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SMĚRNICE EU – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ   
 

Distributor, společnost Hydromess s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, Česká republika, tímto 
prohlašuje, že vodoměr QALCOSONIC FLOW 4 (IP68) splňuje požadavky těchto směrnic:  
 
2014/32/EU  
 
2014/30/EU  
 
 
2014/35/EU  
 
 
2014/53/EU  
 

Směrnice 2014/32/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014  
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh   
Směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014  
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické 
kompatibility   
Směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014   
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických 
zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh   
Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014   
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení 
na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES   

  
Brno 13.03.2018  
 
Miloslav Dvořák 
_______________  
   jednatel  

 
Certifikát ES o přezkoušení typu: LT-1621-MI004-019  

Certifikát o systému jakosti:  KS-1621-MP-001.15  
Oznámený subjekt:  

Litevský energetický institut. Laboratoř výzkumu a testování tepelných zařízení;  
Identifikační číslo 1621  
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 INFORMACE O BEZPEČNOSTI  
Před zahájením montážních prací si musíte přečíst tento dokument a postupovat podle 
pokynů v něm uvedených.  
 
 

Vodoměr je napájen z baterie (3,6 V), rizikové faktory při instalaci vodoměru a provozu 
s kapalinou proudící ve snímači průtoku s vnitřním tlakem do 2,5 MPa a teplotou do 90 ° C. 

 Montáž a údržbu vodoměrů mohou provádět pouze kvalifikovaní techničtí 
pracovníci. Pracovníci musí být obeznámeni s příslušnou technickou dokumentací 
a všeobecnými bezpečnostními pokyny. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat 
všechny všeobecné bezpečnostní požadavky.  

 Bezpečnostní záruky při instalaci a provozu vodoměru jsou:  
 - Spolehlivá izolace elektrických obvodů,  
 - Hermetické namontování snímačů primárního průtoku a teploty do potrubí,  
 - Spolehlivé upevnění vodoměru při instalaci.  
 
Upozornění! Montáž dílčích sestav vodoměru je přípustná pouze po zajištění 

nepřítomnosti kapaliny a tlaku v potrubí.  
 

 Pozor: Pokud je toto zařízení používáno způsobem, který výrobce neurčil, může dojít 
k narušení ochrany poskytované tímto zařízením.  

 Vodoměr lze používat při teplot okolí:       0oC ... +65oC      
 Teplota při skladování a dopravě…          -25°C ...+65°C (vypuštěná průtoková část)  

 
1. OBLAST POUŽITÍ  

 
Ultrazvukový vodoměr QALCOSONIC FLOW 4 (IP68) je navržen pro měření spotřeby 

studené a teplé vody v domácnostech a bytových domech, jakož i v průmyslu.  
Vodoměr vyhovuje základním požadavkům technických předpisů uvedených v přílohách I 

a MI 001. Vodoměr splňuje požadavky evropských norem EN 14154, EN ISO 4064 a požadavky 
OIML R49-1.  

Pouze pro zákazníky EU – označení OEEZ (WEEE)  
 
Zařízení je klasifikováno jako odpadní elektronické zařízení v souladu s evropskou směrnicí 
2012/19/EU (OEEZ). Značení elektrického a elektronického zařízení v souladu s článkem 14 
odst. 2 směrnice 2012/19/EU.  

  
Tento symbol na výrobku znamená, že nesmí být likvidován jako netříděný komunální odpad. 
Musí být předán příslušnému systému zpětného odběru pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení. Dodržujte všechny místní a platné zákony. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte od místního městského nebo obecního úřadu.  
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Kombinace kódů vodoměru při objednání:   
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Type 
Vodoměr     QALCOSONIC FLOW 4       IP68  SF4  –  -  -  - -  -  -   

           Poměr  Q3/Q1   ( R )  Kód  
R 250  1 
R 400  2 

    Trvalý průtok Q3, m3/h  Kód Trvalý průtok Q3, m3/h  Kód 
1,6 1 16 6 
2,5 2 25 7 
4 3 40 8 

6,3 4 63 9 
10 5 100 0 

              Teplotní třída:  Kód
T30  1 
T30/90  2 
T90  3 

 
Typ připojení   

a celková délka  (L): 
Kód Typ připojení 

a celková délka  (L): 
Kód

G  ¾      L =110mm 1 DN65    L =300mm  ( mosaz ) 8 
G  ¾      L =165mm 2 DN65    L =300mm  ( ocel ) 8S 
G 1        L =130mm 3 DN80    L =350mm  ( mosaz ) 9 
G 1        L =190mm 4 DN80    L =350mm  ( ocel ) 9S 
G 1 ¼    L =260mm 5 DN100  L =350mm ( mosaz ) 10 
G 2        L =300mm 6 DN100  L =350mm ( ocel ) 1S 
DN20    L =190mm 4F   
DN25    L =260mm 5F   
DN40    L =300mm 6F   
DN50    L =270mm 7   

 

          Komunikační modul:  Kód      Komunikační modul:  Kód  
Není  0 MODBUS RS485 5 
M-bus  1 LON 6 
CL   2 MiniBus 7 
Modul RF 868 MHz  4   

 
        Třída krytí IP a funkce měření teploty: Kód 
IP68,     bez měření teploty  6
IP68,     s měřením teploty  7

 
             Typ napájení a impulzní vstupy/výstupy Kód 
Baterie,    bez impulzních vstupů/výstupů 1
Baterie,    s impulzními vstupy/výstupy 2
24V AC/DC,   bez impulzních vstupů/výstupů  3
24V AC/DC,   s impulzními vstupy/výstupy 4 
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2. TECHNICKÉ ÚDAJE  

 
Trvalý průtok Q3, průtokový poměr Q3/Q1 (R), průtok přetížení Q4, minimální průtok Q1, 

přechodový průtok Q2, prahová hodnota v m3/h, typ koncových spojek, celková délka (L) a třída tlakové 
ztráty ΔP jsou uvedeny v tabulce 1.1.   

 

Tabulka 1.1  

Q3, 
m3/h  

R  
Q3/Q1  

Q4, 
m3/h  

Q1,  
m3/h  

Q2,  
m3/h  

Prahová 
hodnota, 

m3/h 

Připojení k 
potrubí   

 (Závit – G,  
příruba – DN) 

Celková 
délka L, 

mm  

ΔP                
(bar x 100)  

1,6 R250 2,0 0,0064 0,01 0,003 G3/ 4“ 110, 165 ΔP 63 nebo ΔP 25
     G1“nebo DN20 190 ΔP 25
     G3/4“     110, 165 ΔP 63

2,5 R250 3,125 0,01 0,016 0,005 G1“nebo DN20 190 ΔP 25
     G1“ 130 ΔP 25

2,5 R400 3,125 0,0063 0,01 0,003 G3/4“ 110, 165 ΔP 63
     G1“nebo DN20 190 ΔP 25

4,0 R250 5 0,016 0,026 0,008 G1“nebo DN20 190 ΔP 63 nebo ΔP 25  
     G1“ 130 ΔP 63

4,0 R400 5 0,01 0,016 0,005 G1“ 130 ΔP 63
     G1“nebo DN20 190 ΔP 63 nebo ΔP 25   

6,3 R250 7,875 0,0252 0,04 0,012 G1“nebo DN20  190 ΔP 63

     
 G1 1/4“nebo  

DN25 260 ΔP 25 

6,3 R400 7,875 0,016 0,026 0,008 G1“nebo DN20 190 ΔP 63

10,0 R250 12,5 0,04 0,064
0,02 G1 1/4“nebo  

DN25 260 ΔP 63 

     G2“nebo DN40 300 ΔP 25

10,0 R400 12,5 0,025 0,04
0,012 G1 1/4“nebo  

DN25 260 ΔP 63 

16,0 R250 20 0,064 0,1 0,03 G2“nebo DN40 300 ΔP 63
     DN50 270 ΔP 25

16,0 R400 20 0,04 0,064 0,02 G2“nebo DN40 300 ΔP 63
25,0 R250 31,25 0,1 0,16 0,05 DN50 270 ΔP 63

     DN65 300 ΔP 25
25,0 R400 31,25 0,063 0,1 0,03 DN50 270 ΔP 63
40,0 R250 50 0,16 0,26 0,08 DN65 300 ΔP 63

     DN80 350 ΔP 25
40,0 R400 50 0,1 0,16 0,05 DN65 300 ΔP 63
63,0 R250 78,75 0,252 0,4 0,12 DN80 350 ΔP 63

     DN100 350 ΔP 25
63,0 R400 78,75 0,16 0,26 0,08 DN80 350 ΔP 63
100,0 R250 125,0 0,4 0,64 0,2 DN100 350 ΔP 63
100,0 R400 125,0 0,25 0,4 0,12 DN100 350 ΔP 63

  

Teplotní třídy:                                     T30                  (0,1...30 ºC)   
T30/90             (30...90 ºC)    
T90                  (0,1...90 ºC)    

Třída citlivosti průtokového profilu:    U5  D3             (pro DN65, DN80, DN100)   
                    U0  D0             (pro jiné velikosti vodoměrů)  
Třída mechanického prostředí:              M1  
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Třída elektromagnetického prostředí:   E2  
Teplota okolí:           0ºC ...+65ºC   
Ekologická třída:                   B 
Podmínky pro skladování a dopravu:   -25 ºC...+65ºC 
Relativní vlhkost:     < 98 % (kondenzace)  
Zpětný tok:                                              povolen, zobrazen, ale neměří se  
Verze mikroprogramového vybavení   0,07  
Chování vodoměru, když průtok překročí maximální hodnotu Q    
            Q  ≤ 1,2Q4                             lineární  

Q  > 1,2Q4 omezení 1,2Q4,  Zapíše se chyba „Maximální 
přípustná hodnota průtoku je překročena“a vypočítá 
se doba trvání chyby.     

Třída ochrany      IP68  
Jednotka měření objemu    m3   

Rozlišení zobrazovacího zařízení   0,001 m3  

Rozsah zobrazení                           99999,999 m3  

Maximální přípustná chyba (MPE) na objemu dodávaného při průtoku mezi přechodovým průtokem Q2 
(včetně) a průtokem přetížení Q4 (včetně) je:  

- Při teplotě vody      ≤ +30 ºC                               2 %  
- Při teplotě vody      > +30 ºC                               3 %  

Maximální přípustná chyba (MPE) na objemu dodávaného při průtoku mezi minimálním průtokem Q1 
(včetně) a přechodovým průtokem Q2 (vyjma) pro vodu, která má jakoukoliv teplotu, je:      5%  
Maximální přípustný pracovní tlak                             16 bar (MAP 16), 25 bar (MAP 25)  
              

Impulzní vstupy (navíc):  
 

Počet impulzních vstupů    2  
Jednotka měření     m3  

Hodnota impulzu                     programovatelná  
Typ impulzů                         IB dle LST EN1434-2  
Maximální přípustná frekvence vstupních impulzů 3 Hz  
Maximální přípustné napětí vstupních impulzů 3,6 V  

               Podmínka pro udržení vysoké úrovně   3,6 V přes odpor 3,3M 
 

Displej (LCD):  
 

 Zařízení je vybaveno 8místným displejem LCD (Liquid Crystal Display) se speciálními symboly 
pro zobrazení parametrů, měřicích jednotek a provozních režimů.  
 

Lze zobrazovat následující informace: integrální a okamžité naměřené parametry, archivační údaje 
a informace o konfiguraci zařízení uvedené v bodě 6.3   
 

Rozlišení displeje co se týče objemu: 00000,001 m3  
 

Pokud je vnitřní baterie vybitá nebo odpojená – všechny integrální hodnoty a archivační údaje 
jsou uloženy po dobu nejméně 15 let a lze je zpřístupnit připojením baterie v provozním stavu.  

 
Zapisování a uchovávání údajů:  

 

Hodnoty měřených parametrů každou hodinu, den a měsíc se uchovávají v paměti vodoměru.  
Všechny údaje z archivu lze číst pouze pomocí dálkového čtení (viz bod 6.5).  
Kromě toho lze na displeji zobrazit i záznamy měsíčních parametrů ze záznamníku dat (viz bod 6.3.1).  
V paměti vodoměru se zapisují hodnoty hodinových, denních a měsíčních parametrů:  
Integrální objem kapaliny  
Integrovaná hodnota impulzu v impulzním vstupu 1  
Integrovaná hodnota impulzu v impulzním vstupu 2  
Hodnota a datum maximálního průtoku  
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Provozní doby bez chyby 
Kód celkové chyby  
Čas, kdy průtok překročil 1.2 Q4   

Čas, kdy byl průtok menší než Q1   

Kapacita záznamníku dat:  
do 1480 hodin – pro hodinové záznamy,  
do 1130 dnů – pro denní záznamy,  
do 36 posledních měsíců – pro měsíční záznamy.  

Doba uchovávání archivačních údajů je nejméně 36 měsíců.  
Doba uchovávání naměřených integrovaných parametrů –  
dokonce když je zařízení odpojeno od napájení – je nejméně 15 let.  
 
Externí komunikační moduly a rozhraní:  
 
Optické rozhraní  
Je integrované do čelního panelu počítadla. Je navržené pro čtení údajů přes protokol M-bus 

a parametrizaci vodoměru.   
     
Volitelná zásuvka v komunikačních modulech:  

M-Bus modul   
CL  
LON   
MODBUS RS485   
RF-module 868 MHz  
MiniBus   

 
Je navržená pro čtení údajů přes protokol M-bus a parametrizaci vodoměru. Je-li vodoměr napájen 

z vnitřní baterie – je celková provozní doba sériového komunikačního rozhraní omezena na časový limit 
200 minut za měsíc (kvůli ochraně baterie proti předčasnému vybití). Nevyužité limity komunikací se 
sečítají. Rozhraní se po vypršení limitu zablokuje a nový časový limit komunikací naskočí až po změně 
hodiny (na dobu 16 sekund pro každou další hodinu).  
     

Impulzní výstupy:    2 (OB-normální režim, OD-zkušební režim)  
Typ: otevřený kolektor, přípustný proud až do 20mA, 
napětí do 50V.  
Trvání impulzu: 125 ms – v normálním provozním 
režimu, 1,2 ms – ve zkušením režimu.  
 

Hodnoty impulzu na zařízení výstupu impulzu v provozním režimu, jak je uvedeno v tabulce níže:  
Trvalý průtok Q3,      m3/h 1,6 ... 6,3 10 ... 100  
Hodnota impulzu,   l/impulz  1  10  

 
Měření teploty (navíc, na základě zvláštní objednávky)  
Rozsahy měření teploty:             0oC....180oC  
Typ snímače teploty:              Pt500 dle EN60751  
2vodičové připojení, délka kabelu:            do 5 m   

 
Napájení (jedno z následujících napájení v závislosti na konfiguraci vodoměru):   

- Baterie AA 3,6 V, baterie 2,4 Ah (Li-SOCl2), doba použití nejméně 11 let,  
- Externí zdroj napájení 12…42 V DC nebo 12...36 V 50/60Hz AC, použitý proud 20 mA a záložní 

baterie AA 3,6 V (Li-SOCl2), doba použití nejméně 11 let (bez čtení dat prostřednictvím 
digitálních rozhraní).    
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Mechanické údaje: 
Rozměry    v souladu s přílohou B  
Hmotnost:  
  

Koncové spojky (celková délka) Maximální hmotnost vodoměru, kg  
G3/4“ (110 mm)  0,7 
G3/4“  (165 mm)  0,7 

G1“ (130 mm)  0,8 
G1“  (190 mm)  0,9 

DN20 (190 mm)  2,5 
G1 ¼“ 3,2  
DN25 5,6 
G2“ 3,7 

DN40  6,8 
DN50  8,5 
DN65  10,5 
DN80  13,5 
DN100  14 

 
3. PRINCIP PROVOZU  

 
 Princip měření průtoku je založen na metodě ultrazvukového měření. Ultrazvukový signál se 
mnohokrát pohybuje měřeným úsekem proti a ve směru proudění mezi ultrazvukovými snímači, které 
plní funkce vysílače a přijímače. Z výsledného časového rozdílu se vypočítá průtok.   
 Počítadlo počítá objem vody zahrnující naměřený průtok v průběhu času a ukazuje dané údaje na 
displeji.  
 Počítadlo vodoměru provádí všechny potřebné funkce měření a uchovávání dat. Nejdůležitější 
z nich jsou uvedeny níže:  

- Vysoká stabilita při měření objemu vody a zjišťování charakteristik přetížení;   
- Vypočítávání maximálních hodnot a jejich uchovávání v archivu;    
- Uchovávání údajů potřebných pro stanoveného ročního a měsíčního výkazu; stanovení hodnot 

denního parametru  
- Doba uchovávání archivačních údajů je 36 měsíců, včetně evidence vypočítaného objemu 

a tarifu;   
- Zjišťování chyb a zjišťování průsaku;   
- Zobrazování hodnot parametrů (volitelné) a zobrazování závad  
- Funkce ověřování a servisu 

 
4. ZNAČENÍ A PLOMBOVÁNÍ  

 
 4.1. Značení:  
 
 Počítadlo  
 Na čelním panelu počítadla vodoměru jsou uvedeny následující informace – obchodní značka 
výrobce, typ vodoměru, číslo certifikátu o přezkoušení typu ES, výrobní číslo, rok výroby, třída přesnosti, 
ekologická třída dle EN14154, elektromagnetická a mechanická ekologická třída, trvalý průtok Q3 
a poměr R (Q3/Q1), maximální přípustný pracovní tlak a úroveň napětí pro externí napájení.   
 Čísla kolíků svorkovnice jsou označena v blízkosti svorkovnice. 
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  Snímač průtoku  
 Na snímači průtoku jsou uvedeny následující informace:  
 - typ připojení (závit nebo jmenovitý průměr),  
            - šipka naznačující směr proudění.   
 
 

4.2. Bezpečnostní plomby  
 
Vodoměr je opatřen následujícími plombami:  
- Samolepicí plombovací přelepka výrobce na přístupu k propojce pro aktivaci nastavení (viz 

příloha C, obr. C1, pol. 1).  
-     Samolepicí plombovací přelepka výrobce na upevnění krytu chránícího elektronický modul 

(viz příloha C, obr. C1, pol. 2).  
-     Po montáži je kryt počítadla opatřen dvěma visacími montážními plombami (viz příloha C, 

obr. C1, pol. 3).  
 
Vodoměr musí být opatřen plombou, aby bylo zajištěno, že po montáži není možné vodoměr 

rozebrat, odstranit nebo změnit bez zjevného poškození na vodoměru nebo plombě.  
 

5. INSTALACE 
 
5.1. Základní požadavky  
 

  Před instalací zařízení:  
-  zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti uvedené v dokumentaci,  
-  zkontrolujte, zda na zařízení nejsou žádné viditelné závady,  
-  zkontrolujte, že jsou na zařízení platné štítky výrobce a certifikačního úřadu.  

Zařízení mohou montovat pouze kvalifikovaní pracovníci a musí při tom dodržovat požadavky 
uvedené v tomto dokumentu, v technické dokumentaci ostatních součástí systému a v montážním 
projektu vodoměru.  
 Je zakázáno vést signální kabely blízko (ve vzdálenosti menší než 5 cm) napájecích kabelů 
nebo kabelů jiných zařízení.  

Je zakázáno měnit délku kabelu.  
 
 5.2. Elektrické schéma  
 
 5.2.1. Připojení externího napájení  
 

Pokud se používá externí napájení, protáhněte kabel nepoužívanými těsnicí otvory v ochranném 
výstupku a upevněte jej tak, jak je uvedeno v příloze B na obrázku B1.  

Napájení připojte tak, jak je uvedeno ve schématu.  
 

5.2.2. Instalace dalších komunikačních modulů   
 
V pravém spodním rohu počítadla lze nainstalovat a připojit komunikační modul. Konektor 

komunikačního modulu se zasune do konektoru počítadla. Modul je upevněn dvěma šrouby. Připojení 
komunikačního modulu (kromě modulu RF):   

Pomocí pinzety odstraňte ochranný výstupek z nepoužívaného těsnicího otvoru počítadla.  
Protáhněte kabel otvorem a upevněte jej tak, jak je uvedeno v příloze B na obrázku B1. Připojte 

kabel k modulu podle schématu uvedeného na modulu.   
Poté je potřeba připojit napájení do prázdného otvoru pro baterii a držáku baterie.  
Je zakázáno vést signální vedení blízko (ve vzdálenosti menší než 5 cm) napájecích kabelů nebo 

kabelů jiných zařízení.  
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5.3 Montáž  
 

  Vodoměr lze instalovat ve vyhřívaných prostorách, avšak pracovní teplota okolí nesmí přesahovat 
65°C.  

Velikosti a montážní rozměry snímačů průtoku jsou uvedeny v příloze B.  
 Nejsou žádné požadavky na průřezy rovného potrubí ve směru proti proudu i po proudu (třída 
citlivosti profilu průtoku U0 D0).  

     Nemontujte vodoměr hned za čerpadly, protože to může způsobit kavitace.  
     Vodoměr můžete namontovat vertikálně i horizontálně v potrubí, nebo se sklonem.  

Je-li směr průtoku v potrubí shora dolů, musí být potrubí pod tlakem.   
            Směr montáže vodoměru (je označen šipkou na snímači průtoku) musí odpovídat směru průtoku 
v potrubí.   

Těsnění příruby musí odpovídat průměru trubky. Při montáži musí být těsnění umístěno přesně do 
středu průřezu trubky, aby uvnitř trubky nevyčnívalo.   

 
6. PROVOZ   

 
6.1. Ovládání  

 
Informace LCD lze zobrazit a ovládat pomocí optického tlačítka.   

 

            
 
6.2. Funkce zobrazení   
 
Počítadlo vodoměru je vybaveno 8místním LCD (Liquid Crystal Display) se speciálními symboly 

pro zobrazení parametrů, jednotek měření a provozních režimů.  
 

 
 

Určení speciálních symbolů:  
 
→ - tok proudí dopředu (směr doprava) 
← - tok proudí dozadu  
šipka se nezobrazí  - tok neproudí  
 
Určení ostatních symbolů je uvedeno v bodech 6.3.1...6.3.3  

 
 
Lze zobrazit následující informace:   
- integrální a okamžité měřené parametry,  
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- archivační údaje a denní údaje,  
- informace o konfiguraci zařízení.   
 
 
 
6.3. Struktura menu  
 
6.3.1 Trvale displej ukazuje hlavní parametry, které se zobrazují jeden po druhém:  
 

Parametr  Hodnota Popis  
Integrované množství spotřebované 
vody  

 

Integrované množství spotřebované 
vody 1   (používá-li se vstup 1) 

 

Integrované množství spotřebované 
vody 2   (používá-li se vstup 2) 

 

Provozní doba bez chyby výpočtu   

Průtok   

Teplota   (používá-li se)   

Zákaznické číslo  Odpovídá kabelovému přenosu 
pomocí protokolu MBus   

Chybový kód s datovým razítkem 
o spuštění chyby  

 

 

Všechna tři zobrazení se budou 
objevovat na displeji jedno po 
druhém ve vteřinových 
intervalech   
 
Popis chybových kódů je 
uveden v bodě 6.3.5   

Datum příští výměny baterie     

Segmentový test  

 

 

 
6.3.2  Ostatní údaje, které se postupně zobrazují na ukazateli pomocí magnetického 

ovládacího tlačítka  
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Struktura menu v normálním provozu je uvedena na obr 6.1. Hodnoty integrálních parametrů (1.2) 
nebo – pokud byla objevena alespoň jedna chyba – chybové kódy (1.1) se zobrazí, jestliže tlačítko nebylo 
aktivováno po dobu delší než 60 sekund. Po uplynutí 60 sekund se LCD automaticky přepne do trvalého 
zobrazovacího režimu (bod 6.3.1).  
 

 
                                                           Obr. 6.1.  Struktura menu   
Legenda: INT – integrální parametry  
  BIL – statistické údaje  
  INF – informativní parametry 
  Long press – dlouhé stisknutí  
  Short press – krátké stisknutí  
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 6.3.3. Zobrazení odečtených hodnot v normálním režimu (uživatelské menu)  
 
Poznámka: Zde je uveden úplný seznam zobrazovaných parametrů. Pro konkrétní vodoměry lze tento 
počet snížit.  
 
 
 
ID Parametr  Hodnota Popis 
1.1 Chybový kód s datovým razítkem 

o spuštění chyby   
 

 

Všechna tři zobrazení se budou 
objevovat na displeji jedno po 
druhém ve vteřinových 
intervalech   
 
Popis chybových kódů je 
uveden v bodě 6.3.5    

1.2 Integrované množství spotřebované 
vody   

 

1.3 Integrované množství spotřebované 
vody 1  
 (vstup 1)  

 

1.4 Integrované množství spotřebované 
vody 2  
 (vstup 2)  

 

1.5 Segmentový test  

 

Mění se každou 1 sekundu  

1.6 Provozní doba bez chyby výpočtu   

1.7 Zákaznické číslo  Odpovídá kabelovému přenosu 
pomocí protokolu MBus    

1.8 Kontrolní číslo   

  
2.1 Objem kapaliny ve stanovený den 

s datovým razítkem  
 

Mění se každou 1 sekundu  

2.2 Objem kapaliny 1 ve stanovený den 
s datovým razítkem  

 

Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  



PEFLOW4V01                         2017 04 07 14

2.3 Objem kapaliny 2 ve stanovený den 
s datovým razítkem  

 

Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.4 
 

Objem kapaliny ve stanovený den 
předchozího měsíce s datovým 
razítkem    

Stejné jako v bodě 2.6.  
Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.5 
 

Objem kapaliny 1 ve stanovený den 
předchozího měsíce s datovým 
razítkem    

Stejné jako v bodě 2.6.  
Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.6 
 

Objem kapaliny 2 ve stanovený den 
předchozího měsíce s datovým 
razítkem    

Stejné jako v bodě 2.6.  
Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.7 
 

Maximální průtok minulého měsíce 
s datovým razítkem   

 

Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.8 
 

Maximální teplota minulého měsíce 
s datovým razítkem (používá-li se)  
  

Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.9  
 

Minimální teplota minulého měsíce 
s datovým razítkem (používá-li se)  

 

Mění se s datovým razítkem 
každou 1 sekundu  

2.10 
… 
2.225  
 

Údaje předchozích měsíců 
s datovým razítkem (do 36 
předchozích měsíců)   

Analogicky   
ID 2.8 ... 2.23 

Při montáži vodoměru je možné 
vybrat z těchto možností: 
zobrazovat údaje pouze 
předchozího měsíce, zobrazovat 
údaje posledních dvou měsíců, 
nebo zobrazovat údaje všech 36 
předchozích měsíců *

3.1  Průtok    
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3.2  Teplota (používá-li se)   

3.3* Datum příští výměny baterie     

3.4* Kalendář reálného času   

3.5* Hodiny reálného času    

3.6* Ročně nastavený den   

3.7* Měsíčně nastavený den    

3.8* Konfigurace 1. impulzního 
vstupu/výstupu   

Input: 

 
Output:  

Vstupy/výstupy:   
Mohou být konfigurovány pouze 
pro množství vody (m3).  
Maximální rozlišení impulzů je 
zobrazeno 0,00001 m3.  
 

3.9* Konfigurace 2. impulzního 
vstupu/výstupu   

Podobně jako u 
bodu 3.8, pouze 
„1“ se změní na 
„2“  

 
 

3.10* Zákaznické číslo Jsou přenášeny na Mbus telegram  

3.11 Číslo verze softwaru  

 

 

3.12 Výrobní číslo   

 

 

3.13* Adresa MBus    
 

3.14 Provozní doba bez chyby výpočtu 
výkonu  

 

3.15* Provozní doba baterie   

 
* Konfiguraci lze provést pomocí optického rozhraní a ve spojení se speciálním konfiguračním 

programem ve zkušebním režimu, po nastavení propojky (viz bod 6.4).   
Současně je možné vypnout zobrazení irelevantního parametru.       
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  6.3.4. Zobrazení odečtených hodnot ve zkušebním režimu (servisní menu)  
 
         Struktura menu ve zkušebním režimu je uvedena na obr 6.2.   
 

 
 

        Zobrazení odečtených hodnot v ověřovacím (zkušebním) režimu (servisní menu):    
ID Parametr Hodnota Popis   
4.1 Integrovaný objem ve vysokém 

rozlišení  
 

Aktualizuje se každou sekundu, 
je-li aktivován zkušení režim   

4.2 Počet impulzů 1. impulzního vstupu    

4.3 Počet impulzů 2. impulzního vstupu    

4.4 Aktivace simulace průtoku  Během zkoušky se hodnota 
průtoku trvale zobrazuje.   
Po skončení zkoušky se hodnoty 
množství kapaliny zapisují do 
paměti až do následující zkoušky, 
nebo do další aktivace simulace 
průtoku  

4.5 Průtok s vysokým rozlišením    

 
6.3.5. Chybové kódy   
 
Chybový kód se může skládat až ze 4 symbolů.   
 

 
Legenda:  Calculator errors – Chyby počítadla  
  Temperature sensor errors – Chyby snímače teploty  
  Flow errors – Chyby průtoku  
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Kód  Popis   

Stav počítadla   

0 – žádná chyba, normální provoz   
1 – upozornění – končící životnost baterie  
8 – elektronická závada   

Stav průtoku    

 

0 – normální provoz   
1 – průsak (q > 0 > 24 h)   
2 – prasknutí (q > 0,2*Q3    > 0,5 h)  

Stav snímače teploty   
(používá-li se)   

 

0 – žádná chyba, normální provoz   
4 – krátké spojení   
C – otevřený obvod   
 

Stav snímače průtoku    

 

0 – žádná chyba, normální provoz    
1 – žádný signál, snímač průtoku je prázdný  
2 – průtok protéká opačným směrem  
4 - průtok je větší než 1,2∙Q4 (zobrazeno jako q=1,2 Q4)  
8 – elektronická závada  

 
 
Aktivní chybové kódy jsou přidány a současně zobrazeny, pokud se objeví více než jedna chyba.  
3 – odpovídá chybám    2 + 1  
5 – odpovídá chybám    4 + 1  
7 – odpovídá chybám    4 + 2 + 1  
9 – odpovídá chybám    8 + 1  
A – odpovídá chybám   8 + 2  
B – odpovídá chybám   8 + 2 + 1  
C – odpovídá chybám   8 + 4  
D – odpovídá chybám   8 + 4 + 1  
E – odpovídá chybám   8 + 4 + 2  
F – odpovídá chybám   8 + 4 + 2 +1  
 
V případě, kdy je hodnota nejméně jedné číslice chybového kódu ≥ 8 – se výpočet tepelné energie 

a součet objemu vody a doba provozu bez chyb zastaví.  
V případě chyby snímače průtoku „4“ – doba trvání, se navíc zapisuje i „když průtok q > 1,2 Q4.    

 
6.4. Spuštění zkušebního provozu  
 
Určení kontaktů propojky J   
 
2linkový, 10pólový konektor je na desce počítadla mezi snímači teploty a svorkami impulzního 

vstupu/výstupu (viz obr. A1, příloha A). Určení kontaktů propojky J je uvedeno na obr. 6.3.   
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Legenda:  For reading the data in a test mode – Pro odečítání údajů ve zkušebním provozu  
  Volume pulses (in text mode) – Objemové impulzy (ve zkušebním režimu)  
  Test mode ON/OFF – Zkušební provoz ZAPNUTO/VYPNUTO  
 

Obr. 6.3. Určení kontaktů propojky J  
 
Spuštění zkušebního (ověřovacího) režimu  
 
Ve zkušebním režimu je možné dosáhnout přesných výsledků během krátké doby měření.   
Pro spuštění ověřovacího (zkušebního) režimu musíte zařízení otevřít a nastavit propojku na 

kontakty propojky (J), jak je uvedeno na obrázku 6.4.    
 
 
 
 
 
Legenda: Jumper – propojka  
 

Obr. 6.4. Spuštění zkušebního režimu  
 
Při práci v tomto režimu nesmí být počítadlo zavřeno.  
Když je propojka „J“ nastavena, zařízení vstoupí do zkušebního režimu – na LCD se objeví nápis 

„TEST“, proces počítání se zastaví a všechny hodnoty integrálních parametrů se uloží do paměti. Po 
návratu do normálního režimu se opět zobrazí původní hodnoty z doby před zkouškou.   

Odečtené hodnoty vodoměru v ověřovacím (zkušebním) režimu jsou uvedeny v bodě 6.3.4.   
Rozlišení LCD v ověřovacím režimu „TEST“ je 00,000001 m3.   
Hodnoty objemového impulzu v ověřovacím režimu „TEST“ jsou uvedeny v tabulce 6.1.    

 
Tabulka 6.1   

Trvalý průtok Q3, m3/h  Hodnota objemového impulzu, l/impulz  
1,6 0,002 
2,5 0,004 
4  0,005 

6,3; 10  0,02 
16;  25; 40  0,05 

63; 100  0,2 
 
Ukončení ověřovacího režimu 

Odstraňte propojku „J“, abyste vystoupili ze zkušebního režimu a vrátili se do normálního režimu. 
Po vystoupení ze zkušebního režimu se zobrazí předtím zaznamenané hodnoty integrálních parametrů  

 
 6.5. Dálkové čtení dat  

6.5.1. Pro přenos dat z vodoměru lze použít optické rozhraní (EN 62056-21). Optická hlava je 
umístěna na počítadle a je připojena k rozhraní čtecího zařízení.    

 
Kromě toho lze pro dálkové čtení dat použít dva impulzní výstupy nebo jeden z následujících 

komunikačních modulů:  
M-Bus  
CL (proudová smyčka)   
RF-modul 868 MHz  
MODBUS RS485   
 

          Impulzní výstupy jsou aktivní, když jsou příslušné kontakty propojky (J) otevřené (viz obr. 6.3).  
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Všechna komunikační rozhraní neovlivňují měřené parametry a jejich výpočet, a proto mohou být 
nahrazeny jiným typem bez odstranění ověřovací plomby.   

Sběr dat z vodoměrů lze provádět přes PC, přes telefonní modem, přes GSM modem, přes 
Internet, a tak dále.  

 
7. OVĚŘENÍ  

 
          Metrologická kontrola parametrů vodoměru se provádí v souladu s požadavky uvedenými 
v EN 14154.   

 
 

8. POŽADAVKY NA DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ  
 

Zabalené vodoměry lze dopravovat v jakémkoliv typu krytého vozidla. Zařízení by mělo být 
spolehlivě ukotveno, aby se zabránilo nárazu a možnosti pohybu uvnitř vozidla.  

 
 Vodoměry by měly být chráněny proti mechanickému poškození a nárazu.  
 
 Neměly by se skladovat spolu s agresivními chemickými látkami z důvodu nebezpečí koroze.   
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Příloha A  
 

 
 

          Obr. A1. Kabelové připojení QALCOSONIC FLOW 4  
1, 2 nebo 3 kabely (délka 1,5m)  

 
 

Barva kabelového 
vodiče Určení  

Digitální rozhraní Mbus (2vodičová kabel) 
červený  MBus linka 
modrý  MBus linka   

Digitální rozhraní CL (2drátový kabel) 
červený  CL linka     CL+ 
modrý  CL linka     CL-

Digitální rozhraní MODBUS RS485 (4drátový kabel)  
červený  RS485 digitální linka + 
modrý  RS485 digitální linka  -
černý  12-24 V AC/DC napájení pro rozhraní MODBUS  RS485   
bílý   12-24 V AC/DC napájení pro rozhraní MODBUS  RS485  

Digitální rozhraní LON (4drátový kabel) 
červený  LON digitální linka A 
modrý  LON digitální linka B 
černý  12-24 V AC/DC napájení pro rozhraní LON  
bílý   12-24 V AC/DC napájení pro rozhraní LON  

Digitální rozhraní MiniBus (2drátový kabel) 
červený  MiniBus linka  +
modrý  MiniBus linka  –

Impulzní vstupy – výstupy (4drátový kabel) 
červený  1. další impulzní vstup/výstup (In/Out1) + 
modrý  1. další impulzní vstup/výstup GND (–)
zelený  2. další impulzní vstup/výstup (In/Out1) +

bílý   2. další impulzní vstup/výstup GND (–)
Externí napájení pro vodoměr (2drátový kabel) 

hnědý  Externí napájení (24 V AC/DC) 
bílý   Externí napájení (24 V AC/DC)  

 
Obr. A2. Určení kabelů a tabulka připojení zařízení  QALCOSONIC FLOW 4  
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Příloha B  

Velikosti a rozměry vodoměru  
 

 
 
 

Obr. B1.  Závitové koncové spoje G3/4“, montážní délka L=110 mm                                       
 
 
 

 
 
 

Obr. B2.  Závitové koncové spoje G3/4“, montážní délka L=165 mm.                                       
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Příloha B  
 
 

 
 
 

Obr. B3.  Závitové koncové spoje G1“, montážní délka L=130 mm                                         
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. B4  Závitové koncové spoje G1“, montážní délka L=190 mm                                        
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Příloha B  
 

 
 

Obr. B5  Přírubové koncové spoje DN20, montážní délka L=190 mm   
 

 
 

Obr. B6.  Závitové koncové spoje G1 1/4“, montážní délka L=260 mm. 
 
 

 
 

Obr. B7.  Přírubové koncové spoje DN25, montážní délka L=260 mm 
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Příloha B 
 
 
 

 
 
 

Obr. B8.  Přírubové koncové spoje DN32, montážní délka L=260 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. B9.  Závitové koncové spoje G2“, montážní délka L=300 mm.                                       
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Příloha B  
 

 
 

a)  
 

 
b)  
 

Obr. B10.  Přírubové koncové spoje DN40, montážní délka L=300 mm (dvě volby návrhu)  
 
 

 
 
 

Obr. B11.  Přírubové koncové spoje DN50, montážní délka L=270 mm  
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Příloha B 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) mosazný plášť   
 
 
 
 
 

 
 
 

b) ocelový plášť   
 

 
Obr. B12.  Přírubové koncové spoje DN65, montážní délka L=300 mm  
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Příloha B  
 
 
 

 
 
 

a) mosazný plášť   
 

 
 

 

 
 
 

b) ocelový plášť  
 

  
Obr. B13.  Přírubové koncové spoje DN80, montážní délka L=350 mm  
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Příloha B 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) mosazný plášť  
 

 
 
 

 
 
 

b) ocelový plášť   
 
 

 Obr. B14.  Přírubové koncové spoje DN100, montážní délka L=350 mm  
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Příloha C

 
 

Obr. C1. Plombování vodoměru  
 

Celkový pohled na počítadlo: kryt je zavřený a kryt je otevřený  
(1 – Samolepicí plombovací přelepka výrobce na přístupu k propojce pro aktivaci nastavení – 

ověřovací plomba  
2 – Samolepicí plombovací přelepka výrobce na upevnění krytu chránícího elektronický modul – 

ověřovací plomba  
3 – Montážní plomba po instalaci  

 

 
 

a) Plombování snímače průtoku       b) Plombování snímače průtoku  
     s koncovými spoji G3/4, G1, DN20                 s koncovými spoji G11/4, DN25  

 

 
 

c) Plombování snímače průtoku s koncovými spoji   d) Plombování snímače průtoku (ocelový plášť)  
   G2, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100                  s koncovými spoji DN65, DN80, DN100n 
                                           

Obr. C2. Plombování snímačů průtoku vodoměru QALCOSONIC FLOW 4   
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Legenda k plombování:   
 
Manufacturer’s adhesive warranty seal-sticker  Samolepicí záruční plombovací přelepka výrobce  
Manufacturer’s hanged seals Visací plomby výrobce  
 


