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Sauga ir atsakomybė
Svarbus nurodymas
Šį produktą gali montuoti tik turintys atitinkamą išsilavinimą ir apmokyti
specialistai, profesionaliai, ir laikantis pateiktų montavimo nurodymų!
Naudojimas pagal numatytąją paskirtį
Šilumos skaitikliai yra skirti centrinei šilumos arba vėsinimo energijai matuoti.
Priklausomai nuo konstrukcijos, jie yra numatyti šildomo vandens arba šildomo
vandens su glikolio priedais matuoti. Šilumos skaitikliai yra skirti būtent šiam
tikslui.
Naudojimas ne pagal paskirtį
Kitoks, nei prieš tai aprašytas naudojimas arba prietaiso keitimas bus laikomas
naudojimu ne pagal paskirtį. Norint naudoti tokiu būdu, privaloma prieš tai
pasiklausti raštu ir gauti sutikimą.
Įmontuotas skaitiklis yra po slėgiu esantis konstrukcinis elementas.
Yra pavojus nusiplikyti verdančiu vandeniu.
Laidavimas ir garantija
Pretenzijos dėl garantijos ir atsakomybė bus prisiimamos tik tuo atveju, jei
dalys buvo naudojamos pagal paskirtį bei buvo laikomasi techninės paskirties
ir galiojančių techninių taisyklių.
Saugos nurodymai
Naudojimas ne pagal paskirtį arba per stiprus varžtų priveržimas gali sukelti
nesandarumų. Atsižvelkite į instrukcijoje pateiktus maks. prisukimo momentus.
Sandarikliai turi būti parinkti atsižvelgiant į matmenis ir taikymos sryties
terminę apkrovą. Naudokite tik prie prietaiso pridėtus sandariklius. Skaitikliai,
skirti naudoti šildymo vandeniui su glikolio priedais, gali būti naudojami tik su
ant prietaiso nurodytu glikolio priedu.
Ličio baterijų saugos nurodymai
Šilumos skaitiklis yra su ličio baterija. Šis baterijos tipas yra vertinamas kaip
nepavojingas.
LAIKYTIS GALIOJANČIŲ TRANSPORTAVIMO NORMATYVŲ!
Naudojamų baterijų patikros sertifikatai pateikiami pagal pageidavimą.
Ličio baterijų naudojimas:
• laikyti saugant nuo drėgmės
• neįkaitinti daugiau kaip 100 °C ir
nemesti į ugnį
• neužtrumpinti

• neatidarinėti ir nepažeisti
• neįkrauti
• nelaikyti vaikams pasiekiamoje
vietoje
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Techniniai duomenys
Normos ir standartai
CE atitiktis

žiūrėti atitikties deklaraciją

Elektromagnetinis tinkamumas
Atsparumas trikdžiams
Trikdžių skleidimas

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

Apsaugos klasė
IP apsaugos rūšis

IP65 pagal EN 60529

Šilumos skaitiklis
Europos matavimo prietaisų direktyva (MID)
EB tipo patikros sertifikatas
Šilumos skaitiklis
Šildomos terpės kokybė
Veiksniai
Elektromagnetinė klasė
Mechaninė klasė
Aplinkos klasė
Matavimo tikslumo klasė

2004/22/EB
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
pagal VDI direktyvą 2035
E1
M1
A
3

Skaičiuotuvas
Temperatūros diapazonas
Kaip šilumos skaitiklis
Kaip šilumos arba šalčio skaitiklis
Leidžiajas temperatūrų skirtumas
Skaičiavimo pradžios temperatūrų
skirtumas
Aplinkos temperatūra

10 ... 90 °C
5 ... 90 °C
3–70 K
Šiluma: 1,0 K / šaltis: 0,2 K (pasirenkama nuo prekės
Nr.)
5 ... 55 °C

Energijos tiekimas
Ličio baterija
Trukmė

Nominalioji įtampa 3,0 V
> 6 (pasirinkt. 10) metai + 6 rezerviniai mėnesiai

Ekrano lygiai
Standartinis
Rodmuo
Energijos rodmuo

maž 2, iki 10
(priklausomai nuo konstrukcijos ir esamų pasirinkčių)
8 simbolių + piktograma
kWh (pasirinkt. MWh, MJ, GJ)
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Techniniai duomenys
Srovės jutiklis 2“ kapsulinis skaitiklis
Prijungimo dydžiai ir matmenys 0,6 m³/h
1,5 m³/h
VVPD montavimo ilgis
110 mm
110 mm
Vamzdžio jungtis
G 3/4“
litavimas 15 mm / 18 mm
Svoris
kompaktiškas
605 g
605 g
nuimamas
757 g
757 g
Montavimo padėtis
horizontali/vertikali
Skaitiklio sriegis prie VVPD
G2B
G2B

2,5 m³/h
130 mm
G 1“ 22 mm
litavimas

Nominali srovė qp
0,6 m³/h
1,5 m³/h
Mažiausias srautas qi horizontalus
30 l/h
30 l/h
vertikalus
30 l/h
30 l/h
Santykis qp/qi
horizontalus
20:1*
50:1*
vertikalus
20:1
50:1
Santykis qs/qp
2:1
Įsibėgėjimas
3-4 l/h
4-5 l/h
Didž. leidžiamas eksploatacinis
1,6 MPa (16 bar)
slėgis
0,1 MPa (1bar)
Maž. sistemos slėgis kavitacijai
išvengti
Temperatūros diapazonas
10 ... 90 °C
* Pasirinktinai taip pat galimi variantai, turintys didesnį dinaminį diapazoną

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1*
50:1

607 g
759 g
G2B

6-7 l/h

Temperatūros daviklis
Matavimo elementas
Konstrukcija
Skersmuo
Montavimo būdas

Kabelio ilgis
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standartinis
pasirinktinai

PT 1000 pagal EN 60751
Tipas DS
5,0 mm–5,2 mm
5,0 mm – tiesiogiai (rutulinis čiaupas) / netiesiogiai
(panardinimo gilzė)
5,2 mm – tiesiogiai (rutulinis čiaupas) / netiesiogiai
(panardinimo gilzė)
1,5 m
3,0 m

Brėžiniai
2“ kapsulinis skaitiklis
101,5

G2
Ø 67
75

13

( 28,6 )

61,4

78
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Brėžiniai
Vieno vamzdžio prijungimo dalis (VVPD)

Žymėjimas
VVPD tipas

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Ø D3 (mm)
22,2 ± 0,2 32,2 ± 0,2 52,4 ± 0,2
10

D4
G 2-B

H1 (mm)
14,3 + 0,2

H2 (mm)
14,5 + 0,2

H3 (mm)
16 + 0,2

Svarbūs montavimo nurodymai

Kapsulinis skaitiklis turi būti montuojamas tik į vieno
vamzdžio jungiamąją detalią (VVJD), jokiu būdu nenaudojant
adaptavimo žiedo ir pereinamųjų dalių.

Daviklių kabeliai (pvz., temperatūros daviklio kabelis) turi būti
klojami mažiausiai 50 mm atstumu nuo elektromagnetinių
trikdžių šaltinių (jungiklių, elektrinių variklių, dienos šviesos
lempų).
Įmontuotas skaitiklis yra po slėgiu esantis konstrukcinis
elementas!
Pavojus nusiplikyti verdančiu vandeniu.
Montavimą gali atlikti tik apmokyti specialistai

Laiktis eksploatavimo, aptarnavimo instrukcijų ir montavimo
nurodymų pagal EN 1434-6!

Tiesiogiai panardinamas montavimo variantas
Iš esmės yra rekomenduojamas šis variantas!

Netiesiogiai panardinamas montavimo variantas
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių panardinamų gilzių
montavimo reikalavimų!

Atsižvelgti į teisingą padavimo ir grįžimo srovės jutiklio
montavimo padėti!
11

Montavimo padėtys
Horizontalus montavimas

Vertikalus montavimas

Apverstas horizontalus
montavimas

Nemontuoti virš galvos!
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Montavimo variantai
Šilumos skaitiklis – tiesiogiai panardinamas (rutulinis čiaupas)

• Į srauto jutiklį
integruotas grįžtamojo
srauto jutiklis

• Padavimo jutiklis
tiesioginiai
panardinamas

Šilumos skaitiklis – netiesiogiai panardinamas
(panardinama gilzė)
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių
panardinamų gilzių naudojimo reikalavimų!

• Į srauto jutiklį integruotas
grįžtamojo srauto jutiklis

• Padavimo jutiklis
netiesiogiai panardinamas
13

Paruošti įdiegimą – tiesiogiai panardinamas (rutulinis čiaupas)
- įdiegiant naujai

• Praskalauti įrangą
• Uždaryti rutulinius čiaupus

Naudoti rutulinį čiaupą su jungtimi, skirta
tiesiogiai panardinamam padavimo jutikliui!

- keičiant prietaisą

• Uždaryti rutulinius
čiaupus
• Nulaužti plombas
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Paruoši įdiegimą – netiesiogiai panardinamas (panardinama gilzė)
- įdiegiant naujai
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių
panardinamų gilzių naudojimo reikalavimų!

• Praskalauti įrangą
• Uždaryti rutulinius čiaupus

Movas naudoti su panardinamomis gilzėmis!

- keičiant prietaisą
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių
panardinamų gilzių naudojimo reikalavimų!

• Uždaryti rutulinius čiaupus
• Nulaužti plombas
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Sumontuoti šilumos skaitiklį
Paruošti montavimą

• Nuimkite dengiamąjį dangtelį
arba tiesiog išmontuokite
esamą skaitiklį
• Pašalinkite profilio sandariklį
• Prireikus išmontuokite
temperatūros jutiklį

Nustatykite VVPD

• Patikrinkite, ar VVPD yra
pažymėtas „IST“ arba „QDS“
ženklu.
Jeigu VVPD yra tokiu būdu
pažymėtas, matavimo kapsulę
galima naudoti be tolesnio
patikrinimo.
Jeigu VVPD nėra pažymėtas:
• patikrinkite VVPD brėžinyje, esančiame
šios instrukcijos 10 psl., pateiktus esamo
VVPD matmenis.

Žymėjimas
VVPD tipas

• Jeigu pateikti matmenys nesutampa su esančiai instrukcijoje, matavimo
kapsulės negalima montuoti į turimą VVPD.
16

Sumontuoti šilumos skaitiklį
Sumontuoti šilumos skaitiklį

• Naują skaitiklį visuomet
montuoti tik su naujais
sandarikliais
• Teisingai įdėkite naują
profilio sandariklį
• Į VVPD įsukite naują
šilumos skaitiklį

Prisukite matavimo kapsulę

• Matavimo kapsulę prisukti tinkamu raktu
maždaug 30–40 Nm prisukimo momentu
• Sulygiuoti skaičiuotuvą
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Temperatūros daviklio montavimas – tiesiogiai panardinamas (rutulinis čiaupas)
Temperatūros daviklis – skersmuo 5,0 mm / 5,2 mm
Pavaizduota temperatūros jutiklio (TJ) padėtimi P1 pusinio cilindro sriegių vietoje atlikite 1–4 veiksmus.
1

P1

P2

2

(1) Įstatykite temperatūros jutiklį į pridedamus pusinio cilindro sriegius.
(2) Užmaukite antrąją varžto pusę taip, kad
vienos pusės fiksatorius užsifiksuotų antrosios pusės įduboje.

Panardinimo gylis
> 50 %, < 99 %

3

(3) Įstatykite „O“ formos žiedą rutulinio vožtuvo montavimo vietoje.
Naudokite pakuotėje esantį
originalų „O“ formos žiedą!

(4) Įstumkite TJ ir priveržkite maždaug 3
Nm prisukimo momentais (rankiniu būdu).

4

Patikrinkite prašom tinkamą TJ padėtį:
(a) pusinio cilindro sriegių kraštas turi būti
prigludęs prie rutulinio vožtuvo;
(b) abi cilindro pusės turi būti prigludusios
viena prie kitos.
Jeigu nepavyko tinkamai atlikti TJ montavimo, reikia TJ išimti iš rutulinio vožtuvo.

Temperatūros jutiklis negali atsiremti į rutulinio
vožtuvo dugną!

tinkamai

blogai
a
b

Pavaizduota temperatūros jutiklio (TJ)
padėtimi P2 des Temperaturfühlers (TF) pusinio cilindro sriegių vietoje
atlikite 1–4 veiksmus.
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Temperatūros daviklio montavimas – tiesiogiai panardinamas (rutulinis čiaupas)
Temperatūros daviklis – AGFW
(1) Tvirtai įsukite temperatūros daviklį į montavimo vietą.

Panardinimo gylis
> 50 %

1

(2) Jutiklį priveržti varžtų raktu maždaug 5 Nm prisukimo momontu.

2
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Temperatūros daviklio montavimas – netiesiogiai panardinamas (panardinama gilzė)
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių
panardinamų gilzių naudojimo reikalavimų!

ES šalyse (išskyrus Vokietiją) yra leidžiamas pakartotinas
panardinimo gilzių naudojimas, jeigu jos atitinka MID reikalavimus.
Vokietijoje neleidžiamas pakartotinas panardinimo gilzės
naudojimas! Instaliuojant pakaitinę, būtina atsižvelti į pridedamą naudojo
informaciją, skirtą keičiamoms panardinimo gilzėms!
Pabandykite vieną po kito 1–3 žingsnius su pavaizduotomis temperatūros
daviklio pozicijomis (TJ) indelio P1 P2 sriegyje P3 kol užtikrinama, kad TJ
tvirtai stovi panardinimo gilzėje, o TJ sriegis sukibęs su panardinimo gilzės
sriegiu!
(1) Įstatykite temperatūros daviklį į pridedamą indelio sriegį*.
(2) Antrąją pusę užmaukite taip, kad vienos pusės kaištis įsisuktų į antrosios
pusės pagilėjimą.
(3) Įstumkite temperatūros daviklį į panardinimo gilzę iki atsirems.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) TJ su varžtu prisukite panardinimo gilzėje maždaug
3 Nm (tvirtai, rankiniu būdu) prisukimo momentu.
4
Montuojant temperatūros daviklį į kitokio tipo
panardinimo gilzes, gali neatitikti tvirtinimo būdas,
kaip kad yra aprašyta aukščiau. Prireikus naudokite išmontuoto prietaiso
tvirtinimo medžiagas.
* Prietaisams, kurių temperatūros daviklio skersmuo yra 6 mm, montavimui į kitokio tipo
panardinimo gilzes nėra įdėta jokių varžtų.
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Montavimas prie sienos, kai skaičiuotuvas yra nuimamas
Variantai su nuimamu skaičiuotuvu gali būti montuojami su pasirinktinai
gaunamu sienos laikikliu, maks. 40 cm atstumu iki nuo srovės jutiklio.
(1) Pridedamomis medžiagomis pageidaujamoje padėtyje pritvirtinkite atstumo
laikiklį (a) ir sienos laikiklį (b). Sienos laikiklį pozicionuokite taip, kad griovelis
(b1) būtų atsuktas į viršų.
(2) Dangtelį (c) uždenkite taip, kad užrašas „TOP1“ būtų skaitomas horizontaliai
ir užsifiksuotų sienos laikiklyje.
(3) Nuimkite skaičiuotuvą nuo srovės jutiklio, išvyniokite skaičiuotuvo kabelį.
(4) Juntamai įspauskite skaičiuotuvą į sienos laikiklį.
a
b1

b

ma

ks

.4

0c

m

c

Perteklinio
kabelio laikiklis
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Patikrinti įdiegimą
Atidaryti blokuotę

• Atsukti rutulinius čiaupus
• Įjungti šildymą ir atsukti
radiatoriaus vožtuvą

Patikrinti įdiegimą
• Patikrinti sandarumą ir
srovės kryptį
Neteisinga srovės kryptis
bus rodoma ekrane.
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Užplombuoti prietaisą
Užplombuoti srovės jutiklį
(1) Plombavimo vielą įverkite per veržlės plombavimo angas,
esančias prie VVPD įtekėjimo ir srovės jutiklio.
(2) Perverti vielą per laisvas plombų angas.
(3) Sukant plombos sparną tvirtai
užvynioti vielą.
(4) Nulaužti plombos sparną.
1

Nulaužus sparną, plombavimas
yra tinkamas.
3

2

3
4

Užplombuoti rutuliniame čiaupe esantį temperatūros daviklį

3

2

1
3

4

(1) Plombos vielą pririšti per plombavimo angas, esančias prie rutulinio
čiaupo jutiklio varžtų.
(2) Perverti vielą per laisvas plombų angas.
(3) Sukant plombos sparną tvirtai užvynioti vielą.
(4) Nulaužti plombos sparną.
Nulaužus sparną, plombavimas yra tinkamas.
23

Užplombuoti prietaisą
Užplomtuoti temperatūros daviklį į panardinamą gilzę
Laikykitės nacionalinių ir šalyje galiojančių
panardinamų gilzių naudojimo reikalavimų!

2

(1) Plombos vielą pririšti per plombavimo
angas, esančias prie jutiklio varžtų ir
panardinimo gilzės.
(2) Apvyniokite plombavimo vielą aplinkas
T dalį.
(3)	Perverti vielą per
laisvas plombų angas.
(4) Sukant plombos sparną tvirtai
užvynioti vielą.

3

4

(5) Nulaužti plombos sparną.
4

1

Nulaužus sparną, plombavimas
yra tinkamas.

5

Pasižymėti skaitiklio rodmenis

• Pašalinkite montavimo apsaugą

• Pasižymėti montavimo datą,
skaitiklio numerį, ir plombų
numerius
• Pasižymėti senus ir naujus
skaitiklio rodmenis

24

:
eni:
Data
enys s
lio rodm nys nauji:
ik
it
a
k
e
S
lio rodm
Skaitik

Seną prietaisą utilizuoti
laikantis nacionalinių
direktyvų!

Aptarnavimas ir ekranas
Prietaiso elementai
(1) LC ekranas – standartiškai ekranas yra išjungtas (budėjimo režimas). Kas 36 sekundes
trumpai mirkteli rodmuo ir parodoma faktinė skaitiklių
būklė, skaitiklių būklė pasirinktą dieną ir, jeigu
yra, klaida (greito nuskaitymo režimas).
(2) Mygtukas < H > (horizontalus)
(3) Mygtukas < V > (vertikalus)
(4) IrDA sąsaja
(5) Sąsajos dangtelis
(6) Modulio sąsaja
(7) Tvirtinimo angos išoriniams optiniams
moduliams
(8) Vartotojo apsauga ir išorinių kabelio
jungčių įkišimo vietos

Būklės rodmuo
Rodmuo

Aprašymas
Rodomi duomenys galioja:
• Heat = šiluma
• Imp1 = 1 impulsinis įėjimas
• Cool = šaltis
• Imp2 = 2 impulsinis įėjimas
• (tuščia) = rodoma vertė yra faktinė
• M (Memory) = mėnesio arba pasirinktos datos vertė
Rodoma vertė yra datos vertė:
• Day = faktinė data
• M-Day = data galioja išsaugotai metų arba mėnesio vertei
Rodoma vertė yra bandomoji:
• Check = bandomasis skaičius yra susijęs su faktine sąnaudų verte
• M-Check = bandomasis skaičius galioja išsaugotai metų arba
mėnesio vertei
• Momentinis srautas
• Energija neskaičiuojama-> nėra temperatūrų skirtumo
• Momentinis srautas
• Energijos skaičiavimas
• IrDA komunikacija šiuo metu yra aktyvi
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Aptarnavimas ir ekranas
Ypatingos darbo sąlygos
Rodmuo

Aprašymas

Priemonės/nurodymai

• Viršytas modulio
sąsajos arba IrDA
komunikacijos kreditas

• Bus pašalintas pasibaigus kredito
laikotarpiui (modulis = faktinė diena;
IrDA = faktinis mėnuo).

• Baigėsi eksploatavimo
laikas

• Reikia pakeisti prietaisą arba bateriją.
Atsižvelkite į nacionalinius ir konkrečiai
šaliai būdingus normatyvus!

• Neteisinga srauto
kryptis

• Patikrinti montavimą (atkreipti dėmesį į
ant srauto jutiklio esančią rodyklę)
• Patikrinti vamzdyną
• Patikrinti cirkuliacinių siurblių ir
termostatų veikimą

• Sukeisti arba
neteisingai sumontuoti
temperatūros davikliai

• Įsitikinkite, ar teisingoje gijoje yra
sumontuotas srovės jutiklis arba
• patikrinkite temperatūros daviklio
montavimo būdą

Klaidų pranešimai
Klaidos rodmuo

Klaidos aprašymas

Priemonės/nurodymai

• Aparatūros klaida
arba pažeista prekė

• Patikrinkite ar nėra srauto jutiklio,
sujungimo kabelio ir skaičiuotuvo
išorinių pažeidimų
• Prietaisas turi būti pakeistas

• Kištukinis modulis prieš • Modulis turi kito šilumos skaitiklio matatai buvo suporuotas su
vimo duomenis.
kitu matavimo prietaisu • Duomenis išsaugokite, nes po trumpo
laiko jie bus perrašyti.
• Norėdami ištrinti rodmenį, patvirtinkite
bet kuriuo mygtuku.
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• Padavimo jutiklis lūžo

• Patikrinkite ar nėra temperatūros
daviklio ir linijų mechaninių pažeidimų
• Prietaisas turi būti pakeistas

• Trumpasis jungimas
padavimo jutiklis

• Patikrinkite ar nėra temperatūros
daviklio ir linijų mechaninių pažeidimų
• Prietaisas turi būti pakeistas

• Atgalinio srauto jutiklis
lūžęs

• Patikrinkite ar nėra temperatūros
daviklio ir linijų mechaninių pažeidimų
• Prietaisas turi būti pakeistas

• Trumpasis jungimas
Atgalinio srauto jutiklis

• Patikrinkite ar nėra temperatūros
daviklio ir linijų mechaninių pažeidimų
• Prietaisas turi būti pakeistas

Aptarnavimas ir ekranas
Mygtukų raktai standartiniame režime
1. Aktyvuoti LC ekraną
Paspauskite mygtuką < H > arba
Paspauskite mygtuką < V >
2. Iš pageidaujamos padėties vieną lygį pakeisti sekančiu
Paspauskite mygtuką < H >
3. Pakeisti kitą rodmenį per lygį
Paspauskite mygtuką < V >

Mygtukų priskyrimas programavimo režime

(tik L3 arba L4 lygis)

Norint aktyvuoti programavimo režimą, reikia įrodyti turimą teisę programuoti, įvedant
prietaiso slaptažodį.
Iš anksto nustatytas standartinis PIN kodas nurodytas ant prietaiso pakuotės.
Jeigu PIN kodas buvo patvirtintas, vėlesnių verčių programavimui PIN kodas nebebus
reikalingas. Galiojimas prarandamas, jeigu nustatomas kitas, nei L3 ar L4 lygis.
1. Aktyvuoti programavimo režimą
Mygtuku < H > valdykite lygį.
Lygio viduje valdykite mygtuku < V > , kad būtų rodoma vertė,
kurią reikia nustatyti.
Iš pradžių paspauskite ir palaikykite mygtuką < H >,
tuomet papildomai paspauskite ir palaikykite < V > mygtuką.
2. Parametrų keitimas
Daug kartų trumpai paspauskite < V > mygtuką, kol mirksinti parametro atkarpa
pasieks pageidaujamą vertę.
Trumpai paspauskite < H > mygtuką, tuomet pereisite prie sekančios parametro
atkarpos.
3. Įvesties patvirtinimas
Iš pradžių paspauskite ir palaikykite mygtuką < H >,
tuomet papildomai paspauskite ir palaikykite < V > mygtuką.
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Įvedimas į eksploataciją
Aktyvuoti programavimo režimą
1.

Mygtuku < H > valdykite atitinkamą ekrano lygį
(L3 arba L4) .

2.

Mygtuku < V > valdykite atitinkamos vertės rodmenį
(šiuo atveju pažymėtą dieną) .

3.

Mygtukų kombinacija < H >+< V > (žr. psl. 27) aktyvuokite
programavimo režimą. Palaikykite nuspaudę šią
mygtukų kombinaciją, kol pasirodys rodmuo, skirtas
slaptažodžiui įvesti.

4.

Daug kartų trumpai paspauskite < V >mygtuką,
kol bus pasiekta vertė, skirta mirksinčiam segmentų blokui.

5.

Trumpai paspauskite < H >mygtuką, tuomet pereisite prie
sekančio segmento bloko.

6. Kartokite 4 ir 5 žingsnį, kol bus pilnai įvestas slaptažodis.
7.

Patvirtinkite slaptažodžio perėmimą < H >+< V > (žr. psl. 27)
buvo įvestas teisingas slaptažodis,
rodmuo pasikeis į vertę, kuri turi būti suprogramuota.

mygtukų kombinacija . Jeigu

Pavyzdys: Suprogramuoti pažymėtą dieną
Ekrano lygis L3 –
1.

rodmuo „Pažymėta diena“

Mygtukų kombinacija < H > + < V > (žr. psl. 27)
aktyvuokite programavimo režimą.
Jeigu programos režimas aktyvuotas, iš pradžių mirksės
„Metai“ nustatymo vertės segmento blokas.

2.

Daug kartų trumpai paspauskite < V >mygtuką, kol bus
pasiekta „Metai“ vertė, skirta naujai pažymėtai dienai.

3.

Paspauskite <V> mygtuką tik tuomet, jeigu norite praleisti
pirmąją pažymėtą dieną.
Paspauskite < H >mygtuką, kad pereitumėte prie segmento
bloko , skirto vertei „Mėnuo“ nustatyti.

4.

Daug kartų trumpai paspauskite < V >mygtuką, kol bus
pasiekta „Menuo“ vertė, skirta naujai pažymėtai dienai.

5.

Mygtukų kombinacija
< H > + < V > (žr. psl. 27) patvirtinkite nustatymą.
Kaip pažymėta diena, visuomet gali būti pasirenkama
tik paskutinė vieno mėnesio diena.
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Įvedimas į eksploataciją
Pavyzdys: Aktyvuoti/deaktyvuoti lygius
Ekrano lygis L3 –
1.

rodmuo „Galimas + aktyvus lygis“

Mygtukų kombinaciją < H > +< V > (žr. psl. 27)
aktyvuokite programavimo režimą. Aktyvavus programavimo
režimą, mirksės „M-“ simbolis.

2.

Daug kartų trumpai paspauskite < H > mygtuką, kol pradės
mirksėti segmento blokas, skirtas atitinkamam lygiui nustatyti.

3.

Trumpai paspauskite < V >mygtuką, jeigu norite aktyvuoti
arba deaktyvuoti atitinkamą lygį.

4.

Trumpai paspauskite < H > mygtuką, tuomet pereisite prie
sekančio prieinamo lygio skaičiaus.

5. Kartokite 3 ir 4 žingsnį, kol bus aktyvuoti arba deaktyvuoti pageidaujami lygiai.
Jeigu buvo deaktyvuotas 3 ekrano lygis, prietaisą galima nustatyti tik su nustatymo
programine įranga!
6.

Mygtukų kombinacija < H >+< V > (žr. psl. 27)patvirtinkite nustatymą.
Šio pavyzdžio rezultatas:
rodomi 2, 3, 4 ir 5 lygiai,
= 6 lygis nerodomas,
2x tarpai = 7+8 lygiai neprieinami, = 9 lygis nerodomas.

Pavyzdys: patikros skaičiaus (kortelės nuskaitymas) įjungimas/išjungimas
Ekrano lygis L3 –
1.

rodmuo „Galimas + aktyvus lygis“

Mygtukų kombinacija < H > +< V > (žr. psl. 27) aktyvuokite
programavimo režimą. Aktyvavus programavimo režimą,
mirksės „M-“ simbolis.
Jeigu žymuo nerodo „M-“ simbolio, trumpai paspauskite
< H > mygtuką, kol pradės mirksėti „M-“ simbolis.

2.

Trumpai paspauskite < V >mygtuką, jeigu norite įjungti
arba išjungti pasirinktį „Rodmuo patikros skaičius“.

3.
Mygtukų kombinacija < H >+< V > (žr. psl. 27) patvirtinkite nustatymą.
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Įvedimas į eksploataciją
Pavyzdys: Matmens pakeitimas (kWh ↔ MWh pvz., MJ ↔ GJ)
Ekrano lygis L3 –

rodmuo „Galimas + aktyvus lygis“

1.

Mygtukų kombinacija < H > +< V >
(žr. psl. 27) aktyvuokite programavimo režimą.
Aktyvavus programavimo režimą, mirksės „M-“ simbolis.

2.

Daug kartų trumpai paspauskite < H >mygtuką, kol mirksės
matmens vertės simbolis su dešimtainiu kontūru.

3.

Trumpai paspauskite < V >mygtuką ir pakeiskite
matavimo vienetą.

4.

Mygtukų kombinacija < H >+< V > patvirtinkite nustatymą (žr. psl. 27).

Visi kiti prietaiso parametrai bus nustatyti pagal pateikto pavyzdžio
schemą.
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Montavimo patarimai

(1) Montavimas į ne nepastovaus srauto antrinio
kontūro sektorių.

1

(2) Montavimas į ne nepastovaus srauto pirminio
kontūro sektorių. Šilumos skaitiklis bus tik tada
veikiamas srauto, kai per trijų takų mišrųjį vožtuvą
iš pirminio kontūro sektoriaus į antrinio kontūro
sektorių tekės karštas padavimo vanduo.

2

(3) Montavimas į ne nepastovaus srauto antrinio
kontūro sektorių.

3

(4) Montavimas į pastovaus srauto antrinio kontūro
sektorių.

4

(5) Montavimas pirminiame kontūre.
5
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Kontrolinis sąrašas
Atsižvelkite į regioninius ir specifinius vietinius potvarkius!
Prieš montavimą
1. Ar nepažeisti matavimo prietaiso saugikliai?
(plomba prie atgalinės srovės jutiklio, antspaudas)



2. Ar yra tinkamas montavimo rinkinys?
(rutulinis čiaupas, montavimo dalys, sandarikliai)



3. Ar tinkamai patalpintas montavimo rinkinys?



4. Ar šilumos skaitiklis yra teisingų matmenų?
(srautas qi / qp / qs, slėgis, temperatūra)



5. Ar tinkamos montavimo vietai reikalingos srauto jutiklio, temperatūros
jutiklio ir prireikus panardinimo gilzės geometrinės prijungimo sąlygos?



6. Naudojant panardinimo gilzes:
ar tinka panarudinimo gilzės šilumos skaitikliui pagal šalyje
galiojančius ir regioninius potvarkius?



7. Ar yra visos reikiamos montavimo dalys?
(sandarikliai, varžtai)



8. Ar yra visos plombavimui reikalingos dalys?



9. Ar yra šilumos skaitiklio montavimo instrukcija?



10. Ar įranga buvo tinkamai praskalauta?
(išvalyti filtrą ir sietelį)
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Kontrolinis sąrašas

Po montavimo
1. Ar temperatūros jutiklis (padavimo / grįžimo jutiklis) įmontuotas
į atitinkamą liniją?



2. Papildomai, naudojant panardinimo gilzę:
ar jutiklis yra įstumtas iki pat panardinimo gilzės dugno ir tvirtai
prisuktas?



3. Ar sraugo jutiklis įmontuotas teisingoje vietoje?



4. Ar srauto jutiklis įmontuotas be įtampos?
(nesat traukimo, slėgio ar sukimo apkrovos)



5. Ar teisingoje vijoje yra atidaryti barjerai?



6. Ar visos montavimo vietos sandarios?



7. Ar visi rodmenys patikimi?
(temperatūros ir momentinis srautas)



Paleidus į eksploataciją
1. Ar padavimo jutiklis užplombuotas? (manipuliavimo pavojus)



2. Ar užplombuotas grįžtamojo srauto jutiklis ir srauto jutiklis?



3. Ar pažymėtas prietaiso numeris (ant skydelio)?



4. Ar pažymėta skaitiklio pradinis rodmuo?
(0 lygis, svarbus apskaitai)
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Nurodymai apie pridedamus šilumos matuoklių modulius
Kombinuotų šilumos / šalčio matuoklių su pridedamu moduliu naudojimas
Įvedus naujos kartos šilumos matuoklius, šilumos matuoklių pridedamų modulių
spalva buvo pakeista iš mėlynos į baltą.
Be to, naujiesiems šilumos matuokliams buvo pritaikyta serijos numerių
koncepcija.
Atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją:
Vėliau pradėti naudoti pridedami moduliai iš < serijos Nr. >
< ID sistemos 2 kanalas >, su algoritmu, negaliojančiu naujų šilumos matuoklių
serijos numerių koncepcijai.

Šalčio serijos Nr.
Šilumos serijos Nr.

Todėl šie pridedami moduliai, antrojo kanalo perduodamam adresui siunčia
(< ID sistemos 2 kanalas >) vertę, nesutampančią su ant matuoklio esančiu
šalčio serijos Nr.
Tai nulemia ankstesnių modulių, naudojamų kartu su kombinuotu šilumos /
šalčio matuokliu, toliau išvardintos ypatybės:
WFZ16x.Ox – radijo modulis
Patikros keitimas (mėlynas pridedamas modulis)
Pridedamas modulis siunčia vertę kaip ID sistemos 2 kanalas
< serijos Nr. šilumai 3 000 000 >
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Nurodymai apie pridedamus šilumos matuoklių modulius
Pavyzdys:
ant ŠM užrašyta:

šilumos serijos Nr.:
šalčio serijos Nr.:

65 000 100
65 000 101

Iš šilumos serijos Nr. bus sugeneruotas toliau pateiktas sistemos ID:
ID sistema, 1 kanalas: 65 000 100
ID sistema, 2 kanalas: 62 000 100

šilumai
šalčiui

Kombinuotas šilumos / šalčio matuoklis radijo sistemoje Q AMR arba „Q walkby“ bus identifikuotas ir valdomas šiuo numeriu.
Moduliu sugeneruotu < ID sistemos 2 kanalu > atsiranda pavojus adresų
nesuderinamumui su kitais radijo tinkle esančiais prietaisais atsirasti. Norint
išvengti duomenų praradimo, patikrinkite įrangos aprašą dėl pakartotinai
atsirandančios 2 kanalo ID sistemos!
Tam, kad adresų nesuderinamumo klausimas būtų išspręstas nuo pat pradžių,
rekomenduojame jums tokį sprendimą:
naudojantis programavimo šviesplunksne WFZ.PS3, modulis gali būti
nustatytas į Q heat 5 serijos numerio algoritmą.
Esant poreikiui, programavimo šviesplunksnę WFZ.PS3 galima
užsisakyti.
R99/0005-02 – „M“ linijos pridedamas modulis
Naujas panaudojimas ir patikros keitimas (baltas ir mėlynas pridedamas modulis)
< ID sistemos 2 kanalui > modulis visų pirma nustato „9“. 2–8 pozicijos atitinka
šilumos serijos numerį.
Pavyzdys:
ant ŠM užrašyta:

šilumos serijos Nr.:
65 000 100
šalčio serijos Nr.:
65 000 101
Iš šilumos serijos Nr. bus sugeneruotas toliau pateiktas sistemos ID:
ID sistema, 1 kanalas: 65 000 100 šilumai
ID sistema, 2 kanalas: 62 000 100 šalčiui
M99/4001-01 / -11 – rcu4 pridedamas radijo modulis rmh4
Naujas panaudojimas ir patikros keitimas (baltas ir mėlynas pridedamas modulis)
Šiam pridedamam moduliui aprašytasis efektas neturi jokios reikšmės. Šį modulį
su naujuoju šilumos matuokliu galite naudoti kaip įprasta ir toliau. Ant šilumos
matuoklio esantį šalčio serijos Nr. galite tiesiog ignoruoti.
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