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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES
Společnost Hydromess s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje příslušné požadavky těchto směrnic:
- 2004/22/ES
- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1999/5/ES

Směrnice o měřicích přístrojích
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
Směrnice o nízkonapěťových zařízeních
Směrnice o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních R&TTE)
Certifikát ES o přezkoušení typu: LT-1621-MI004-017

Pouze pro zákazníky EU – označení OEEZ (WEEE)
Značení elektrického a elektronického zařízení v souladu s článkem 11 odst. 2 of Směrnice 2002/96/ES

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.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI
Před zahájením montážních prací si musíte přečíst tento dokument a postupovat podle pokynů v něm
uvedených.
Pozor: Pokud je toto zařízení používáno způsobem, který výrobce neurčil, může dojít k narušení ochrany
poskytované tímto zařízením.
● Měřič je napájen z baterie (3,6 V), rizikové faktory při instalaci a provozu měřiče je kapalina přenášející teplo
proudící ve snímači průtoku s vnitřním tlakem do 2,5 MPa a teplotou do 180 °C.
● Montáž a údržbu měřičů tepla 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.
● Zařízení splňuje bezpečnostní třídu II. Ochranné uzemnění není nutné, protože plášť je vyroben z plastů a
vodivé části nejsou vyvedeny na povrch.
● Bezpečnostní záruky při instalaci a provozu měřiče jsou:
– Spolehlivá izolace elektrických obvodů,
– Hermetické namontování snímačů primárního průtoku a teploty do potrubí,
– Spolehlivé upevnění dílčích sestav měřiče tepla při instalaci.
● Bezpečnostní požadavky na snímače tepla jsou uvedeny v příslušné technické dokumentaci.
● Provozní podmínky:
Teplota okolí: počítadlo – při +5 °C do +55 °C; snímače průtoku – při −30 °C do 55 °C;
relativní vlhkost – < 93 %
Upozornění! Montáž dílčích sestav měřiče tepla je přípustná pouze po zajištění nepřítomnosti kapaliny
přenášející teplo v potrubí.

1. OBLAST POUŽITÍ
Ultrazvukový měřič tepla a chladu QALCOSONIC HEAT 1 je navržen pro měření energie pro vytápění a chlazení a
zaznamenávání údajů ve dvou oddělených registrech.
Je určen pro komerční vyúčtování spotřeby energie v objektech místních a oblastních systémů vytápění:
v obytných domech, kancelářských budovách nebo energetických zařízeních a podobně.
Kompaktní mikroprocesorový měřič energie pro vytápění a chlazení lze namontovat jak do průtokového, tak do
vratného potrubí.
Měřič je k dispozici s nedělitelnou dvojicí snímačů teploty, které jsou namontovány už v závodě výrobce, nebo
může uživatel použít dvojici snímačů teploty, které odpovídají požadavkům směrnice 2004/22/ES ze dne
31. března 2004 o měřicích přístrojích a mají certifikát o přezkoušení typu Měřič tepla odpovídá základním
požadavkům Technického předpisu pro měřicí přístroje ze dne 30. března 2006 (převádějící do národní legislativy
směrnici 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích):
– Příloha I
Základní požadavky
– Příloha MI-004
Měřič tepla
SKU-03 vyhovuj evropské normě EN 1434 „Měřiče tepla“, části 1+6
SKU-03 splňuje požadavky na ochranu životního prostředí třídy „C“ podle EN1434-1:2007
Rozsah klimatických teplot okolí: od 5 °C do 55 °C,
Vlhkost: kondenzace,
Umístění: v uzavřeném prostoru,
Třída mechanického prostředí: M1, třída elektromagnetického prostředí: E2.
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Kombinace typových čísel měřiče tepla:
Měřič QALCOSONIC HEAT 1

E1

–

–

–

–

–

–*

–*

–*

–*

–15*

Typ
Instalace snímače průtoku:
V průtokovém potrubí
Ve vratném potrubí

Kód
1
2

Určení měřiče tepla:
Měřič tepla (pouze pro měření energie na ohřev)
Měřič tepla a chladu (pro měření energie na ohřev a
chlazení)

Kód
1

Měřící rozsah (qp/qi):
100
250**
100
250**

Kód
1
2
3
4

Snímač průtoku:
Trvalý průtok, m3/h
0,6
1,0
1,5
1,5
2,5
3,5
6,0
10,0
10,0
15,0
3,5
6,0
0,6
1,0
1,5
2,5
0,6
1,0
1,5
2,5

Limity rozdílů teploty:
(2…150) K
(2…150) K
(3…150) K
(3…150) K
Montážní délka, mm
110
110
110
130
130
260
260
300
300
270
260
260
190
190
190
190
190
190
190
190

Komunikační modul:
Typ
Není
M-bus
CL
Modul RF 868 MHz

Kód
0
1
2
4

2

Připojení k potrubí
G¾
G¾
G¾
G1
G1
G1 ¼
G1 ¼
G2
DN40
DN50
DN25
DN25
G1
G1
G1
G1
DN20
DN20
DN20
DN20
Typ
MODBUS RS485
LON
MiniBus
BACnet

Kód
1
2
3
M
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
Kód
5
6
7
8

Maximální přípustný pracovní tlak (jmenovitý tlak PN)
PN16
PN25

Kód
1
2

Napájecí napětí:
Vnitřní baterie
Externí napájení 24 V AC/DC

Kód
1
2

Délka spojovacího kabelu mezi počítadlem a snímačem průtoku:
1,2 m
2,5 m
5,0 m

Kód
1
2
5

Párované teploměry:
Není
DS, Pt500
PL, Pt500

Kód
0
1
2

Délka spojovacího kabelu snímačů teploty, m (max. 5 m), příklad 1,5 m
Poznámky:* - Označená čísla se používají pouze pro číslování pořadí (nepoužívají se pro označení měřiče).
** - Pouze pro měřiče qp=1,5 m3/h; 2,5 m3/h; 6,0 m3/h; 10 m3/h; 15 m3/h.
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2. TECHNICKÉ ÚDAJE
Třída přesnosti
Jednotky energie
Maximální hodnota tepelné energie

2 dle LST EN1434-1:2007
kWh, MWh, GJ, Gcal
5,28 MW

Měření průtoku
Poměr trvalého průtoku k dolní hranici průtoku (uživatel jej vybírá v objednávce):
qp/qi = 100 ,
nebo qp/qi = 250 (pouze pro snímače s qp = 1,5 m3/h; 2,5 m3/h; 6,0 m3/h; 15 m3/h)
Snímač průtoku se může dodávat pro závitový spoj (do q p =10,0 m3/h) nebo přírubový spoj.
Technické údaje snímače průtoku jsou uvedeny v tabulce Tabulka 1.1.
Tabulka 1.1
Trvalý průtok
qp,
m3/h
0,6
0,6
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,5
6,0
6,0
10,0
10,0
15,0
15,0

Horní průtok
qs,
m3/h
1,2
1,2
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
12,0
12,0
20,0
20,0
30,0
30,0

Dolní průtok
qi, m3/h
0,006
0,006
0,01
0,01
0,006
0,006
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,025
0,025
0,035
0,024
0,06
0,04
0,100
0,06
0,15

Prahová
hodnota
průtoku, m3/h
0,003
0,003
0,005
0,005
0,003
0,003
0,003
0,003
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,017
0,012
0,012
0,02
0,02
0,03
0,03

Teplotní limity kapaliny přenášející teplo:

Celková
délka L,
mm
110
190
110
190
110
190
110
190
130
130
190
130
190
260
260
260
300
300
270
270

Tlakové ztráty Připojení k potrubí
při qp,
(závit – G,
kPa
příruba–DN)
7
G3/4"
0,9
G1" nebo DN20
11,3
G3/4"
2,5
G1" nebo DN20
17,1
G3/4"
5,8
G1“or DN20
17,1
G3/4"
5,8
G1" nebo DN20
7,2
G1"
19,8
G1"
9,4
G1" nebo DN20
19,8
G1"
9,4
G1" nebo DN20
4
G1 1/4" nebo DN25
10
G1 1/4" nebo DN25
10
G1 1/4" nebo DN25
18
G2" nebo DN40
18
G2" nebo DN40
12
DN50
12
DN50

5 °C....130 °C

Pozn.: Při teplotě kapaliny přenášející teplo nižší než 90 °C může počítadlo zůstat na snímači průtoku, nebo
může být namontováno na stěně.
Při teplotě kapaliny přenášející teplo vyšší než 90 °C musí být počítadlo namontováno na stěně.
Délka spojovacího kabelu mezi počítadlem a snímačem 1,2 m
průtoku
(2,5 m nebo 5,0 m – na zvláštní objednávku)
Maximální přípustný pracovní tlak
16 bar nebo 25 bar
Chování měřiče, když průtok překročí maximální hodnotu qs:
– Při průtoku q < 1,2 ∙ qs – lineární,
– Při průtoku q > 1,2 ∙ qs – konstantní (q = 1,2 ∙ qs se používá pro výpočet tepelné energie).
Zaregistruje se chyba „Maximální přípustná hodnota průtoku je překročena“ a vypočítá se doba trvání této chyby.
Impulzní vstupy (navíc)
Počet impulzních vstupů
Jednotka měření
Jednotka měření
Typ impulzů
Maximální přípustná frekvence vstupních impulzů
Maximální přípustné napětí vstupních impulzů
Podmínka pro udržení vysoké úrovně

2
m3
programovatelná
IB by LST EN1434-2
3 Hz
3,6 V
3,6 V přes odpor 3,3 MΩ

Měření teploty
Rozsahy měření teploty (pro počítadlo)

0 °C....180 °C
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Rozsah měření rozdílu teplot
Snímač teploty:
– Platinové odporové snímače teploty odpovídají
EN60751 a vybírají se jako vhodné dvojice podle
požadavků EN1434 a MI004 nebo směrnice
2004/22/ES)
– Pro měřiče se závitovým spojem G¾, G1 nebo G1¼

3K......150 K* nebo 2K…150K*
Pt500
(nebo Pt1000 – na základě speciální objednávky)

Přímo montované krátké sondy typu DS v souladu
s LST EN1434-2
– Pro jiné typy spojení
V jímce montované dlouhé sondy typu PL v souladu
s LST EN1434-2
Způsob 2drátového připojení, délka kabelu:
do 5 m
Poznámka: * - v závislosti na dolní hranici teplotního rozdílu připojené dvojice snímačů teploty
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 7.3.
Rozlišení displeje co se týče energie:
00000001 kWh, 00000,001 MWh (Gcal nebo GJ)
Rozlišení displeje co se týče objemu:
00000,001 m3
Zapisování a uchovávání údajů
Hodnoty měřených parametrů každou hodinu, den a měsíc se uchovávají v paměti měřiče.
Všechny údaje z archivu lze číst pouze pomocí dálkového čtení (viz bod 7.5).
Kromě toho lze na displeji zobrazit i záznamy měsíčních parametrů ze záznamníku dat (viz bod 7.3.1). V paměti
měřiče tepla se zapisují následující hodnoty hodinových, denních a měsíčních parametrů:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Integrovaná energie
Integrovaná chladicí energie
Integrovaná energie tarifu 1
Integrovaná energie tarifu 2
Integrovaný objem kapaliny
Integrovaná hodnota impulzu v impulzním vstupu 1
Integrovaná hodnota impulzu v impulzním vstupu 2
Maximální hodnota tepelné energie pro ohřev a datum
Maximální hodnota tepelné energie pro chlazení a datum
Maximální hodnota průtoku a datum
Maximální hodnota průtokové teploty kapaliny přenášející teplo a datum
Maximální hodnota vratné teploty kapaliny přenášející teplo a datum
Minimální hodnota průtokové teploty kapaliny přenášející teplo a datum
Minimální hodnota vratné teploty kapaliny přenášející teplo a datum
Minimální hodnota teplotního rozdílu a datum
Průměrná hodnota průtokové teploty kapaliny přenášející teplo
Průměrná hodnota vratné teploty kapaliny přenášející teplo
Provozní doba bez chyby výpočtu tepelné energie
Kód celkové chyby
Čas, kdy průtok překročil 1,2 qs
Čas, kdy byl průtok menší než qi

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:
Doba uchovávání naměřených integrovaných
parametrů dokonce když je zařízení odpojeno od
napájení:

nejméně 36 měsíců.
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
06-2017
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měřidla.
Optické rozhraní začne pracovat (je spuštěno) pouze po stisknutí ovládacího tlačítka a automaticky se zastaví po
5 minutách, po posledním stisknutí libovolného tlačítka, nebo po ukončení přenosu dat přes rozhraní.
Volitelná zásuvka v modulech
Modul M-Bus
Modul CL (proudová smyčka) Modul MODBUS RS485
Modul LON
Modul RF 868 MHz
Modul MiniBus
Je navržená pro čtení údajů přes protokol M-bus a parametrizaci měřiče. Je-li měřič 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
Impulzní výstupy

2 (OB – normální režim, OD – zkušební režim)
Typ: otevřený kolektor, přípustný proud až do 20 mA,
napětí do 50 V.
Trvání impulzu: 100 ms – v normálním provozním
režimu, 1,6 ms – ve zkušebním režimu.
Hodnoty impulzu (energie a objem) na zařízení výstupu impulzu v provozním režimu jsou uvedeny v níže uvedené
tabulce:
– Výstupní hodnoty impulzu energie:
Jednotky energie
„MWh“
Hodnota impulzu tepelné energie
1 kWh/impulz
– Výstupní hodnoty impulzu průtoku (objemu):
Trvalý průtok, qp, m3/h
Hodnota impulzu, l/impulz

0,6 ... 6
1

Napájecí napětí:
Vnitřní baterie

„Gcal“
0,001 Gcal/impulz
10 ... 60
10

velikost AA, 3,6 V, 2,4 Ah, lithiová baterie (Li-SOCl2),
životnost minimálně 11 let
12 V…42 V DC nebo 12 V…36 V, 50/60 Hz AC,10 mA
max
+ interní záložní baterie: velikost AA, 3,6 V, 2,4 Ah,
lithiová baterie (Li-SOCl2), životnost minimálně 11 let
(bez čtení dat přes digitální rozhraní) – pro napájení
měřiče, když je externí napájení vypnuto.
Modul externího napájení je namontován uvnitř měřiče.

Externí napájení

Mechanické údaje:
Rozměry počítadla
Rozměry snímačů průtoku
Hmotnost:

117 mm x 44 mm x 89,5 mm,
v souladu s přílohou B

Typ spojky snímače průtoku
G¾" (110 mm)
G1" (110 mm)
G1" (130 mm)
G1" (190 mm)
DN20 (190 mm)
G1 ¼"
DN25
G2"
DN40
DN50

PEQALCOHeat1V01

„GJ“
0,005 GJ/impulz

Maximální hmotnost měřiče, kg
0,7
0,7
0,8
0,9
2,5
3,2
5,6
3,7
6,8
8,5
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Ekologická třída
Teplota okolí:
Počítadlo

Splňuje požadavky EN1434, třída C
+5 °C až +55 °C
(kondenzace, vnitřní instalace)
−30 °C až 55 °C
< 93 %
M1
E2
IP65
IP65 (IP67 – na speciální objednávku)

Snímače průtoku
Relativní vlhkost
Třída mechanického prostředí:
Třída elektromagnetického prostředí:
Třída ochrany skříně počítadla
Třída ochrany skříně snímače průtoku

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.
Teplota kapaliny se měří pomocí standardních platinových snímačů teploty Pt500 nebo Pt1000. Používají se
dvojice snímačů teploty s 2drátovým připojením pro měření teplot na průtokovém a zpětném potrubí. Snímače
teploty na průtokovém a zpětném potrubí lze vyměňovat pouze ve dvojicích.
Vzorce výpočtu energie:
– Snímač průtoku v průtokovém potrubí
Q = V1 * ρ1 * (hT1−hT2)
– Snímač průtoku ve zpětném potrubí
Q = V1 * ρ2 * (hT1−hT2)
Kde: Q – tepelná energie,
V1 – objem vody, m3
ρ1, ρ2 – hustoty vody, podle teploty dodávané a vratné vody Θ1, Θ2
hT1, hT2 – entalpie, podle teploty vody Θ1, Θ2
Při spuštění funkce chladicí energie a při negativním rozdílu teplot bude energie pro chlazení zapsána
i v dodatečném tarifním registru.
Σ Q = Q1 + Q2
– Snímač průtoku v průtokovém potrubí:
kde Θ1 > Θ2: Q1 = V1 • ρ1 • (hT1−hT2), Q2 = 0
kde Θ1 < Θ2: Q2 = V1 • ρ1 • (hT2−hT1), Q1 = 0
– Snímač průtoku ve vratném potrubí:
kde Θ1 > Θ2: Q1= V1 • ρ2 • (hT1−hT2), Q2 = 0
kde Θ1 < Θ2: Q2= V1 • ρ2 • (hT2−hT1), Q1 = 0
Počítadlo měřiče tepla zajišťuje všechna nezbytná měření a funkce uchovávání údajů.
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4. ZNAČENÍ A PLOMBOVÁNÍ
4.1. Značení
Počítadlo
Na čelním panelu počítadla jsou uvedeny následující informace – obchodní značka výrobce, typ měřiče, výrobní
číslo, rok výroby, číslo certifikátu o přezkoušení typu ES, teplotní limity, limity teplotních rozdílů, třída přesnosti,
ekologická třída dle LST EN1434-1, elektromagnetická a mechanická ekologická třída, třída ochrany skříně, typ
snímačů teploty, místo montáže snímače průtoku (průtokové nebo vratné potrubí), omezující hodnoty průtoku (q i,
qp, qs), maximální rozsah teploty pro snímač průtoku, maximální přípustný pracovní tlak, jmenovitý tlak, úroveň
napětí pro napájení a logo distributora (pokud je to vhodné).
Čísla kolíků svorkovnice jsou označena v blízkosti svorkovnice.

Snímač průtoku
Na snímači průtoku jsou uvedeny následující informace:
– typ připojení k potrubí (závit – G, příruba DN),
– šipka pro označení směru proudění.

4.2. Bezpečnostní plomby
Provádí se následující plombování počítadla měřiče tepla:
– 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).
Provádí se následující plombování snímače průtoku:
– Samolepicí plombovací přelepka výrobce na šroubech ochranného krytu snímače průtoku (viz příloha C, obr.
C2, pol. 1).
Montážní plomba:
– Po montáži jsou skříň a kryt počítadla opatřeny dvěma visacími plombami dodavatele tepla (viz příloha C, obr.
C1, pol. 3).
– Plomby na ochranném krytu a montážním šroubu snímačů teploty (viz příloha C, obr. C3). Měřič musí být
opatřen plombou, aby bylo zajištěno, že po montáži není možné měřič rozebrat, odstranit nebo změnit bez
zjevného poškození na měřiči nebo plombě.

5. INSTALACE
5.1. Základní požadavky
Měřič tepla je navržen pro instalaci ve vytápěcích nebo kombinovaných vytápěcích a chladicích systémech. 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 měřiče tepla.
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 snímače teploty:
Snímače namontované v závodě výrobce
U snímačů namontovaných v závodě výrobce nerozdělujte, nezkracujte nebo neprodlužujte kabely. Jsou-li
šroubové svorky na počítadle přístupné, mohou být kabely pro usnadnění montáže dočasně odpojeny od svorek a
následně opět připojeny.
PEQALCOHeat1V01
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Snímače zákazníka
Je třeba použít pouze schválené a odpovídající páry snímačů teploty se dvěma způsoby zapojení. Připojení
snímačů teploty zákazníka:
● Před montáží zkontrolujte, zda jsou snímače teploty vzájemně spárovány (T1 k T2).
● Pomocí pinzety odstraňte ochranné výstupky z těsnicích otvorů 1 a 2 na levé straně počítadla.
● Protáhněte kabel snímače průtokové teploty T1 otvorem 1 a drát snímače vratné teploty T2 otvorem 2.
● Pro připojení snímačů teploty použijte dvoudrátový způsob připojení – T1 připojte ke svorkám 5/6, T2 připojte ke
svorkám 7/8, jak je zobrazeno v příloze B, obr. B1.
.

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.

5.3 Montáž
5.3.1. Montáž počítadla
Počítadlo měřiče tepla lze instalovat ve vyhřívaných prostorách, avšak pracovní teplota okolí nesmí přesahovat
55 °C. Nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření.
Počítadlo lze namontovat několika různými způsoby:
– Montáž na stěnu, bez možnosti plombování montáže
– Montáž na stěnu, s možností plombování montáže
– Montáž na standardní DIN lištu
– Montáž na panel
– Montáž přímo na skříň ultrazvukového snímače průtoku, otáčení každých 90° (pouze když teplota toku
nepřekročí 90 °C):

a) Na snímači průtoku se závitovým spojem

b) Na snímači průtoku s přírubovým spojem

06-2017
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– Na stěně:

– Montáž na panelu na standardní DIN liště:

– Při montování počítadla na stěnu lze použít desku adaptéru podle obr. 8 dle EN1434-2:2007 (je-li výklenek ve
stěně pro počítadlo příliš velký):

Důležité! Je zakázáno připevnit počítadlo přímo na stěnu, je-li nebezpečí, že se na stěně může srážet
vlhkost, nebo teplota povrchu stěny může klesnout pod 5 °C. V takovém případě se doporučuje připevnit
počítadlo tak, aby mezi ním a povrchem stěny byla vzduchová mezera nejméně 5 cm.

5.3.2. Montáž snímačů průtoku
Velikosti a montážní rozměry snímačů průtoku jsou uvedeny v příloze B.
Požadavky na montáž snímače průtoku v potrubí: nejsou žádné požadavky na délku rovného potrubí ve směru
proti proudu i po proudu.
Nemontujte snímač průtoku hned za čerpadly, protože to může způsobit kavitace.
Snímač průtoku můžete namontovat vertikálně, horizontálně, nebo se sklonem ve vratném i průtokovém potrubí.
Nezbytné podmínky v normálním pracovním režimu: potrubí musí být pod tlakem a úplně naplněné kapalinou
přenášející teplo.
Směr montáže snímače (je označen šipkou na snímači průtoku) musí odpovídat směru průtoku v potrubí.
PEQALCOHeat1V01
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Před montáží snímače průtoku potrubí dobře propláchněte; pro tento účel namontujte mezikus.
Těsnění příruby musí odpovídat průměru trubky. Při montáži musí být těsnění umístěno přesně do středu průřezu
trubky, aby uvnitř trubky nevyčnívalo.
Je zakázáno vést signální kabely blízko (ve vzdálenosti menší než 5 cm) napájecích kabelů nebo kabelů jiných
zařízení.

5.3.3. Montáž snímačů teploty
Snímače teploty se montují hlavou nahoru, kolmo k ose potrubí, nebo se sklonem 45° ke směru průtoku kapaliny
tak, aby byl snímací prvek vložen do média nejméně k ose potrubí, nebo až za ni (jak je zobrazeno v příloze C).
U měřičů se snímačem průtoku s připojovacími rozměry G¾", G1 a G1¼" – se montuje jeden snímač teploty ve
skříni snímače průtoku.
Je zakázáno vést signální kabely blízko (ve vzdálenosti menší než 5 cm) napájecích kabelů nebo kabelů jiných
zařízení.

5.4. Nastavení propojek (J)
Propojka J se nachází na desce počítadla mezi snímači teploty a svorkami připojení impulzního vstupu/výstupu
(obr. A1). Tím, že kontakty propojky spojíte, nebo je ponecháte otevřené, můžete zvolit normální nebo ověřovací
(zkušební) režim, aktivovat impulzní vstupy nebo výstupy:

Propojka nenastavena (kont. otevřené)Propojka nastavena (kontakty
spojené)NORMÁLNÍ REŽIMOVĚŘOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) REŽIMPrvní impulzní výstup je aktivní
(svorky 52, 53) První impulzní výstup je aktivní
(svorky 52, 53)
(Při provozu ve zkušebním (TEST) režimu musí být propojka odstraněna)Druhý impulzní
výstup je aktivní
(svorky 50, 51)Druhý impulzní výstup je aktivní
(svorky 50, 51)
(Při provozu ve zkušebním (TEST) režimu musí být propojka odstraněna)

Obr. 6.1. Vymezení propojek

5.5. Ověření montáže a nastavení
Po namontování měřiče tepla nechejte změřit průtok kapaliny snímačem průtoku. Hodnoty naměřených parametrů
by se měly zobrazit na displeji, je-li měřič tepla (počítací jednotka, snímače průtoku a teploty) namontován správně.
Pokud se hodnoty měřených parametrů nezobrazí správně, je nutné montáž prověřit.

5.6. Plombování po montáži
Měřidlo musí být opatřeno plombou v souladu s bodem 4.2, aby bylo po montáži zajištěno, že po montáži není
možné měřič rozebrat, odstranit nebo změnit bez zjevného poškození na měřiči nebo plombě.
Montážní plomba:
– Visací plomba na spojení mezi horní a dolní částí skříně počítadla (viz příloha C, obr. C1),
– Plomby na ochranném krytu a montážním šroubu snímačů teploty (viz příloha C, obr. C3).
– Spojení snímače průtoku s potrubím by mělo být zaplombované dodatečně.

06-2017
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6. PROVOZ
6.1. Ovládací tlačítko
Informace lze zobrazovat na displeji ovládacím tlačítkem které je
na horní straně počítadla.

Ovládací tlačítko

6.2. Funkce zobrazení
Počítadlo měřiče tepla je vybaveno 8místním LCD (Liquid Crystal Display) se speciálními symboly pro zobrazení
parametrů, jednotek měření a provozních režimů.

Určení speciálních symbolů:
→
←
šipka se nezobrazí

– tok proudí dopředu (směr doprava)
– tok proudí dozadu
– tok neproudí

Určení ostatních symbolů je uvedeno v bodech 6.3.1...6.3.3.
Lze zobrazit následující informace:
– integrální a okamžité měřené parametry,
– archivační údaje a denní údaje,
– informace o konfiguraci zařízení.
Displej trvale ukazuje celkovou tepelnou energii.

PEQALCOHeat1V01
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6.3. Struktura menu
6.3.1. Prohlížení odečtených hodnot v normálním režimu (uživatelské menu)
Struktura menu v normálním provozním režimu je uvedena na obr. 6.1.
INT
integrální parametry

BIL
statistické údaje

INF
informativní parametry

krátké stisknutí
dlouhé stisknutí

Obr. 6.1 Prohlížení odečtených hodnot v normálním režimu
Pokud nebylo tlačítko aktivováno po dobu delší než 60 sekund, zobrazí se hodnoty integrálních parametrů (1.2)
nebo – byla-li objevena alespoň jedna chyba – zobrazí se chybový kód (1.1).
(INT – integrální parametry, BIL – statistické údaje, INF- informativní parametry,
– dlouhé stisknutí (> 3 s) – posun doprava
– krátké stisknutí (< 3 s) – posun dolů)

06-2017
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6.3.1. Prohlížení odečtených hodnot v normálním režimu (uživatelské menu)
Poznámka: Zde je uveden úplný seznam zobrazovaných parametrů. Pro konkrétní měřič lze tento počet snížit.
ID
1.1

Parametr
Chybový kód s datovým razítkem
o spuštění chyby

Hodnota

Popis
Všechna tři zobrazení se budou
objevovat na displeji jedno po
druhém ve vteřinových intervalech
Chyby počítadla
Chyby teploty 2
Chyby teploty 1
Chyby průtoku

Zobrazují se pouze při chybě v práci
měřidla

Popis chybového kódu je uveden
v bodě 6.3.3
1.2

Energie pro teplo

1.3

Energie pro chlad

Zobrazují se pouze v měřičích
energie pro teplo a chlad

1.4

Integrovaná energie tarifu 1

„Sněhová vločka“ označuje, že je
tarif spojen s měřičem energie pro
chlad

1.5

Integrovaná energie tarifu 2

"Sněhová vločka" označuje, že je
tarif spojen s měřičem energie pro
chlad

1.6

Integrované množství tepla – přenosná
kapalina

1.7

Integrovaná hodnota impulzního vstupu
1

K impulznímu vstupu 1 lze připojit
další snímač průtoku

1.8

Integrovaná hodnota impulzního vstupu
2

K impulznímu vstupu 2 lze připojit
další snímač průtoku

1.9

Segmentová zkouška

Mění se každou 1 sekundu

1.10

Provozní doba bez chyby výpočtu
energie

1.11

Zákaznické číslo

1.12

Kontrolní číslo

2.1

Množství tepelné energie ve stanovený
den s dat. razítkem

PEQALCOHeat1V01

Odpovídá kabelovému přenosu
pomocí protokolu MBus

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu
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2.2

Množství tepelné energie pro chlazení
ve stan. den s dat. raz.

Když je měřič určen pro teplo a
chlad, zobrazí se dva oddělené
displeje. Mění se s datovým
razítkem každou 1 sekundu.

2.3

Tarifní registr 1 ve stanovený den
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.4

Tarifní registr 2 ve stanovený den
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.5

Objem kapaliny ve st. den s dat.
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.6

Hodnota impulzu 1. impulz. vstupu ve
stan. den s dat. razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.7

Hodnota impulzu 2. impulz. vstupu ve
stan. den s dat. razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.8

Množství tepelné energie ve stanovený
den předchozího měsíce s dat. razítkem

Uživatel volí stanovený den
v měsíci podle potřeb. (Je-li
nastaveno 31, údaje se budou
zaznamenávat poslední den
v měsíci.) Čas registrace: 23:59:59

2.9

Množství tepelné energie pro chlazení
ve st. den předchozího měsíce s dat.
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

06-2017
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2.10

Tarifní registr 1 ve stanovený den
předchozího měsíce s datovým
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.11

Tarifní registr 2 ve stanovený den
předchozího měsíce s datovým
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.12

Objem kapaliny ve stanovený den
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.13

Hodnota impulzu 1. impulzního vstupu
ve stanovený den předchozího měsíce
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.14

Hodnota impulzu 2. impulzního vstupu
ve stanovený den předchozího měsíce
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.15

Maximální energie předchozího měsíce
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.16

Minimální energie (nebo maximální
energie pro chlazení) předchozího
měsíce s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.17

Maximální průtok předchozího měsíce
s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.18

Max. teplota v průtok. potrubí
předchozího měsíce s dat. razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu
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2.19

Maximální teplota ve vratném potrubí
předchozího měsíce s datovým
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.20

Maximální teplotní rozdíl předchozího
měsíce s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.21

Maximální teplota v průtokovém potrubí
předchozího měsíce s datovým
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.22

Minimální teplota ve vratném potrubí
předchozího měsíce s datovým
razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.23

Maximální teplotní rozdíl předch.
měsíce s datovým razítkem

Mění se s datovým razítkem
každou 1 sekundu

2.24
…
2.590

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

3.1

Tepelná energie

3.2

Průtok

3.3

Teplota v průtokovém potrubí

3.4

Teplota ve vratném potrubí

3.5

Teplotní rozdíl

3.6*

Datum příští výměny baterie

06-2017

Analogicky ID 2.8 ...
2.23
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Při montáži měřiče je možné vybrat
z těchto možností: zobrazovat
údaje pouze předchozího měsíce,
zobrazovat údaje posledních dvou
měsíců nebo zobrazovat údaje
všech 36 předchozích měsíců *
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3.7*

Kalendář reálného času

3.8*

Hodiny reálného času

3.9*

Ročně nastavený den

3.10*

Měsíčně nastavený den

3.11*

Tarif 1

Tarif 1, kde
T1-T2 < 10,0 °C

Je možné zvolit: Jeden z měřených
parametrů, 1. nebo 2. impulzní
vstup (je-li to konfigurováno jako
vstup), jednu z teplot nebo teplotní
rozdíl.

nebo >10.0 °C

nebo v intervalu od
10,0 do 40,0 °C
(mění se každou 1 s)

nebo je časový
interval v hodinách
(00-24h)

nebo je tarif
aktivován přímo
impulzním vstupem:

3.12*

Tarif 2

3.13*

Konfigurace 1. impulzního
vstupu/výstupu

Podobně ID 3.11, jen
„L1“ se změní na „L2“
Vstup:

Vstup (aktivace
tarifu):

Výstupy:
energie, množství
kapaliny

PEQALCOHeat1V01
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Viz 3.11
Vstupy:
Mohou být konfigurovány pouze pro
množství vody. Maximální rozlišení
impulzu se zobrazuje 0.00001 m3.
Výstupy:
Mohou být konfigurovány pro
množství vody (m3), pro energii
ohřívání (ve zobrazeném případě) /
chlazení (zobrazí se další sněhová
vločka), nebo pro jeden z tarifů.

06-2015

Tarif:

Stav tarifu:

3.14*
3.15

Konfigurace 2. impulzního
vstupu/výstupu
Typ kapaliny přenášející teplo

Podobně ID 3.13, jen
„1“ se změní na „2“

Viz 3.13

3.16

Hodnota tlaku pro výpočet energie

„160E4“ – odpovídá tlaku 1,6 MPa

3.17*

Zákaznické číslo

Jsou přenášeny na Mbus telegram

3.18

Číslo verze softwaru

3.19

Výrobní číslo

3.20*

Adresa MBus

3.21

Provozní doba bez chyby výpočtu
výkonu

3.22*

Provozní doba baterie

Typ kapaliny přenášející teplo:
„---“ (křížky) - voda

Poznámka: Hodnoty parametrů označených „*“ a jednotek měření energie (kWh, MWh, Gcal nebo GJ) lze
upravovat nainstalováním měřiče. Výměnu 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 irelevantních parametrů.
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6.3.2. Prohlížení odečtených hodnot ve zkušebním režimu (servisní menu)
Struktura menu ve zkušebním režimu je uvedena na obr 6.2.

dlouhé stisknutí
krátké stisknutí

Obr. 6.2. Prohlížení odečtených hodnot v ověřovacím (zkušebním) režimu
– krátké stisknutí (< 3 s) – posun doprava
– dlouhé stisknutí (> 3 s) – posun dolů)

Prohlížení odečtených hodnot ve zkušebním režimu (servisní menu)
ID
4.1

Parametr
Energie ve vysokém rozlišení

4.2

Integrovaný objem ve
vysokém rozlišení

4.3

Počet impulzů 1. impulzního
vstupu

4.4

Počet impulzů 2. impulzního
vstupu

4.5

Teplota kapaliny přenášející
teplo v průtokovém potrubí

4.6

Teplota kapaliny přenášející
teplo ve vratném potrubí

4.7

Teplotní rozdíl

4.8

Spuštění simulace průtoku

4.9

Průtok s vysokým rozlišením

PEQALCOHeat1V01

Hodnota

Popis
Aktualizuje se každou sekundu, je-li
aktivován zkušební režim

Aktualizuje se každou sekundu, je-li
aktivován zkušební režim

Během zkoušky se hodnota průtoku trvale
zobrazuje. Po skončení zkoušky se hodnoty
energie a množství kapaliny zapisují do
paměti až do následující zkoušky, nebo do
dalšího spuštění simulace průtoku
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6.3.3. Chybové kódy
Chybový kód se může skládat až ze 4 symbolů. Každý symbol může mít hodnotu 0…8.
Počítadlo
Teplota 1
Teplota 2
Průtok

Kód

Popis

Stav měřidla

0 – žádná chyba, normální provoz
1 – upozornění – končící životnost baterie
2 – teplotní rozdíl je větší než přípustné limity
4 – teplotní rozdíl je menší než přípustné limity
8 – elektronická závada

Stav snímače teploty 2
(vratné potrubí)

0 – žádná chyba, normální provoz
4 – krátké spojení
8 – závada snímače (otevřený obvod nebo krátké spojení)

Stav snímače teploty 1
(průtokové potrubí)

0 – žádná chyba, normální provoz
4 – krátké spojení
8 – závada snímače (otevřený obvod nebo krátké spojení)

Stav snímače průtoku

1 – žádná chyba, normální provoz
2 – žádný signál, snímač průtoku je prázdný
3 – tok proudí v opačném směru
4 – průtok je větší než 1,2∙qs (zobrazí se q=1,2qs)
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 – výpočet tepelné energie a součet objemu
vody a doba provozu bez chyb se zastaví.
V případě chyby snímače průtoku „4“ – doba trvání, se navíc zapisuje i „když průtok q > 1,2 q s“.

06-2017

22

PEQALCOHeat1V01

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.
Tx – Pro odečítání údajů ve zkušebním provozu
Rx – Pro odečítání údajů ve zkušebním provozu

GND

Energy pulses (in test mode)
— — — — —
— — — — —

Objemové impulzy (ve zkušebním režimu)
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.
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 měřiče v ověřovacím (zkušebním) režimu jsou uvedeny v bodě 6.3.2
Hodnoty objemového impulzu v ověřovacím režimu „TEST“ jsou uvedeny v tabulce 6.1.
Tabulka 6.1
Jednotky měření energie
Zobrazené rozlišení energie
Zobrazené rozlišení objemu

„kWh“, „MWh“
000000,01 Wh

„GJ“
0000000,1 kJ
00,000001 m3

„Gcal“
0000000,1 kcal

Hodnoty impulzů energie a objemu v ověřovacím režimu „TEST“ jsou uvedeny v tabulce 6.2.
Tabulka 6.2
Jmenovitý (trvalý)
průtok qp, m3/h

Hodnota impulzu
objemu, l/impulz

0,6
1,0
1,5
2,5
3,5
6,0
10,0
15,0

0,002
0,002
0,004
0,005
0,02
0,02
0,05
0,05

PEQALCOHeat1V01

Hodnota impulzu energie
“kWh”, „MWh“
0,1 Wh/impulz
0,2 Wh/ impulz
0,2 Wh/ impulz
0,5 Wh/ impulz
1 Wh/ impulz
1 Wh/ impulz
2 Wh/ impulz
5 Wh/ impulz
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„GJ“
0,5 kJ/ impulz
1 kJ/ impulz
1 kJ/ impulz
2 kJ/ impulz
5 kJ/ impulz
5 kJ/ impulz
10 kJ/ impulz
20 kJ/ impulz

„Gcal“
0,1 kcal/ impulz
0,2 kcal/ impulz
0,2 kcal/ impulz
0,5 kcal/ impulz
1 kcal/ impulz
1 kcal/ impulz
2 kcal/ impulz
5 kcal/ impulz
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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
Pro přenos dat z měřiče lze použít optické rozhraní. Optická hlava je umístěna na počítadle a je připojena
k rozhraní RS-232 čtecího zařízení.
Kromě toho lze pro dálkové čtení d at použít dva impulzní výstupy nebo jeden z následujících komunikačních
modulů:
– Modul M-Bus
– Modul CL (proudová smyčka) Modul MODBUS RS485
– Modul LON
– Modul RF 868 MHz Modul MiniBus
Impulzní výstupy:
Impulzní výstupy jsou aktivní, když jsou příslušné kontakty propojky (J) otevřené (viz obr. 6.3).
Všechna komunikační rozhraní neovlivňují měřené parametry a jejich výpočet, a proto mohou být nahrazeny jiným
typem bez odstranění ověřovací plomby.
Sběr dat z měřičů lze provádět přes PC, přes telefonní modem, přes modem GSM, přes Internet, a tak dále.

7. OVĚŘENÍ
Metrologická kontrola parametrů měřiče tepla se provádí v souladu s požadavky uvedenými v EN 1434-5.

8. POŽADAVKY NA DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ
Požadavky na bezpečnou dopravu a skladování snímačů tepla a chladu jsou uvedeny v příslušné technické
dokumentaci.
– Zabalené zařízení lze dopravovat v jakémkoliv typu krytého vozidla. Zařízení by mělo být spolehlivě ukotveno,
aby se zabránilo nárazu a možnosti pohybu uvnitř vozidla.
– Zařízení by mělo být chráněno proti mechanickému poškození a nárazu.
– Zařízení by se mělo skladovat na suchém, vyhřívaném místě, kde teplota okolí neklesne pod +5 °C. Kvůli
nebezpečí koroze by se spolu se zařízením neměly skladovat žádné agresivní chemické látky.

9. ZÁRUKA
Výrobce zaručuje, že parametry zařízení budou splňovat technické požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto
dokumentu, budou-li dodrženy podmínky dopravy, skladování a provozu.
Záruční doba – 12 měsíců od uvedení do provozu, avšak ne déle, že 18 měsíců od data výroby.
Adresa distributora:
Hydromess s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno,
e-mail: info@hydromess.eu
www.hydromess.eu
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Příloha A

Propojka (J)

Baterie 3,6 V

Komunikační
modul

K síti

+ impulz
GND
V1
+ impulz
GND
V2
T1 – snímač teploty průtoku, T2 – snímač teploty vratného toku,
V1 – další impulzní vstup/výstup 1, V2 – další impulzní vstup/výstup 2
Obr. A1. Elektrická schémata zapojení
Propojka je nastavena – další impulzní vstup V2 je aktivován
Propojka je nastavena – další impulzní vstup V1 je aktivován
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Baterie 3,6 V

Komunik
ační
modul

K síti
K externímu napájení 24 V AC/DC

Obr. A2. Schéma připojení měřiče k externímu napájení
Tabulka A1: Číslování svorek
Počítadlo:
Číslo svorky
5
6
7
8
50
51
52
53

Určení
Snímač vysoké teploty (T1)
Snímač vysoké teploty (T1)
Snímač nízké teploty (T2)
Snímač nízké teploty (T2)
2. další impulzní vstup/výstup GND
2. další impulzní vstup/výstup (Dovnitř/Ven 2) (Výstup objemu pro zkušební režim)
1. další impulzní vstup/výstup GND
1. další impulzní vstup/výstup (Dovnitř/Ven 1) (Výstup energie pro zkušební režim)

Další zásuvka – v modulech:
Číslo svorky
20
21
24, 25
51
52
60, 61
90
91
96
97
Číslo svorky
54
55
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Číslování svorek komunikačního modulu
Určení
CL+ (modul CL)
CL– (modul CL)
Mbus (bipolární) (modul Mbus)
MiniBus + (modul MiniBus)
MiniBus – (modul MiniBus)
Napětí napájení 12-24 V DC pro MODBUS a LON (bipolární)
MODBUS + (modul MODBUS)
MODBUS – (modul MODBUS)
Linka A (modul LON)
Linka B (modul LON)
Číslování svorek modulů externího napájení
Určení
Napětí externího napájení (bipolární) 24 V AC/DC
Napětí externího napájení (bipolární) 24 V AC/DC
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Příloha B
Obr. B1. Mechanické rozměry počítadla měřiče tepla QALCOSONIC HEAT 1

Obr. B2. Velikosti a rozměry měřiče tepla QALCOSONIC HEAT 1

Obr. B2.1.

Snímač průtoku qp= 0,6/1,0/1,5 m3/h;
závitové koncové spoje G3/4",
montážní délka L=110 mm.
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Obr. B2.2.
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Snímač průtoku qp = 2,5/1,5; m3/h;
závitové koncové spoje G1",
montážní délka L=130 mm.
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Příloha B

a) Závitový koncový spoj

b) Přírubový koncový spoj
Obr. B2.3. Snímač průtoku qp= 0,6/1,0/1,5/2,5 m3/h;
závitový koncový spoj G1" (a), přírubový koncový spoj DN20 (b),
montážní délka L=190 mm

a)

06-2017
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Příloha B

b)
B 2.4 Snímač průtoku qp= 3,5/6,0 m3/h;
závitové koncové spoje G1 1/4" (a); b) přírubový koncový spoj DN25 (b)
koncový spoj L=260 mm

a)

b)

PEQALCOHeat1V01
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Příloha B

c)
Obr. B2.5. Snímač průtoku qp = 10,0 m3/h;
závitové koncové spoje G2" (a); přírubový koncový spoj DN40 (b;c) (volba ze dvou návrhů)
koncový spoj L=260 mm

Obr. B2.6. Snímač průtoku qp = 15,0 m3/h;
přírubový koncový spoj DN50,
montážní délka L=270 mm
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Příloha C
Bezpečnostní plombování

Obr. C1. Plombování počítadla
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
výrobce, 3 – Montážní plomba po instalaci)

a) Snímač průtoku qp = 0,6/1,0/1,5/2,5 m3/h
(závitový nebo přírubový koncový spoj,
L=110 mm/130 mm/190 mm)

b) Snímač průtoku qp = 3,5/6,0 m3/h
(závitový nebo přírubový koncový spoj, L=260 mm)

c) Snímač průtoku qp = 10,0 m3/h
(závitový nebo přírubový koncový spoj, L=300 mm)

d) Snímač průtoku qp = 15,0 m3/h
(přírubový koncový spoj DN50, L=270 mm)

Obr. C2. Plombování snímačů průtoku
(1 – Samolepicí plombovací přelepka výrobce na šroubech krytu)
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Příloha C
Bezpečnostní plombování
Plomba

Plomba

Jímka
Jímka

a) Pod úhlem 45°

b) Kolmo

a) Doporučení pro montáž snímačů teploty typu PL s trvale připojenými signálními kabely
Plomba

b) Doporučení pro montáž snímačů teploty typu DS
Obr. C3. Montáž a plombování snímačů teploty
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