy je nutné použiť prevedenie
PolluStat nastavené a overené pre teplejšiu
vetvu).
Prietokomerná časť musí byť zabudovaná v
smere toku meraného média vyznačenom šípkou
na jej puzdre. Maximálny pracovný tlak a
maximálna teplota média nesmie byť počas
prevádzky prekročená.
Prietokomernú časť montovať až po vyčistení
potrubia, po ukončení stavebných a montážnych
prác, po prepláchnutí potrubia, po vykonaní
tlakovej skúšky. Pri preplachovaní potrubia a pri
tlakovej skúške musí byť prietokomerná časť
merača
nahradená
zodpovedajúcou
medzivložkou.
Pre zjednodušenie prác pri demontáži a opätovnej
montáži výrobca doporučuje pred i za
prietokomernú časť osadiť uzatvárací ventil
príslušnej svetlosti.
V prípade, že merané médium prechádza pred
vstupom do prietokomernej časti miestami
rozdielnych teplotných pomerov, napr. spojenie
dvoch potrubí, výrobca doporučuje ukludňujúcu
dĺžku 10xDN pred prietokomernou časťou.
Pre menovité svetlosti DN 40 je nutná
ukľudňujúca dĺžka 5xDN pred a 3xDN za
meračom.
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Príklady montáže v systémoch vykurovania:
konštantné množstvo
variabilné množstvo

trojcestný
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odporový
snímač
teploty

čerpadlo

zdroj
tepla

spotrebič
tepla

počítadlo

PolluStat
odporový
snímač
teploty

prietokomerná časť

Obr. 1: meranie po primiešavaní
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4.2 Montáž odporových snímačov teploty
PolluStat pracuje so spárovanou dvojicou
odporových snímačov teploty Pt 500. Presný typ
odporových snímačov teploty je uvedený na
prednom
kryte
kalorimetrického
počítadla.
Odporové snímače teploty môžu byť montované
do teplomerových puzdier alebo priamo do
potrubia s teplonosnou alebo chladiacou
kvapalinou. Výrobca doporučuje použiť pre
montáž odporových snímačov teploty teplomerové
puzdrá alebo guľové ventily.
Odporové snímače teploty snímajúce teplotu
meraného média v potrubí do DN 25 (R1”) musia
byť v súlade s európskou smernicou MID
2004/22/ES montované priamo do teplonosného
média. Výrobca doporučuje použiť pre montáž
odporových
snímačov
teploty
Štandardné
montážne sady s guľovými ventilmi.
V prípade montáže odporových snímačov teploty
do teplomerových puzdier, výrobca doporučuje
pred vložením odporového snímača teploty do
teplomerového puzdra naplniť puzdro tepelne
vodivou kvapalinou alebo tukom. Je potrebné
zabezpečiť, aby sa do teplomerového puzdra
nedostala nečistota. Odporové snímače teploty s
teplomerovým puzdrom zabudovať do T-kusu
alebo návarku a zaistiť montážnou plombou.

Obr. 1: Meranie po primiešaní
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Obr. 2: meranie vo vstrekovacom systéme
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Odporové snímače teploty dĺžky 100 mm a 150
mm majú meraciu zónu 10 – 15 mm od špičky a
malo by byť inštalované do potrubia tak, aby táto
meracia zóna bola čo najbližšie k stredu potrubia.
Príklad montáže odporových snímačov teploty:
Menovitá veľkosť < DN 50*:
Odporové snímače teploty inštalovať do potrubia
pod uhlom 45° k osi potrubia a proti smeru
prúdenia – viď. obr.4

spotreb ič
tepla
teplomerové puzdro

odporový
snímač
teploty
konštantné množstvo
variabilné množstvo

PolluStat

odporový
snímač teploty

meracia zóna

vodo mer časť
prietokomerná
cca. 10-15 mm

Obr. 3: Systém s prepadovým ventilom

Obr.4 Príklad montáže merača veľkosti < DN 50
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Vodiče odporových snímačov teploty chrániť od
230V vedenia, minimálny odstup 0,5 m. Vodič
nesmie ležať na horúcom potrubí.
Výrobca doporučuje uložiť vodič odporových
snímačov teploty do trubky alebo káblového
kanála.
Káble odporových snímačov teploty inštalovaných
výrobcom môžu byť dočasne odpojené a
následne znova pripojené.
Pripojenie externých odporových snímačov
teploty:
K PolluStat môžu byť pripojené i iné odporové
snímače teploty ale musia byť typovo schválené
podľa smernice MID a musia tvoriť spárovanú
dvojicu.
Pripojenie
potom
realizovať
dvojvodičovo:
Odporový snímač teploty v prívodnom potrubí
(teplejšia vetva):
Spôsob pripojenia
Dvojvodičové

Obr.6 Vedenie kábla odporového snímača teploty pre
pripojenie do počítadla

Následne pripojiť žily kábla na svorky a kábel
zafixovať do drážok – viď. obr.7

Svorky
5, 6

Odporový snímač teploty vo vratnom potrubí
(chladnejšia vetva)
Spôsob pripojenia
Dvojvodičové

Svorky
7, 8

Obr.7 Zafixovanie kábla odporového snímača teploty pre
pripojenie do počítadla

Odporové snímače teploty dodávané od výrobcu
sú vybavené gumovou tvarovkou. Takto vybavené
snímače nasadiť priamo do puzdra počítadla.

Obr.5 Pripojenie káblov odporových snímačov teploty

Pre pripojenie káblov odporových snímačov
teploty vybrať najskôr príslušné gumové tvarovky
z puzdra počítadla. Následne kábel previesť cez
otvor v gumovej tvarovke tak, aby cca 90 mm
kábla smerovalo do počítadla – viď. obr.6

Obr. 8 Kábel s gumovou tvarovkou

M H 4200 SK PolluStat strana 5

Ultrazvukový merač tepla/chladu PolluStat
Návod na montáž a obsluhu
4.3 Montáž kalorimetrického počítadla
PolluStat je dodávaný s kalorimetrickým
počítadlom nasadeným na prietokomernej časti.
Podľa polohy montáže prietokomernej časti
(horizontálna alebo vertikálna) je možné počítadlo
otáčať po krokoch o 90°.
Pri otáčaní počítadlom nadvihnúť skrutkovačom
západku (karabínku) a počítadlo sňať z
pridržiavacej
dosky.
Počítadlo
otočiť
do
požadovanej polohy, nasadiť na dolnú hranu
pridržiavacej dosky a západky spustiť.
Pri médiách s teplotou vyššou ako 90°C je
nutné počítadlo namontovať oddelene, aby sa
predišlo poškodeniu elektronických súčiastok.
Kalorimetrické počítadlo je možné montovať i
oddelene – na koľajničku alebo na stenu. V
prípade montáža na stenu je nutné použiť stenový
držiak Pri oddelenej montáži počítadla pomocu
hmoždiniek a skrutiek nasadiť počítadlo na stenu
tak, aby bolo vo zvislej polohe.
Dĺžku
prepojovacieho
kábla
medzi
prietokomernou časťou a počítadlom nie je
povolený predlžovať ani skracovať!
Pre správnu funkciu merača je potrebné
zabezpečiť, aby merač nebol vystavený priamemu
slnečnému žiareniu.

Obr.5 Príklad oddelenej montáže počítadla na
stenu
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Obr.6 Príklad oddelenej montáže počítadla na
koľajničku
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5. Displej – zobrazovanie

5.1 Užívateľské menu

Zobrazovanie údajov prebieha v troch úrovniach.
V závislosti od typu merača môžu byť niektoré
údaje, označené ďalej v texte *, skryté,
nezobrazované. V prípade požiadavky je možné
skrytie zmeniť prostredníctvom optickej hlavice a
servisného programu.
V základnom stave sa PolluStat zobrazuje
hodnotu
spotrebovaného
množstva
tepla.
Stlačením prepínača nachádzajúceho sa pod
displejom sa aktivuje prvá zobrazovaná hodnota
užívateľského menu.
Prechod do ostatných menu:
Po cca 3 sek. stlačení prepínača sa na displeji
zobrazí “L1” – užívateľské menu. Krátkym klikom
na prepínač sa postupne v nasledovnom poradí
zobrazujú znaky pre jednotlivé menu:
Užívateľské menu

Štatistické menu

Chybové hlásenie
(iba v prípade, že sa vyskytne)

Kumulovaná spotreba energie

Spotrebované množstvo
energie na chladenie

Spotrebované množstvo
energie v tarife 1
(ak je aktivovaná)

Konfiguračné menu
Spotrebované množstvo
energie v tarife 2
ak je aktivovaná)

Pretečený objem

Spotreba externého vodomeru
1*

Spotreba externého vodomeru
2*

Test displeja

Prevádzkové hodiny práce s
chybou

Krátkotrvajúce
stlačenie
Dlhšietrvajúce
stlačenie
V prípade, že v priebehu 4 minút nenastane
stlačenie prepínača, vráti sa displej automaticky
do základného stavu.

Zákaznícke číslo

Kontrolné číslo
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5.2 Štatistické menu
Všetky zobrazené údaje sú doplnené o znak
znázorňujúci šípku, ktorý smeruje k označeniu L2.
V tomto menu sa postupne zobrazujú všetky
uložené hodnoty spotreby pre zvolený odpočtový
dátum.

Spotrebované množstvo energie
pre
teplo
pre
nastavený
odpočtový dátum
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Spotreba externého vodomeru 2
pre nastavený odpočtový dátum*
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Mesačná spotreba množstva
energie pre teplo, resp. chlad
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Spotrebované množstvo energie
pre
chlad
pre
nastavený
odpočtový
dátum
(ak
je
aktivovaný)

Mesačná spotreba množstva
energie pre chlad (ak je
aktivovaná)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Spotrebované množstvo energie
v tarife 1 pre nastavený
odpočtový
dátum
(ak
je
aktivovaná)

Mesačná spotreba množstva
energie v tarife 1 (ak je
aktivovaná)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Spotrebované množstvo energie
v tarife 2)ak je aktivovaná)

Mesačná spotreba množstva
energie v tarife 2 (ak je
aktivovaná)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Pretečený objem pre nastavený
odpočtový dátum*

Mesačný pretečený objem

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Spotreba externého vodomeru 1
pre nastavený odpočtový dátum*

Mesačná spotreba
vodomeru 1 *

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)
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Mesačná spotreba
vodomeru 2 *

externého

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Maximálny mesačný výkon
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Minimálny mesačný výkon
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Maximálny mesačný prietok
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Maximálny
rozdiel

mesačný

teplotný

Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Minimálna mesačná teplota v
prívodnom potrubí
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Minimálna mesačná teplota vo
vratnom potrubí
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Minimálny mesačný teplotný
rozdiel
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Maximálna mesačná teplota v
prívodnom potrubí
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)

Maximálna mesačná teplota vo
vratnom potrubí
Dátum
(Aktualizácia každú sekundu)
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5.3 Konfiguračné menu
Všetky zobrazené údaje sú doplnené o znak
znázorňujúci šípku, ktorý smeruje k označeniu L2.

Konfigurácia 1. externého meraca*

Aktuálny tepelný výkon*

Konfigurácia 2. externého meraca*

Aktuálny prietok*

Typ teplonosnej kvapaliny “ ---“
zodpovedá vode

Aktuálna teplota v prívodnom
potrubí*

Tlak “160E4” zodpovedá tlaku
16Bar

Aktuálna teplota vo vratnom
potrubí*
Zákaznícke číslo
Aktuálny teplotný rozdiel*

Verzia software
Dátum výmeny batérie*

Sériové (výrobné) číslo
Aktuálny datum*

Primárna M-Bus adresa
Aktuálny čas*

Ročný odpočtový datum*

Mesačný odpočtový datum*

Konfigurácia tarify 1*

Konfigurácia tarify 2*
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Prevádzkové hodiny – bez práce s
chybou

Prevádzkový čas batérie
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6. Kontrola funkcií, plombovanie
Po otvorení uzatváracích ventilov skontrolovať
tesnenia pripojovacích miest merača s potrubím.
Funkčnosť merača sa skontroluje po uvedení do
prevádzky
zobrazením
hodnôt
aktuálneho
tepelného výkonu, vstupnej a výstupnej teploty –
podľa popisu v bode 5.3.
Pre
ochranu
merača
pred
nepovolenou
manipuláciou
opatriť
nasledovné
miesta
montážnymi plombami :

Stav odporového
snímača teploty v
prívodnom potrubí

0- bez chyby
4- vyskratovaný
8- chyba snímača (otvorený
obvod alebo vyskratovaný

Stav prietokomernej časti

0- bez chyby
1- bez signal, prietokomerná
časť je prázdn, bez médiaa
2- prietokomerná cast je
inštalovaná v nesprávnom
smere prúdenia meraného
média
4- prietok je väčší ako 1.2∙qs
8- chyba elektroniky

 miesto montáže odporového snímača
teploty
 závitové alebo prírubové pripojenie
prietokomernej časti merača
 uzatvorenie krytu kalorimetrického
počítadla

7. Zobrazovanie poruchových stavov
PolluStat má funkciu samokontroly. V prípade,
chyby sa na displeji zobrazí trojmiestne kódovanie
chyby v tvare „Err XYZW“. Pre dekódovanie platí
nasledovné priradenie:
X: porucha obvodov kalorimetrického počítadla
Y:porucha odporového snímača teploty vo
vratnom potrubí
Z:porucha odporového snímača teploty v
prívodnom potrubí
W: porucha ultrazvukového meracieho okruhu
Kód
Stav počítadla

Stav odporového
snímača teploty vo
vratnom potrubí

Popis
0 – bez chyby
1 – upozornenie – koniec
životnosti batérie
2- teplotný rozdiel je väčší ako
nastavený limit
4- teplotný rozdiel je menší ako
nastavený limit
8- chyba elektroniky
0- bez chyby
4- vyskratovaný
8- chyba snímača (otvorený
obvod alebo vyskratovaný)

V prípade vzduchu v
ultrazvukový signál sa
nasledovnom tvare :

potrubí
objaví

rušiaceho
chyba v

Err xx x 1
Kde “x” môže byť nahradené číselnou hodnotou
od 1 do 8 alebo písmenom od A do F.
V prípade prekročenia menovitého prietoku na
hodnotu viac 2,4 qp sa na displeji zobrazí
nasledovná chyba :
Err xxx4
Po nadobudnutí menovitého prietoku sa hlásenie
chyby stratí.
Chyba „Err xxx2 sa vyskytuje v prípadoch
nesprávnej montáže hydraulickej časti – keď
šípka na hydraulickej časti nie je v smere prietoku
meraného média.
V prípade výskytu inej chyby sa prosím obráťte na
naše servisné stredisko.

8. Komunikačné moduly
PolluStat je vybavený alebo je možné ho doplniť o
nasledovné moduly:
8.1 Optické rozhranie
PolluStat je štandardne vybavený optickým
rozhraním IR, ktoré je určené pre zmenu a
nastavovanie parametrov cez optickú hlavicu
obj.č. 184023 s USB rozhraním). Odčítanie
maraca
je
realizovateľné
prostredníctvom
software DOKOM. Datové rozhranie je aktivované
krátkym stlačením prepínača. Aktivácia je
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automaticky ukončená 5 minút po poslednej
udalosti (stlačenie prepínača, prenos dát). Z
dôvodu ochrany batérie je komunikácia limitovaná
na 130 minút za mesiac. Nevyužité limity sa
sumarizujú. V prípade uplynutia limitu pre
komunikáciu je komunikácia prostredníctvom
rozhrania zablokovaná až do doby nasledovného
limitu (11 sekúnd pre každú ďalšiu hodinu)
8.2 Mini-Bus rozhranie
Obj.číslo: 68505132
PolluStat je možné prostredníctvom MiniBus-u
odčítať cez induktívnu datovú hlavicu MiniPad.
Celková
vzdialenosť
medzi
meračom
a
induktívnou datovou hlavicou MiniPad je max.
50m. K pripojeniu MiniBus-u k MiniPad použiť 2žilový kábel bez prihliadania na polaritu. Potom sa
merač odčíta pomocou odčítacieho terminálu
MiniReader alebo programom SensusREAD.
MiniBus rozhranie sa zapája sériovo a nachádza
sa na svorkách 51 (signál a 52 (kostra).
8.3 M-Bus zásuvný modul v zmysle EN 13757-3
Objedn. číslo: 68505124
Pri použití sériového rozhrania M-Bus je možné
údaje odčítať prostredníctvom jeho primárnej
alebo sekundánej adresy, pričom prenosová
rýchlosť je 2400 Baud. Nastavenie primárnej a
sekundárnej adresy sa realizuje pomocou
servisného
programu. Sekundárna adresa
nastavená výrobcom zodpovedá výrobnému číslu
uvedenému na kryte. Primárna adresa môže byť
nastavená v rozhraní 0 – 250, od výrobcu je
štandardne nastavená 0.
8.4 Impulzné vstupy/výstupy

Ju mp er n ie je o sad en ý (ko n takty sú o tvo ren é)

Ju mp er je o sad en ý (ko n takty sú sp o jen é)

Prevád zko vý mó d

Tes t (s kú š o b ný) mó d

Aktivo vaný imp u lzný výs tu p 1 ( s vo rky 52, 53)

Aktivo vaný imp u lzný vs tu p 1 ( s vo rky 52, 53)

Aktivo vaný imp u lzný výs tu p 2 ( s vo rky 50, 51)

Aktivo vaný imp u lzný vs tu p 2 ( s vo rky 50, 51)

Impulzné výstupy môžu byť parametrizované na
výstup:
energie
objemu
tarify
Doba zopnutia: cca. 100 ms
Max. napätie: 50 V DC
Max. prúd:
0.02 A
Beznapäťový a bez odskokov
Menovitá
svetlosť
qp (m³/h)

Hodnota impulzu pre
energiu (MWhJ)

Hodnota impulzu
pre objem (litrov)

0.6 - 2,5

0.001

1

3,5 -6

0.001

2

10

0.001

5

Aktivácia impulzného vstupu je realizovateľná
použitím
servisného
programu.
Hodnota
impulzných vstupov je odčítateľná cez rozhranie
M-Bus.
8.5 Pripojenie komunikačných modulov.
Pripojovací konektor datovej komunikácie je v
dolnom pravom rohu kalorimetrického počítadla.

PolluStat má dva impulzné vstupy/výstupy, t.j typ
vstup alebo výstup sa nastavuje pomocou
servisného software.
Impulzné vstupy sú určené pre externé merače s
impulzným výstupom. Stav externých meračov
bude logovaný v merači s možnosťou
zobrazovania
na
displeji
a
odčítania
prostredníctvom
optického
alebo
M-Bus
rozhrania.
Aktivácia impulzného vstupu:
Osadením jumpera je otvorený prístup do
vyhodnocovacej jednotky a umožňuje voľbu
prevádzkového alebo TEST módu a aktivovanie
vstupov/výstupov:

Obr. 7: Vstavané zásuvné moduly

Komunikačný modul sa do počítadla montuje
pomocou dvoch skrutiek.
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Pripojenie modulu ku konektoru zrealizovať podľa
schémy na module.
Pre pripojenie datovej komunikácie a impulzných
vstupov/výstupov sú nutné pripojovacie káble.
Pre zabezpečenie hermetičnosti sú pre vstup
týchto káblov do puzdra počítadla určené tri
gumenné priechodky.
Parametre pre pripojovacie káble:
- dvoj, troj alebo štvoržilové
- priemer 4-6 mm
2
- prierez 0,14 – 0.5 mm
- kruhový alebo oválny profil

Vlastnosti meradla nie sú zaručené v prípade
porušenia platnej overovacej značky .

10. Záruka
Podľa príslušného záručného listu, ktorý je
súčasťou dodávky. Informácie o montáži
výrobkov, opravách v záruke i mimo záruky podá
výrobný podnik:
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3741
fax 032/776 4051

8.6 Integrovaný data logger
Data logger je zabudovaný od výroby, nie je
možné dodatočné zabudovanie data loggera.
V pamäti merača sú ukladané hodinové, denné a
mesačné dáta spotreby.
Uložené dáta sú archivované po dobu 36
mesiacov.
V prípade výpadku napájania merača sú uložené
dáta archivované po dobu min. 15rokov.
Archivované
dáta
sú
prístupné
iba
prostredníctvom diaľkového odpočtu.
Mesačné hodnoty spotreby sú zobrazovateľné na
displeji.
Kapacita data-loggera:
do 960 hodín pre hodinové odpočty
do 1116 dní pre denné odpočty
do 36 mesiacov pre mesaèné odpočty

9. Overenie
Merač tepla, ktorý je zaradený medzi určené
meradlá
podlieha
národnému
prvotnému
overeniu. Montáž určeného meradla môže
vykonať organizácia, ktorá má rozhodnutie o
registrácii vydané ÚNMS SR a zamestnáva
fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť a má
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný
SMÚ. Táto organizácia musí mať súhlas výrobcu
a absolvovať školenie u výrobcu.
Čas platnosti overenia je 4 roky. Dátum overenia
je uvedený v záručnom liste. Používateľ meradla
je povinný zabezpečiť eventuálne opravu meradla
a následné overenie. V opačnom prípade nie sú
zaručené vlastnosti meradla.
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11. Prílohy
Príloha č.1: Základné rozmery merača

Príloha č.2: Závitové pripojenie G ¾“, L = 110mm
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Príloha č.4: Závitové pripojenie G 1 1/4“, L = 260 mm

Príloha č.5: Prírubové pripojenie DN 25, L = 260 mm
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Príloha č.6: Závitové pripojenie G 2“, L = 300 mm

Príloha č.7: Prírubové pripojenie DN 40, L = 300 mm

Overovacia
plomba
Montážna
plomba

Montážna
plomba

Príloha č.8: Umiestnenie overovacích a montážnych značiek
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Ochranná
nálepka
Montážna
plomba
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Príloha č.9 Umiestnenie overovacích značiek na prietokomernej časti

Overovacia plomba nálepka
Overovacia plomba nálepka

3

qp 06- 2,5 m /h

3

qp 3,5 – 6 m /h

Overovacia plomba - nálepka
Overovacia plomba - nálepka

3

qp 10 m /h; G2“

3

qp 10 m /h; DN 40

Príloha č.10 Umiestnenie montážnych značiek na odporových snímačoch teploty

Montážna plomba

Montážna plomba

Montážna plomba
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Právo na technické zmeny vyhradené 05/2016

Qualitätsmanagementsystem Quality Austria-zertifiziert
Nach ISO 9001, Reg.-Nr. 3496/0
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Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3741
fax 032/776 4051
E-Mail: info.sk@sensus.com

