Οδηγίες εγκατάστασης
Μόνο για ειδικό προσωπικό

Μετρητής θερμότητας

Μετρητής κάψουλας μέτρησης-ρολόι (IST)

Περιεχόμενα παράδοσης

Μετρητής θερμότητας
Προστατευτικό κάλυμμα
Οδηγίες εγκατάστασης
Οδηγίες χειρισμού
Πληροφορίες για τον χρήστη αναφορικά με τους δακτυλίους εμβάπτισης αποθέματος
(μόνο για D)
Σετ σφράγισης EAT
Σετ σφράγισης αισθητήρα θερμοκρασίας
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Ασφάλεια και εγγύηση
Σημαντική οδηγία
Το παρόν προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σωστά και σύμφωνα με τις
προδιαγραφόμενες οδηγίες συναρμολόγησης και συνεπώς επιτρέπεται να
συναρμολογείται μόνο από καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό!
Ενδεδειγμένη χρήση
Οι μετρητές θερμότητας χρησιμεύουν στην κεντρική καταγραφή κατανάλωσης θερμαντικής ή ψυκτικής ενέργειας. Αναλόγως της έκδοσης προβλέπονται για τη μέτρηση
νερού θέρμανσης ή νερού θέρμανσης με πρόσθετα γλυκόλης. Οι μετρητές θερμότητας
προβλέπονται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.
Μη ενδεδειγμένη χρήση
Χρήση που διαφέρει από την προηγουμένως περιγραφείσα ή τροποποίηση της
συσκευής θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη χρήση και για αυτές πρέπει να υπάρχει προηγουμένως γραπτή συνεννόηση και να εκδίδεται ειδική έγκριση.
Ο εγκατεστημένος μετρητής είναι ένα εξάρτημα υπό πίεση.
Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος από καυτό νερό.
Εγγύηση
Αξιώσεις εγγύησης γίνονται δεκτές, μόνο αν τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
και οι έγκυροι τεχνικοί κανόνες.
Υποδείξεις ασφαλείας
Μη ενδεδειγμένη χρήση ή υπερβολική σύσφιγξη βιδωτών συνδέσεων ενδέχεται να
προξενήσουν διαρροές. Προσέξτε τη μέγιστη ροπή σύσφιγξης που αναφέρεται στις
οδηγίες. Οι στεγανοποιήσεις πρέπει να ενδείκνυνται ως προς τις διαστάσεις και τη
θερμική καταπόνηση για τον σκοπό χρήσης. Χρησιμοποιείτε για αυτό το λόγο μόνο τις
στεγανοποιήσεις/τα παρεμβύσματα που παραδίδονται με τη συσκευή. Οι μετρητές για
νερό θέρμανσης με πρόσθετο γλυκόλης επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο με το πρόσθετο γλυκόλης που αναφέρεται επάνω στη συσκευή.
Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες λιθίου
Ο μετρητής θερμότητας διαθέτει μία μπαταρία λιθίου. Αυτός ο τύπος μπαταρίας έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο προϊόν.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ!
Τα πιστοποιητικά ελέγχου για τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
Χειρισμός μπαταριών λιθίου:
• να αποθηκεύεται με προστασία έναντι
υγρασίας
• να μην θερμαίνεται πάνω από τους
100°C ή να ρίπτεται στη φωτιά

•
•
•
•

όχι βραχυκυκλώματα
μην τον ανοίγετε και μην προκαλείτε ζημιά
να μην φορτίζεται
να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
5
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Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπα και στάνταρ
Συμβατότητα CE

βλέπε Δήλωση συμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Ανθεκτικότητα παρεμβολής
Εκπομπή παρεμβολών

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Είδος προστασίας
Κατηγορία προστασίας IP

IP65 κατά EN 60529

Μετρητής θερμότητας
Ευρωπαϊκή οδηγία για τα όργανα μετρήσεων (MID)
Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ
Μετρητής θερμότητας
Ποιότητα μέσου θέρμανσης

2004/22/EΚ
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
σύμφωνα με την Οδηγία VDI 2035

Επιδρώντα μεγέθη
Ηλεκτρομαγνητική κλάση
Μηχανική κλάση
Κλάση περιβάλλοντος
Κλάση ακρίβειας μετρήσεων

E1
M1
A
3

Υπολογιστής
Περιοχή θερμοκρασίας
ως μετρητής θερμότητας
ως μετρητής θερμότητας/ψύχους
επιτρεπόμενη διαφορά θερμοκρασίας
Διαφορά θερμοκρασίας από την
έναρξη μέτρησης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

10 ... 90 °C
5 ... 90 °C
3 – 70 K
Θερμότητα: 1,0 K / Ψύχος: 0,2 K (επιλογή μέσω
κωδ. είδους)
5 ... 55 °C

Τροφοδοσία ενέργειας
Μπαταρία λιθίου
Διάρκεια

Ονομαστική τάση 3,0 V
> 6 (προαιρετ. 10) χρόνια + 6 μήνες εφεδρικά

Επίπεδα οθόνης
Βασικό
Ένδειξη
Ένδειξη ενέργειας

τουλ. 2, έως και 10
(αναλόγως της έκδοσης και των περιεχομένων επιλογών)
8-ψήφια ένδειξη LCD + εικονογράμματα
kWh (προαιρετ. MWh, MJ, GJ)
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Τεχνικά στοιχεία
Αισθητήρας ροής μετρητής κάψουλας (ρολόι) 2“
Μεγέθη σύνδεσης και μάζα
Μήκος τοποθέτησης του
μονοσωλήνιου σύνδεσμου EAT
Σύνδεση σωλήνα
Μάζα

συμπαγής
αποσπώμενος

Θέση τοποθέτησης
Σπείρωμα μετρητή στον
μονοσωλήνιο σύνδεσμο EAT
Ονομαστική ροή qp
Ελάχιστη ροή qi

0,6 m³/h
110 mm

1,5 m³/h
110 mm

G 3/4“ με συγκόλληση 15 mm / 18 mm
605 g
757 g
οριζόντια/κατακόρυφα
G2B

605 g
757 g

G 1“ με
συγκόλληση 22 mm
607 g
759 g

G2B

G2B

0,6 m³/h
1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
30 l/h
30 l/h
Αναλογία qp/qi
20:1*
50:1*
20:1
50:1
Αναλογία qs/qp
2:1
Έναρξη εκκίνησης
3-4 l/h
4-5 l/h
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 1,6 MPa (16 bar)
Ελάχ. πίεση συστήματος προς
0,1 MPa (1bar)
αποτροπή σπηλαίωσης
Περιοχή θερμοκρασίας
10 ... 90 °C
* Προαιρετικά διατίθενται οι εξής παραλαγές με ευρύτερη περιοχή μετρήσεων
οριζόντια
κατακόρυφα
οριζόντια
κατακόρυφα

2,5 m³/h
130 mm

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1*
50:1
6-7 l/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Στοιχείο μέτρησης
Έκδοση
Διάμετρος
Είδος εγκατάστασης

Μήκος καλωδίου
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Βασικό
Προαιρετικά

PT 1000 κατά EN 60751
Τύπος DS
5,0 mm – 5,2 mm
5,0 mm – απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (δακτύλιος
εμβάπτισης)
5,2 mm – απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (δακτύλιος
εμβάπτισης)
1,5 m
3,0 m

Σχέδια διαστάσεων
Μετρητής κάψουλας (ρολόι) 2“
101,5

G2
Ø 67
75

13

( 28,6 )

61,4

78

9

Σχέδια διαστάσεων
Μονοσωλήνιο εξάρτημα σύνδεσης (EAT)

Σήμανση
Τύπος EAT

Ø D1 (mm)
22,2 ± 0,2
10

Ø D2 (mm)
32,2 ± 0,2

Ø D3 (mm)
52,4 ± 0,2

D4
G 2-B

H1 (mm)
14,3 + 0,2

H2 (mm)
14,5 + 0,2

H3 (mm)
16 + 0,2

Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του μετρητή κάψουλας επιτρέπεται να γίνεται μόνο
σε μονοσωλήνια εξαρτήματα σύνδεσης (EAS) και αποκλειστικά
χωρίς χρήση δακτυλίων προσαρμογής και εξαρτημάτων σύνδεσης.

Τα καλώδια αισθητήρων (π.χ. καλώδιο αισθητήρα θερμοκρασίας)
πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 50 mm από
πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (διακόπτες, ηλεκτρομοτέρ,
λαμπτήρες φθορισμού).

Ο εγκατεστημένος μετρητής είναι εξάρτημα υπό πίεση!
Κίνδυνος ζεματίσματος λόγω του καυτού νερού.
Συναρμολόγηση μόνο από εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό

Προσέξτε τις οδηγίες χειρισμού, τις συνθήκες λειτουργίας και τις
προδιαγραφές εγκατάστασης σύμφωνα με το EN 1434-6!

Παραλλαγή τοποθέτησης απευθείας εμβάπτισης
Κατά κανόνα συνιστάται αυτή η παραλλαγή!

Παραλλαγή τοποθέτησης έμμεσης εμβάπτισης
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας ρυθμίσεις για τη
χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

Προσέξτε τη σωστή συναρμολόγηση της παροχής και της επιστροφής
και τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα ροής!
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Θέσεις εγκατάστασης
Οριζόντια εγκατάσταση

Κατακόρυφη εγκατάσταση

Οριζόντια εγκατάσταση με κλίση

Όχι εγκατάσταση πάνω από το
ανάστημά σας!
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Παραλλαγές εγκατάστασης
Μετρητής θερμότητας – απευθείας εμβάπτισης (σφαιρική βάνα)

• Αισθητήρας επιστροφής
ενσωματωμένος στον
αισθητήρα ροής
• Αισθητήρας παροχής
απευθείας εμβάπτισης

Μετρητής θερμότητας – έμμεσης εμβάπτισης
(δακτύλιος εμβάπτισης)
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας
ρυθμίσεις για τη χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

• Αισθητήρας επιστροφής
ενσωματωμένος στον
αισθητήρα ροής

• Αισθητήρας παροχής
έμμεσης εμβάπτισης
13

Προετοιμασία εγκατάστασης – απευθείας εμβάπτισης (σφαιρική βάνα)
- σε νέα εγκατάσταση

• Έκπλυση εγκατάστασης
• Κλείσιμο σφαιρικών βανών

Χρησιμοποιείτε σφαιρική βάνα με σύνδεση για
απευθείας εμβάπτισης αισθητήρα παροχής!

- σε αντικατάσταση συσκευής

• Κλείσιμο σφαιρικών βανών
• Θραύση σφραγίσεων
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Προετοιμασία εγκατάστασης – έμμεσης εμβάπτισης (δακτύλιος εμβάπτισης)
- σε νέα εγκατάσταση
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας
ρυθμίσεις για τη χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

• Έκπλυση εγκατάστασης
• Κλείσιμο σφαιρικών βανών

Χρησιμοποιείτε μούφα με δακτυλίους εμβάπτισης!

- σε αντικατάσταση συσκευής
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας
ρυθμίσεις για τη χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

• Κλείσιμο σφαιρικών βανών
• Θραύση σφραγίσεων
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Συναρμολόγηση μετρητή θερμότητας
Προετοιμασία συναρμολόγησης

• Αφαιρέστε το τυφλό καπάκι ή
αφαιρέστε τον υπάρχοντα μετρητή
• Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση προφίλ
(παρέμβυσμα)
• Αν απαιτείται, αφαιρέστε τον
αισθητήρα θερμοκρασίας

Αναγνώριση EAT

• Ελέγξτε αν το EAT έχει τη σήμανση
“IST” ή “QDS”.
Αν το ΕΑΤ έχει την αντίστοιχη σήμανση,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάψουλα
μέτρησης χωρίς περαιτέρω ελέγχους.
Αν το EAT δεν έχει κάποια σήμανση:
στο τις
σχέδιο
διαστάσεων
του EAT
• νται
Ελέγξτε
διαστάσεις
που αναφέροΣήμανση
στη σελίδα 10 αυτών των οδηγιών στο
Τύπος EAT
υπάρχον EAT.
• Αν δεν συμφωνούν οι προσδιορισμένες διατάσεις με τα στοιχεία αυτών των
οδηγιών, δεν μπορεί να εγκατασταθεί η κάψουλα μέτρησης στο υπάρχον ΕΑΤ.
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Συναρμολόγηση μετρητή θερμότητας
Συναρμολόγηση μετρητή θερμότητας

• Εγκαθιστάτε το νέο μετρητή
πάντοτε με νέες στεγανοποιήσεις
(παρεμβύσματα)
• Τοποθετήστε στη σωστή θέση τη
στεγανοποίηση (παρέμβυσμα)
• Βιδώστε το νέο μετρητή
θερμότητας στο ΕΑΤ

Σφίξιμο κάψουλας μέτρησης (ρολόι)

• Σφίξτε την κάψουλα μέτρησης με κατάλληλο
κλειδί με περ. 30-40 Nm ροπή σύσφιγξης
• Ρύθμιση υπολογιστή
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Συναρμολόγηση αισθητήρα θερμοκρασίας – απευθείας εμβάπτισης (σφαιρική βάνα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας – διάμετρος 5,0 mm / 5,2 mm
Εκτελέστε τα βήματα 1-4 με την απεικονιζόμενη θέσ P1 του αισθητήρα θερμοκρασίας (TF) στη βιδωτή διάταξη
1
ημικελύφους.
(1) Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρα2
P1
P2
σίας στην συμπαραδιδόμενη βιδωτή διάταξη ημικελύφους.
(2) Το δεύτερο ήμισυ της βιδωτής διάταξης
το τοποθετείτε από επάνω έτσι, ώστε να
κουμπώσει ο πείρος ασφάλισης του ενός
μισού στις υποδοχές του δεύτερου μισού.
(3) Τοποθετείτε τον δακτύλιο Ο στο
σημείο μονταρίσματος στη σφαιρική βάνα.
Να χρησιμοποιήσετε τον γνήσιο
δακτύλιο Ο από τη συμπαραδιδόμενη
συσκευασία!

Βάθος εμβάπτισης
> 50 %, < 99 %

3

(4) Ωθήστε τον αισθητήρα και σφίξτε τη
βιδωτή διάταξη με ροπή στρέψης περ.
3 Nm (έτσι ώστε να ανοίγει με το χέρι).
4

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν επιτρέπεται να
ακουμπάει στον πυθμένα

Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα θερμοκρασίας:
(a) Η μανσέτα της βιδωτής διάταξης ακουμπάει ίσια στη σφαιρική βάνα
(b) Τα τμήματα της βιδωτής διάταξης είναι
πρόσωπο με πρόσωπο τοποθετημένα.
Εάν η τοποθέτηση του αισθητήρα θερμοκρασίας δεν γίνει σωστά, πρέπει να αφαιρεθεί πάλι ο αισθητήρας από τη σφαιρική βάνα.

δεόντως

λανθασμένος
a
b

Εκτελέστε ακολούθως τα βήματα 1-4 με την απεικονιζόμενη θέση P2 του
αισθητήρα θερμοκρασίας (ΑΘ) στη βιδωτή διάταξη ημικελύφους.
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Συναρμολόγηση αισθητήρα θερμοκρασίας – απευθείας εμβάπτισης (σφαιρική βάνα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας – AGFW
(1) Βιδώστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας με το χέρι στη θέση εγκατάστασης.

Βάθος εμβάπτισης
> 50 %

1

(2) Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση αισθητήρα με ένα γερμανικό κλειδί με ροπή
σύσφιγξης περ. 5 Nm.

2
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Συναρμολόγηση αισθητήρα θερμοκρασίας – έμμεσης εμβάπτισης (δακτύλιος εμβάπτισης)
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας
ρυθμίσεις για τη χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

Στις χώρες της ΕΕ (εκτός από τη Γερμανία) επιτρέπονται δακτύλιοι
εμβάπτισης και για νέες εγκαταστάσεις, εφόσον είναι συμβατοί με MID
(οδηγία περί συσκευών μέτρησης).
Στη Γερμανία δεν επιτρέπονται δακτύλιοι εμβάπτισης για νέες εγκαταστάσεις!
Για εγκαταστάσεις αντικατάστασης πρέπει να τηρηθούν οι παραδιδόμενες πληροφορίες για τον χρήστη αναφορικά με δακτυλίους εμβάπτισης αποθέματος!
Δοκιμάστε διαδοχικά τα βήματα 1-3 με τις απεικονιζόμενες θέσεις του αισθητήρα
θερμοκρασίας (TF) στη βιδωτή σύνδεση μισού κελύφους P1 , P2 και P3 μέχρι να
διασφαλιστεί ότι το TF κουμπώνει μέχρι τέρμα μέσα στο δακτύλιο εμβάπτισης και η
βιδωτή σύνδεση TF πιάνει στο σπείρωμα του δακτυλίου εμβάπτισης!
(1) Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην παραδιδόμενη βιδωτή σύνδεση
μισού κελύφους*.
(2) Τοποθετήστε το δεύτερο μισό βιδώματος έτσι ώστε ο πείρος ασφάλισης του ενός
μισού τμήματος να ασφαλίζει στις υποδοχές του δεύτερου μισού.
(3) Ωθήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μέχρι το τέρμα στο δακτύλιο εμβάπτισης.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) Σφίξτε το ΤF με βιδωτή σύνδεση και ροπή σύσφιγξης περ. 3
Nm (με το χέρι) στο δακτύλιο εμβάπτισης.
4
Κατά την εγκατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε
δακτυλίους εμβάπτισης ξένων κατασκευαστών ενδέχεται να
διαφέρει το είδος στερέωσης από την προηγούμενη περιγραφή. Χρησιμοποιήστε ενδεχ.
το υλικό στερέωσης της αποσυναρμολογημένης συσκευής.
* Στις συσκευές με διάμετρο αισθητήρα θερμοκρασίας 6 mm για εγκατάσταση σε δακτυλίους
εμβάπτισης ξένων κατασκευαστών δεν παραδίδονται βιδωτές συνδέσεις.
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Επίτοιχη εγκατάσταση με αφαιρούμενο υπολογιστή
Οι παραλλαγές με αφαιρούμενο υπολογιστή μπορούν να εγκαθίστανται με την προαιρετικά διατιθέμενη βάση τοίχου σε απόσταση έως και 40 cm από τον αισθητήρα ροής.
(1) Στερεώστε τον αποστάτη (a) και τη βάση τοίχου (b) με το παραδιδόμενο υλικό στην
επιθυμητή θέση. Ευθυγραμμίστε τη βάση τοίχου έτσι, ώστε η εγκοπή (b1) να δείχνει
προς τα πάνω.
(2) Κουμπώστε το κάλυμμα (c) έτσι, ώστε η επιγραφή "TOP1" να διαβάζεται οριζόντια
και να ασφαλίζει στη βάση τοίχου.
(3) Αφαιρέστε τον υπολογιστή από τον αισθητήρα ροής, ξετυλίξτε το καλώδιο
υπολογιστή.
(4) Ασφαλίστε, με τρόπο που γίνεται αντιληπτός, τον υπολογιστή στη βάση τοίχου.
a
b1

b

μέ

γ.

40

cm

c

Βάση καλωδίων
για καλώδιο που
περισσεύει
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Έλεγχος εγκατάστασης
Άνοιγμα φραξιμάτων

• Άνοιγμα σφαιρικών βανών
• Ενεργοποιήστε τη θέρμανση και
ανοίξτε τη βαλβίδα του σώματος
καλοριφέρ

Έλεγχος εγκατάστασης
• Ελέγξτε τη στεγανότητα και
την κατεύθυνση ροής

Στην οθόνη εμφανίζεται η λάθος
κατεύθυνση ροής.
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Σφράγιση συσκευής
Σφράγιση αισθητήρα ροής
(1) Περάστε το σύρμα της σφραγίδας μέσω των οπών σφραγίδας του
ρακόρ στην εισαγωγή, στο ΕΑΤ και στον αισθητήρα ροής.
(2) Συνδέστε το σύρμα μέσω του ελεύθερου ανοίγματος στο σώμα
σφραγίδας.
(3) Περιστρέφοντας την πεταλούδα της σφραγίδας, τυλίξτε το σύρμα να τεντωθεί.
(4) Σπάστε την πεταλούδα της σφραγίδας.
1

Σπάζοντας την πεταλούδα διασφαλίζεται η
σφράγιση.
3

2

3
4

Σφράγιση αισθητήρα θερμοκρασίας στη σφαιρική βάνα

3

2

1
3

4

(1) Περάστε το σύρμα της σφραγίδας μέσα από τις οπές σφραγίδας στη σφαιρική
βάνα και τη βιδωτή σύνδεση αισθητήρα.
(2) Συνδέστε το σύρμα μέσω του ελεύθερου ανοίγματος στο σώμα σφραγίδας.
(3) Περιστρέφοντας την πεταλούδα της σφραγίδας, τυλίξτε το σύρμα να τεντωθεί.
(4) Σπάστε την πεταλούδα της σφραγίδας.
Σπάζοντας την πεταλούδα διασφαλίζεται η σφράγιση.
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Σφράγιση συσκευής
Σφράγιση αισθητήρα θερμοκρασίας στο δακτύλιο εμβάπτισης
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές αναλόγως της χώρας
ρυθμίσεις για τη χρήση δακτυλίων εμβάπτισης!

2

(1) Περάστε το σύρμα της σφραγίδας μέσα από
τις οπές σφραγίδας της βιδωτής σύνδεσης
αισθητήρα και το δακτύλιο εμβάπτισης.
(2) Οδηγήστε το σύρμα σφράγισης γύρω από
το εξάρτημα T.
(3) Συνδέστε το σύρμα μέσω του ελεύθερου
ανοίγματος στο σώμα
4
σφραγίδας

3

(4) Περιστρέφοντας την πεταλούδα της
σφραγίδας, τυλίξτε το σύρμα να τεντωθεί.
4

(5) Σπάστε την πεταλούδα της σφραγίδας.
1

Σπάζοντας την πεταλούδα διασφαλίζεται
η σφράγιση.

Σημείωση τιμών των μετρητών
• Αφαίρεση προστασίας συναρμολόγησης

ία:
ομην
Ημερ
αλιά:
τρητή π
Τιμή με ρητή νέα:
τ
Τιμή με
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• Σημειώστε την ημερομηνία
συναρμολόγησης, τους αριθμούς μετρητών, ενδεχ. τους
αριθμούς σφραγίδων
• Σημειώστε την προηγούμενη
και τη νέα τιμή του μετρητή
Απορρίπτετε την παλιά
συσκευή σύμφωνα με τις
εθνικές προδιαγραφές!

5

Χειρισμός και οθόνη
Στοιχεία συσκευής
(1) Οθόνη LCD – Στη βασική ρύθμιση, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη (τρόπος λειτουργίας Sleep).
Κάθε 36 Sec. αναβοσβήνει σύντομα η ένδειξη και δείχνει
την τρέχουσα τιμή του μετρητή, την τιμή του μετρητή
την ημέρα της καταμέτρησης, και, εφόσον υπάρχει,
ένα μήνυμα σφάλματος (τρόπος λειτουργίας
Γρήγορη ανάγνωση).
(2) Πλήκτρο < H > (οριζόντια)
(3) Πλήκτρο < V > (κάθετα)
(4) Διεπαφή IrDA
(5) Κάλυμμα διεπαφής
(6) Διεπαφή μονάδας
(7) Οπές στερέωσης για εξωτερικές οπτικές
μονάδες
(8) Ασφάλεια χρήστη και θέσεις σύνδεσης για
εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων

Ενδείξεις κατάστασης
Ένδειξη

Περιγραφή
Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισχύουν για:
• Heat = Θερμότητα • Imp1 = Είσοδος παλμών1
• Cool = Ψύχος
• Imp2 = Είσοδος παλμών2
• (κενό) = Η εμφανιζόμενη τιμή είναι μία τρέχουσα τιμή
• M (Memory) = Τιμή για μία ημερομηνία μήνα ή ημέρας καταμέτρησης
Η εμφανιζόμενη τιμή είναι μία τιμή ημερομηνίας:
• Day = Τρέχουσα ημερομηνία
• M-Day = Ημερομηνία για μία αποθηκευμένη ετήσια
ή μηνιαία τιμή
Η εμφανιζόμενη τιμή είναι ένας αριθμός ελέγχου:
• Check = Ο αριθμός ελέγχου αναφέρεται σε μία τρέχουσα τιμή κατανάλωσης
• M-Check = Ο αριθμός ελέγχου ισχύει για μία αποθηκευμένη ετήσια ή
μηνιαία τιμή
• Υπάρχει τρέχουσα ροή
• καμία καταμέτρηση ενέργειας -> καμία διαφορά θερμοκρασίας
• Υπάρχει τρέχουσα ροή
• Καταμέτρηση ενέργειας
• Η επικοινωνία IrDA είναι ενεργή αυτή τη στιγμή
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Χειρισμός και οθόνη
Ιδιαίτερες καταστάσεις λειτουργίας
Ένδειξη

Περιγραφή

Μέτρα/υποδείξεις

• Υπέρβαση πίστωσης
επικοινωνίας της διεπαφής
μονάδας ή του IrDA

• Αίρεται μετά τη λήξη του χρονικού
διαστήματος πίστωσης (μονάδα = τρέχουσα
ημέρα, IrDA = τρέχων μήνας).

• Χρόνος λειτουργίας έληξε

• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί ή η
μπαταρία να αλλαχθεί.
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές για κάθε
χώρα ρυθμίσεις!

• Λάθος κατεύθυνση ροής

• Έλεγχος εγκατάστασης
(προσέξτε το βέλος στον αισθητήρα ροής)
• Έλεγχος σωλήνωσης
• Ελέγξτε τους κυκλοφορητές και τους
θερμοστάτες για σωστή λειτουργία

• Οι αισθητήρες θερμοκρασίας • Ελέγξτε αν συναρμολογήθηκε ο αισθητήρας
έχουν αντιμετατεθεί ή έχουν
ροής στη σωστή γραμμή και
συναρμολογηθεί λάθος
• Έλεγχος είδους εγκατάστασης αισθητήρα
θερμοκρασίας

Μηνύματα σφάλματος
Ένδειξη σφάλματος
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Περιγραφή σφάλματος

Μέτρα/υποδείξεις

• Σφάλμα υλικού
(Hardware) ή χαλασμένο υλικολογισμικό
(Firmware)

• Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής, το καλώδιο
σύνδεσης και τον υπολογιστή για εξωτερική
ζημιά
• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί

• Η πρόσθετη μονάδα
ήταν προηγουμένως
συνδυασμένη με
μια άλλη συσκευή
μέτρησης

• Η μονάδα διαθέτει στοιχεία μέτρησης
άλλου μετρητή θερμότητας
• Διασφαλίστε τα στοιχεία, διότι μετά από
σύντομο χρονικό διάστημα θα επεγγραφούν.
• Για να σβήσετε την ένδειξη του μετρητή
πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο

• Ο αισθητήρας παροχής
έχει σπάσει

• Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τα
καλώδια για μηχανικές ζημιές
• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί

• Βραχυκύκλωμα
αισθητήρας παροχής

• Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τα
καλώδια για μηχανικές ζημιές
• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί

• Ο αισθητήρας
επιστροφής έχει σπάσει

• Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τα
καλώδια για μηχανικές ζημιές
• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί

• Βραχυκύκλωμα
αισθητήρας επιστροφής

• Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τα
καλώδια για μηχανικές ζημιές
• Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί

Χειρισμός και οθόνη
Κατάληψη πλήκτρων στο στάνταρ τρόπο λειτουργίας
1. Ενεργοποίηση οθόνης LCD
Πιέστε το πλήκτρο < H > ή
Πιέστε το πλήκτρο < V >
2. Από οποιαδήποτε θέση σε ένα επίπεδο, μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο
Πιέστε το πλήκτρο < H >
3. Μεταβείτε στην επόμενη ένδειξη εντός ενός επιπέδου
Πιέστε το πλήκτρο < V >

(μόνο Επίπεδο L3 ή L4)
Κατάληψη πλήκτρων στη λειτουργία προγραμματισμού
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε
το δικαίωμα προγραμματισμού με εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης στη συσκευή.
Το προρυθμισμένο στάνταρντ PIN βρίσκεται επάνω στη συσκευασία της συσκευής.
Εφόσον γίνει δεκτό το PIN μπορεί κατόπιν να γίνει προγραμματισμός άλλων τιμών χωρίς να
χρειάζεται ξανά εισαγωγή του PIN. Αυτό παύει να ισχύει αν ρυθμιστεί κάποιο άλλο επίπεδο
από το L3 ή L4.
1. Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματισμού
Μεταβείτε με το πλήκτρο < H > στο επίπεδο.
Μεταβείτε μέσα στο επίπεδο με το πλήκτρο < V > στην ένδειξη της τιμής,
που πρέπει να παραμετροποιηθεί.
Πατήστε και κρατήστε πρώτα το πλήκτρο < H >,
κατόπιν πατήστε επιπλέον και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < V > .
2. Τροποποίηση των παραμέτρων
Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < V > μέχρι να φθάσει το τμήμα των
παραμέτρων που αναβοσβήνει στην επιθυμητή τιμή.
Πατήστε το πλήκτρο< H > σύντομα για να μεταβείτε στο επόμενο τμήμα παραμέτρων.
3.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή
Πατήστε και κρατήστε πρώτα το πλήκτρο < H >,
κατόπιν πατήστε επιπλέον και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < V >.
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Θέση σε λειτουργία
Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματισμού
1.

Μεταβείτε με το πλήκτρο < H > στο αντίστοιχο επίπεδο
οθόνης (L3 ή L4) .

2.

Μεταβείτε με το πλήκτρο < V > στην ένδειξη της αντίστοιχης
τιμής (ημέρα καταμέτρησης).

3.

Ενεργοποιήστε με τον συνδυασμό πλήκτρων < H >+< V >
(βλ. σελίδα 27) τη λειτουργία προγραμματισμού. Κρατήστε
αυτόν τον συνδυασμό πλήκτρων, έως ότου εμφανιστεί
η ένδειξη για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

4.

Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < V >μέχρι
να επιτευχθεί η τιμή στο μπλοκ που αναβοσβήνει.

5.

Πατήστε το πλήκτρο < H > για να μεταβείτε στο επόμενο
μπλοκ.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, μέχρι να εισαχθεί πλήρως ο
κωδικός πρόσβασης.
7.

Επιβεβαιώστε την υιοθέτηση του κωδικού πρόσβασης με
τον συνδυασμό πλήκτρων< H >+< V > (βλ. σελίδα 27) . Εάν έχει
εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης αλλάζει η ένδειξη
και παρουσιάζεται η τιμή που θα πρέπει να προγραμματιστεί.

Παράδειγμα: Προγραμματισμός ημέρας καταμέτρησης
Επίπεδο οθόνης L3 –
1.

Ένδειξη “Ημέρα καταμέτρησης”

Ενεργοποιήστε με τον συνδυασμό πλήκτρων < H > + < V > (βλ. σελίδα 27)
τη λειτουργία προγραμματισμού.
Εάν η λειτουργία προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένη,
αναβοσβήνει πρώτα το μπλοκ για τη ρύθμιση της τιμής “Έτος”.

2.

Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < V >μέχρι
να επιτευχθεί η τιμή “Έτος” για τη νέα μέρα καταμέτρησης.

3.

Πατήστε το πλήκτρο <V> μόνο για να παρακάμψετε την πρώτη ημέρα καταμέτρησης.
Πατήστε το πλήκτρο < H > για να μεταβείτε στο μπλοκ για τη
ρύθμιση της τιμής “Mήνας”.

4.

Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < V >μέχρι να
επιτευχθεί η τιμή “Μήνας” για τη νέα μέρα καταμέτρησης.

5.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με τον συνδυασμό πλήκτρων
< H > + < V > (βλ. σελίδα 27).
Μπορεί να επιλέγεται πάντοτε μόνο η τελευταία
ημέρα του μήνα σαν ημέρα καταμέτρησης.
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Θέση σε λειτουργία
Παράδειγμα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση επιπέδων
Επίπεδο οθόνης L3 –

Ένδειξη “Εφικτά + ενεργά επίπεδα”

1.

Ενεργοποιήστε με τον συνδυασμό πλήκτρων < H > +< V > (βλ. σελίδα 27) τη
λειτουργία
προγραμματισμού. Εάν η λειτουργία προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένη,
αναβοσβήνει το σύμβολο “M-”.

2.

Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < H > μέχρι το
μπλοκ για τη ρύθμιση του αντίστοιχου επιπέδου αρχίσει να
αναβοσβήνει.

3.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο < V > εάν θέλετε να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το αντίστοιχο επίπεδο.

4.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο < H > για να μεταβείτε στο
ψηφίο του επόμενου διαθέσιμου επιπέδου.

5. Επαναλάβετε το βήμα 3 και 4, έως ότου ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν
τα σχετικά επίπεδα.
Εάν απενεργοποιηθεί το επίπεδο οθόνης 3, μπορεί να παραμετροποιηθεί η συσκευή
μόνο με τη βοήθεια του λογισμικού παραμετροποίησης!
6.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με τον συνδυασμό πλήκτρων < H >+< V > (βλ. σελίδα 27).
Το αποτέλεσμα από αυτό το παράδειγμα:
Εμφανίζονται τα επίπεδα 2, 3, 4 και 5,
= Επίπεδο 6 σε απόκρυψη,
2x κενό = Επίπεδο 7+8 δεν διατίθεται, = Επίπεδο 9 σε απόκρυψη

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ένδειξης αριθμού
ελέγχου (ανάγνωση ταχυδρομικών καρτών)
Επίπεδο οθόνης L3 –
1.

Ένδειξη “Εφικτά + ενεργά επίπεδα”

Ενεργοποιήστε με τον συνδυασμό πλήκτρων < H > +< V > (βλ. σελίδα 27) τη λειτουργία
προγραμματισμού. Εάν η λειτουργία προγραμματισμού είναι
ενεργοποιημένη, αναβοσβήνει το σύμβολο “M-”.
Εάν η σήμανση δεν βρίσκεται επάνω στο σύμβολο “M-” πατήστε σύντομα το πλήκτρο < H >, έως ότου το σύμβολο
“M-” αρχίσει να αναβοσβήνει.

2.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο < V > εάν θέλετε να ενεργο
ποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η “ένδειξη αριθμού ελέγχου”.

3.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με τον συνδυασμό πλήκτρων < H >+< V > (βλ. σελίδα 27).
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Θέση σε λειτουργία
Παράδειγμα: Αλλαγή της μονάδας μέτρησης (kWh ↔ MWh ή MJ ↔ GJ)
Επίπεδο οθόνης L3 –

Ένδειξη “Εφικτά + ενεργά επίπεδα”

1.

Ενεργοποιήστε με τον συνδυασμό πλήκτρων < H > +< V >
(βλ. σελίδα 27) τη λειτουργία προγραμματισμού. Εάν η
λειτουργία προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένη,
αναβοσβήνει το σύμβολο “M-”.

2.

Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το πλήκτρο < H >
μέχρι το σύμβολο της μονάδας μέτρησης με το δεκαδικό
πλαίσιο αρχίσει να αναβοσβήνει.

3.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο < V >για να αλλάξετε τη
μονάδα μέτρησης.

4.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με τον συνδυασμό πλήκτρων < H >+< V > (βλ. σελίδα 27).

Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν
σύμφωνα με το σχήμα στα παραδείγματα.
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Προτάσεις εγκατάστασης

(1) Εγκατάσταση στην περιοχή του δευτερεύοντος
κυκλώματος που δεν διαρρέεται συνεχώς.

1

(2) Εγκατάσταση στην περιοχή του πρωτεύοντος
κυκλώματος που δεν διαρρέεται συνεχώς.
Ο μετρητής θερμότητας διαρρέεται μόνον όταν
ρέει καυτό νερό παροχής από το πρωτεύον
στο δευτερεύον κύκλωμα μέσω της τρίοδης
βαλβίδας ανάμιξης.

2

(3) Εγκατάσταση στην περιοχή του δευτερεύοντος
κυκλώματος που δεν διαρρέεται συνεχώς.

3

(4) Εγκατάσταση στην περιοχή του δευτερεύοντος
κυκλώματος που διαρρέεται συνεχώς.

4

(5) Εγκατάσταση στο πρωτεύον
κύκλωμα.

5
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Λίστα ελέγχων
Προσέξτε τις εθνικές και ειδικές για κάθε χώρα ρυθμίσεις!
Πριν τη συναρμολόγηση
1. Είναι άθικτες οι θέσεις ασφαλειών στη συσκευή μέτρησης;
(Σφράγιση στον αισθητήρα επιστροφής, σφραγίδα)



2. Υπάρχει κατάλληλο σετ για την εγκατάσταση;
(σφαιρικές βάνες, τεμάχια εγκατάστασης, στεγανοποιητικά
παρεμβύσματα)



3. Έχει τοποθετηθεί σωστά το σετ εγκατάστασης;



4. Έχει διαστασιολογηθεί σωστά ο μετρητής θερμότητας;
(ροή qi / qp / qs, πίεση, θερμοκρασία)



5. Είναι κατάλληλες οι γεωμετρικές συνθήκες σύνδεσης του αισθητήρα
ροής, των αισθητήρων θερμοκρασίας και πιθανόν των δακτυλίων
εμβάπτισης στη θέση εγκατάστασης;



6. Για την περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δακτύλιοι εμβάπτισης:
Είναι οι δακτύλιοι εμβάπτισης κατάλληλοι για τον μετρητή θερμότητας
και σύμφωνοι με τις εθνικές και ειδικές για κάθε χώρα ρυθμίσεις;



7. Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα τεμάχια εγκατάστασης;
(στεγανοποιητικά παρεμβύσματα, ρακόρ)



8. Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα τεμάχια για τη σφράγιση;



9. Υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης για τον μετρητή θερμότητας;



10. Έγινε καλό ξέπλυμα της εγκατάστασης;
(Καθαρίστε το φίλτρο και τις σήτες)
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Λίστα ελέγχων

Μετά τη συναρμολόγηση
1. Έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρες θερμοκρασίας (αισθητήρες παροχής / επιστροφής) στις αντίστοιχες σωληνώσεις;



2. Επιπλέον όταν χρησιμοποιείτε δακτυλίους εμβάπτισης:
Έχει εισαχθεί ο αισθητήρας μέχρι τέρμα στον δακτύλιο εμβάπτισης
και έχει βιδωθεί καλά;



3. Εχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας ροής στη σωστή γραμμή;



4. Εχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας ροής χωρίς τάση;
(χωρίς φορτίσεις εφελκυσμού, θλίψης ή στρέψης)



5. Έχουν ανοίξει οι βαλβίδες στη σωστή γραμμή;



6. Είναι στεγανά όλα τα σημεία συναρμολόγησης;



7. Είναι όλες οι ενδείξεις πειστικές;
(θερμοκρασία και στιγμιαία ροή)



Μετά τη θέση σε λειτουργία
1. Είναι ο αισθητήρας παροχής σφραγισμένος; (Κίνδυνος επέμβασης)



2. Είναι οι αισθητήρες επιστροφής και ροής σφραγισμένοι;



3. Έχει σημειωθεί ο αριθμός συσκευής (επάνω στην πινακίδα τύπου);



4. Έχει σημειωθεί η αρχική ένδειξη μετρητή;
(Eπίπεδο 0, σημαντικό για την εκκαθάριση)
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Οδηγίες για πρόσθετα εξαρτήματα μετρητών θερμότητας
Συνδυασμός μετρητών θερμότητας/ψύχους με πρόσθετο εξάρτημα
Με την εφαρμογή της νέας γενιάς μετρητών θερμότητας τροποποιήθηκε το
χρώμα περιβλήματος των πρόσθετων εξαρτημάτων μετρητών θερμότητας από
μπλε σε λευκό.
Επιπλέον βελτιώθηκε για τους νέους μετρητές θερμότητας το σχέδιο
προσδιορισμού των αριθμών σειράς.
Για αυτό προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες:
Τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήματα ερμηνεύουν από τον < Αρ. σειράς > το <
ID συστήματος κανάλι 2 > με ένα αλγόριθμο, ο οποίος δεν ισχύει για το σχέδιο
προσδιορισμού των αριθμών σειράς των νέων μετρητών θερμότητας.

Αριθ. σειράς ψύχους
Αριθ. σειράς θερμότητας

Έτσι αυτά τα πρόσθετα εξαρτήματα παρέχουν για την έκδοση διεύθυνσης του
2ου καναλιού (< ID συστήματος κανάλι 2 >) μία τιμή, που δεν συμφωνεί με τον
αριθμό σειράς ψύχους που είναι τυπωμένος επάνω στον μετρητή.
Κατόπιν τούτου προκύπτουν για τα μέχρι τώρα εξαρτήματα μαζί με
συνδυασμό μετρητή θερμότητας/ψύχους οι ακόλουθες ιδιαιτερότητες:
WFZ16x.Ox – Ασύρματο πρόσθετο εξάρτημα
Αντικατάσταση για βαθμονόμηση (μπλε πρόσθετο εξάρτημα)
Το πρόσθετο εξάρτημα παρέχει για το ID συστήματος κανάλι 2 την τιμή
< αριθμός σειράς για θερμότητα - 3.000.000 >
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Οδηγίες για πρόσθετα εξαρτήματα μετρητών θερμότητας
Παράδειγμα:
Στο WMZ τυπωμένο: Αριθ. σειράς για θερμότητα: 65 000 100
Αριθ. σειράς για ψύχος:
65 000 101
Από τους αριθ. σειράς για θερμότητα δημιουργούνται τα ακόλουθα ID συστήματος:
ID συστήματος κανάλι1:
65 000 100 για θερμότητα
ID συστήματος κανάλι 2:
62 000 100 για ψύχος
Με αυτούς τους αριθμούς στα ασύρματα συστήματα Q AMR και Q walkby πιστοποιείται και πραγματοποιείται η ορθή διαχείριση του συνδυασμού
μετρητών θερμότητας/ψύχους.
Mε το < ID συστήματος κανάλι 2> που δημιουργείται από το εξάρτημα
υπάρχει κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης διευθύνσεων με άλλες συσκευές
στο ασύρματο δίκτυο. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων
ελέγχετε στον κατάλογο εγκαταστάσεων πόσο συχνά εμφανίζονται ID
συστήματος για το κανάλι 2!
Για να αποκλείσουμε από την αρχή αλληλοεπικαλύψεις διευθύνσεων προσφέρουμε
την ακόλουθη λύση:
Με το στικ προγραμματισμού WFZ.PS3 μπορεί να παραμετροποιηθεί το
εξάρτημα στον αλγόριθμο αριθμών σειράς του Q heat 5.
ο στικ προγραμματισμού WFZ.PS3 είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
R99/0005-02 – M-δίαυλος-πρόσθετο εξάρτημα
Νέα τοποθέτηση και αντικατάσταση για βαθμονόμηση (λευκό και μπλε
πρόσθετο εξάρτημα)
Για το <ID συστήματος κανάλι 2> τοποθετείται από το εξάρτημα στην πρώτη θέση το
„9“ . Οι θέσεις 2 - 8 αντιστοιχούν σε εκείνες των αριθμών σειράς για τη θερμότητα.
Παράδειγμα:
Στο WMZ τυπωμένο: Αριθ. σειράς για θερμότητα: 65 000 100
Αριθ. σειράς για ψύχος:
65 000 101
Από τους αριθ. σειράς για θερμότητα δημιουργούνται τα ακόλουθα ID συστήματος:
ID συστήματος κανάλι 1:
65 000 100 για θερμότητα
ID συστήματος κανάλι 2:
95 000 100 για ψύχος
M99/4001-01 / -11 – rcu4 ασύρματο πρόσθετο εξάρτημα rmh4
Νέα τοποθέτηση και αντικατάσταση για βαθμονόμηση (λευκό και μπλε
πρόσθετο εξάρτημα)
Για αυτό το πρόσθετο εξάρτημα το φαινόμενο που περιγράφηκε δεν έχει σημασία.
Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το εξάρτημα με ένα νέο μετρητή θερμότητας ως
συνήθως. Αγνοήστε τον αριθμό σειράς ψύχους που είναι τυπωμένος επάνω στον
μετρητή θερμότητας.
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