Kurulum kılavuzu
Sadece uzman personel için

Isı sayaçları

Ölçüm kapsüllü sayaç (IST)

Teslimat kapsamı

Isı sayaçları
Koruma başlığı
Kurulum kılavuzu
Kullanım kılavuzu
Sabit daldırma kovanları için kullanıcı bilgilendirmesi (sadece D için)
Conta seti EAT
Isı sensörü conta seti
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Güvenlik ve teminat
Önemli bilgi
Bu ürün amacına uygun ve öngörülen montaj yönetmelikleri doğrultusunda
kurulmalıdır ve bundan dolayı montajı sadece eğitimini almış ve tecrübeli
uzman personel tarafından yapılmalıdır!
Amacına uygun kullanım
Isı sayaçları, ısıtma veya soğutma enerjisinin merkezi tüketim tespiti için
kullanılır. Modeline göre bu sayaçlar ısıtma suyu veya glikol ilaveli ısıtma
suyunun ölçümü için tasarlanmıştır. Isı sayaçları sadece bu amaç için
öngörülmüştür.
Amacına uygun olmayan kullanım
Daha önce anlatılan kullanımın dışında bir kullanım veya cihazda yapılan
değişiklikler, amacına uygun kullanımın dışındadır ve önceden danışılmalı
ve izin alınmalıdır.
Dahilinde bulunan sayaç basınç ileten bir yapı parçasıdır.
Kaynak su dolayısı ile haşlanma tehlikesi bulunmaktadır.
Teminat ve garanti
Teminat ve garanti talepleri sadece tüm parçalar amacına uygun
kullanıldığında ve ayrıca teknik şartnameler ve geçerli kurallara uyulduğunda
yapılabilir.
Güvenlik bilgileri
Amacına uygun olmayan uygulama veya cıvataların aşırı şekilde sıkılması,
sızdırmalara sebep olabilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen maks. torku
dikkate alın. Contalar, ölçüm ve termik basınç açısından kullanım amacına
uygun olmalıdır. Bundan dolayı sadece cihazın beraberinde bulunan contaları
kullanın. Glikol ilaveli ısıtma suyu sayaçları, sadece cihazın üzerinde belirtilen
glikol katkısıyla işletilmelidir.
Lityum pilleri için güvenlik bilgileri
Isı sayacı bir lityum pili ile donatılmıştır. Bu pil tipi tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmıştır.
İLGİLİ NAKLİYE YÖNETMELİKLERİNE UYULMALIDIR!
Kullanılan piller için kontrol belgeleri talep edilebilir.
Lityum pillerin kullanımı:
• Nemden koruyarak saklanmalıdır
• 100°C'nin üzerinde ısıtılmamalı ve
ateşe atılmamalıdır
• kısa devre yaptırılmamalıdır

• açılmamalı ve hasar verilmemelidir
• şarj edilmemelidir
• çocukların erişim alanında
saklanmamalıdır
5
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Teknik veriler
Normlar ve standartlar
CE uyumluluğu

bakınız uyumluluk açıklaması

Elektromanyetik uyumluluk
Parazit dayanıklılığı
Parazit gönderimi

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

Koruma türü
IP koruma türü

IP65, EN 60529 uyarınca

Isı sayaçları
Avrupa Ölçüm Cihazları Yönetmeliği (MID)
AB Tip Onay Belgesi
Isı sayaçları
Isıtma sıvısı kalitesi

2004/22/EG
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
VDI yönetmeliği 2035 uyarınca

Faktör değişkenleri
Elektromanyetik sınıf
Mekanik sınıf
Çevre sınıfı
Ölçüm hassasiyeti sınıfı

E1
M1
A
3

Hesaplama düzeneği
Isı alanı
sıcaklık sayacı olarak
sıcaklık ve soğukluk sayacı
olarak
izin verilen ısı farkı
Isı farkı sayım başlangıcı
Çevre ısısı
Enerji beslemesi
Lityum pil
Gidiş süresi
Ekran düzeyleri
Standart
Gösterge
Enerji göstergesi

10 … 90 °C
5 … 90 °C
3 – 70 K
Sıcaklık: 1,0 K / soğukluk: 0,2 K (ürün no. üzerinden
seçilebilir)
5 … 55 °C
Nominal gerilim 3,0 V
> 6 (ops. 10) yıl + 6 ay yedek
min. 2, 10'a kadar
(modele ve içerdiği opsiyonlara bağlı)
8 haneli LCD + piktogramlar
kWh (ops. MWh, MJ, GJ)
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Teknik veriler
2" kapsüllü sayaç akış sensörü
Bağlantı boyutları ve kütle
EAT montaj uzunluğu
Boru bağlantısı
Kütle
Montaj konumu
EAT'ta sayaç dişlisi
Nominal akış qp
Minimum akış qi
qp/qi orantısı

yatay
dikey
yatay
dikey

0,6 m³/h
1,5 m³/h
110 mm
110 mm
G 3/4"
lehim 15 mm veya lehim 18 mm
605 g
605 g
yatay/dikey
G2B
G2B

2,5 m³/h
130 mm
G 1"
lehim 22 mm
607 g

0,6 m³/h
12 l/h
24 l/h
50:1
25:1
2:1
3-4 l/h
16 bar
1 bar

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1*
50:1

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1*
50:1

G2B

Orantı qs/qp
Hız alma
4-5 l/h
6-7 l/h
Maks. izin verilen işletim basıncı
Kavitasyonu önlemek için min.
sistem basıncı
Isı alanı
10 … 90 °C
* Opsiyonel olarak daha yüksek dinamik alanına sahip seçenekler mevcuttur

Isı sensörü
Ölçüm elemanı
Model
Çap
Montaj türü

Kablo uzunluğu
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Standart
Opsiyonel

PT 1000, EN 60751 uyarınca
Tip DS
5,0 mm – 5,2 mm
5,0 mm – doğrudan (bilyalı vana) / dolaylı (daldırma
kovanı)
5,2 mm – doğrudan (bilyalı vana) / dolaylı (daldırma
kovanı)
1,5 m
3,0 m

Ölçüm çizimleri
2“ kapsüllü sayaç
101,5

G2
Ø 67
75

13

( 28,6 )

61,4

78
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Ölçüm çizimleri
Bir borulu bağlantı parçası (EAT)

Tanımlama
EAT tipi

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

Önemli montaj bilgileri

Kapsüllü sayacın montajı sadece tek borulu bağlantı
parçaları (EAS) ve sadece adaptör halkaları ve geçiş
parçaları kullanılmadan yapılmalıdır.

Sensör kabloları (örn. ısı sensörü kablosu), elektromanyetik
arıza kaynaklarından en az 50 mm mesafeye (şalter,
elektromotorlar, floresan lambalar) döşenmelidir.

Takılmış olan sayaç, basınç ileten bir yapı parçasıdır!
Kaynak su dolayısı ile haşlanma tehlikesi.
Montajı sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılır

Kullanım kılavuzu, işletim şartları ve montaj gereksinimleri
EN 1434-6 dikkate alınmalıdır!

Doğrudan dalgıç tipi montaj seçeneği
Bu seçenek genelde tavsiye edilir!

Doğrudan olmayan dalgıç tipi montaj seçeneği
Daldırma kovanlarının kullanımı için lütfen ulusal ve ülkelere
özgü koşulları dikkate alın!

Doğru ileri veya geri gidiş montajı ve akış sensörünün montaj
konumu dikkate alınmalıdır!
11

Montaj konumları
Yatay montaj

Dikey montaj

Montaj yatay olarak eğik

Başı aşan montaj yapılmamalıdır!

12

Montaj seçenekleri
Sıcaklık sayacı - doğrudan daldırılan (bilyalı vana)

• Akış sensöründe geri gidiş
sensörü entegre edilmiştir
• Doğrudan daldırılan
ileri gidiş sensörü

Sıcaklık sayacı - dolaylı daldırılan (daldırma kovanı)
Daldırma kovanlarının kullanımı için ulusal ve ülkelere özgü koşulları dikkate
alın!

• Akış sensöründe geri gidiş
sensörü entegre edilmiştir

• Dolaylı daldırılan
ileri gidiş sensörü
13

Kurulum hazırlığı - doğrudan daldırılan (bilyalı vana)
- yeni kurulumlarda

• Tesisatı yıkayın
• Bilyalı vanaları kapatın

Bilyalı vanayı bağlantısı ile doğrudan
daldırılan ileri gidiş sensörü için kullanın!

- cihaz değişiminde

• Bilyalı vanaları kapatın
• Contaları kırın
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Kurulum hazırlığı - dolaylı daldırılan (bilyalı vana)
- yeni kurulumlarda
Daldırma kovanlarının kullanımı için ulusal ve ülkelere özgü koşulları
dikkate alın!

• Tesisatı yıkayın
• Bilyalı vanaları kapatın

Manşon daldırma kovanları ile kullanılmalı!

- cihaz değişiminde
Daldırma kovanlarının kullanımı için ulusal ve ülkelere özgü koşulları dikkate
alın!

• Bilyalı vanaları kapatın
• Contaları kırın
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Sıcaklık sayaçlarının montajı
Montaj hazırlığı

• Kör kapağı çıkarın veya mevcut
sayacı sökün
• Profil contasını çıkarın
• Gerekirse ısı sensörünü sökün

EAT'ın tanımlayın

• EAT'ta "IST" veya "QDS"
tanımlaması bulunup
bulunmadığını kontrol edin.
EAT böyle tanımlandıysa,
ölçüm kapsülü başka kontrol
yapılmaksızın kullanılabilir.
EAT'ta tanımlama bulunmuyorsa:
• Bu kılavuzda EAT'ın sayfa 10'da belirtilen
değerlerini mevcut EAT'ta konrol edin.
• Bu kılavuzda bulunan veriler tespit edilen
değerlerle örtüşmediğinde, ölçüm kapsülü
mevcut EAT'ta takılamaz.
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Tanımlama
EAT tipi

Sıcaklık sayaçlarının montajı
Sıcaklık sayaçlarının montajı

• Yeni sayaç her zaman yeni
contalarla kurulmalıdır
• Yeni profil contasını doğru
konumda yerleştirin
• Yeni sıcaklık sayacını
EAT'a vidalayın

Ölçüm kapsülünü sıkın

• Ölçüm kapsülünü uygun bir anahtarla, yakl.
30 ile 40 Nm arası tork ile sıkın
• Hesap düzeneğini hizalayın

17

Isı sensörünün montajı - doğrudan daldırılan (bilyalı vana)
Isı sensörü – çap 5,0 mm / 5,2 mm
(1) Isı sensörünü ambalajda bulunan yarı kabuklu cıvataya
sabitleyin
• Cıvatanın yuvarlakları, sensör kovanının alt (1.1) ve
orta (1.2) oluğuna oturmalı.
• En üst oluk (1.3) yarı kabuk kenarına dayanmalı.

1
1.3

2

(2) İkinci yarı kabuk yarısını, karşısında duran,
ikinci parçanın kilitleme çubuklarının
kertiklerini içine alacak şekilde takın.

1.2
1.1

Daldırma derinliği
> % 50

3
(3) O-halkasını bilyalı vananın
montaj yerine konumlandırın.
Ambalajın içindeki orijinal
O-halkasını kullanın!
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(4) Isı sensörünü geçirin ve
cıvatayı yakl. 3 Nm tork
(el gücüyle) ile sıkın.

Isı sensörü montajı - doğrudan daldırılan (bilyalı vana)
Isı sensörü – AGFW
(1) Isı sayacını montaj yerine el gücüyle cıvatalayın.

Daldırma derinliği
> % 50

1

(2) Sensör cıvatasını bir anahtar ile yakl. 5 Nm tork ile sıkın.

2
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Isı sensörünün montajı - dolaylı daldırılan (daldırma kovanı)
Daldırma kovanlarının kullanımı için ulusal ve
ülkelere özgü koşulları dikkate alın!

AB ülkelerinde (Almanya dışında), şayet MID uyarınca uygun
ise, daldırma kovanlarının yeni kurulumlar için de izni vardır.
Almanya'da ise daldırma kovanlarının yeni kurulumlarına izin yoktur!
Değişim kurulumları için beraberinde bulunan sabit daldırma kovanları
kullanıcı bilgileri dikkate alınmalıdır!
Yarı kabuklu cıvatada bulunan ısı sensörünün (IS) resimde gösterilen, 1-3
arası adımlarını deneyin, P1 , P2 bunu P3 IS'nin daldırma kovanının
dayanağına kadar girdiğini ve IS cıvatasının daldırma kovanının dişlisine
tutturulması temin edilene kadar uygulayın!
(1) Beraberinde bulunan yarı kabuklu cıvatayı* kullanın.
(2) Kilitleme cıvatası ikinci yarının derinliklerine oturacak şekilde, ikinci cıvata
yarısını takın.
(3) Isı sensörünü dayanağa kadar daldırma kovanın içine itin.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) IS'yle birlikte cıvatasını yakl. 3 Nm tork ile (el gücüyle)
daldırma kovanında sıkın.
4
Daldırma kovanının harici daldırma kovanlarına
takılmasında, sabitleme yöntemi yukarıda
anlatıldığından farklılık gösterebilir. Gerekirse sökülmüş olan cihazın sabitleme
malzemelerini kullanın.
* Harici daldırma kovanlarının montajında, 6 mm ısı sensörü çapına sahip cihazlar için
cıvatalar beraberinde bulunmamaktadır.
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Çıkarılabilen hesap düzeneğinde duvar montajı
Çıkarılabilen hesap düzeneği seçeneklerinde, opsiyonel mevcut olan duvar
tutucusu, akış sensöründen yakl. 40 cm kadar mesafede kurulabilir.
(1) Mesafe tutucusu (a) ve duvar tutucusunu (b) ambalajda bulunan malzeme
ile istenilen konumda sabitleyin. Duvar tutucusunu, kertik (b1) yukarıyı
gösterecek şekilde hizalayın.
(2) Kapağı (c) "TOP1" yazısı yatay olarak okunacak ve duvar tutucusuna
oturacak şekilde takın.
(3) Hesap düzeneğini akış sensöründen çıkarın, hesap düzeneği kablosunu
açın.
(4) Hesap düzeneğini hissedilebilir şekilde duvar tutucusuna oturtun.
a
b1

b

ma

ks

.4

0c

m

c

Fazlalık kablo için
kablo tutucusu
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Kurulumu kontrol edin
Kilitleri açın

• Bilyalı vanaları açın
• Kaloriferi çalıştırın ve
kalorifer peteği valfini açın

Kurulumu kontrol edin
• Sızdırmazlığı ve akış
yönünü kontrol edin

Yanlış akış yönü ekranda
gösterilir.
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Cihazı contalayın
Akış sensörünü contalayın
(1) Contanın telini girişteki başlık somunun conta deliklerinden
geçirin, EAT'a ve akış sensörüne geçirin.
(2) Teli conta gövdesinin açıklığına sokun.
(3) Contanın kanadını döndürerek, teli gergin
şekilde dolayın.
(4) Contanın kanadını kırın.
1

Kanadın kırılması ile contalama işlemi
garanti edilmiş olur.
3

2

3
4

Bilyalı vanada ısı sensörünü contalayın

3

2

1
3

4

(1) Contanın telini, bilyalı vananın conta deliklerinden ve sensör
vidalamasından geçirin.
(2) Teli conta gövdesinin açıklığına sokun.
(3) Contanın kanadını döndürerek, teli gergin şekilde dolayın.
(4) Contanın kanadını kırın.
Kanadın kırılması ile contalama işlemi garanti edilmiş olur.
23

Cihazı contalayın
Daldırma kovanındaki ısı sensörünü contalayın
Daldırma kovanlarının kullanımı için ulusal ve ülkelere özgü koşulları
dikkate alın!

2

(1) Contanın telini, sensör vidalamasının
conta deliklerinden ve daldırma
kovanından geçirin.
(2) Conta telini T parçasının etrafından
geçirin.
(3) Teli, conta gövdesinin boş açıklığına
sokun
4

3

(4) Contanın kanadını döndürerek,
teli gergin şekilde dolayın.
4

1

(5) Contanın kanadını kırın.
Kanadın kırılması ile contalama
işlemi garanti edilmiş olur.

5

Sayaç durumlarını not alın

• Montaj korumasını çıkarın

• Montaj tarihi, sayaç numarası, gerekirse conta numaralarını not alın
• Eski ve yeni sayaç durumlarını
not alın
Eski cihazı ulusal yönetmeliklere göre imha edin!
24

Kumanda ve ekran
Cihaz elemanları
(1) LCD ekranı – standart olarak ekran kapalıdır (uyku modu). Her 36 saniyede bir gösterge
kısa süreliğine yanar ve güncel sayaç durumunu, süre
sonu güncel sayaç durumu ve mevcutsa bir hata
bildirimi gösterir (hızlı okuma modu).
(2) Tuş < H > (yatay)
(3) Tuş < V > (dikey)
(4) IrDA arabirimi
(5) Arabirim kapağı
(6) Arabirim modülü
(7) Harici görsel modüller için sabitleme delikleri
(8) Harici kablo bağlantıları için kullanıcı
sigortası ve soket yerleri

Durum göstergeleri
Gösterge

Açıklama
Gösterge verileri şunlar için geçerlidir:
• Heat = Sıcaklık • Imp1 = impuls girişi1
• Cool = Soğukluk • Imp2 = impuls girişi2
• (boş) = gösterilen değer güncel değerdir
• M (Memory) = aylık veya süre sonu tarihi için değer
Gösterilen değer bir tarih değeridir:
• Day = güncel değer
• M-Day = tarih kaydedilen bir yıllık veya aylık tarih için geçerlidir
Gösterilen değer bir kontrol rakamıdır:
• Check = kontrol rakamı, güncel bir tüketim değerine yöneliktir
• M-Check = kontrol rakamı kaydedilen bir yıllık veya aylık değere
yöneliktir
• Anlık akış mevcut
• enerji sayımı yok -> ısı farkı yok
• Anlık akış mevcut
• Enerji sayımı
• IrDA iletişimi şu an etkin
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Kumanda ve ekran
Özel işletim durumları
Gösterge

Açıklama

Önlemler/bilgiler

• Modül arabirimi veya
IrDA'nın iletişim kredisi
aşıldı

• Kredi döneminin bitişinden sonra
(modül = güncel gün;
IrDA = güncel ay) kaldırılır.

• İşletim süresi bitti

• Cihaz veya pil değiştirilmelidir.
Ulusal ve ülkelere özel yönetmelikleri
dikkate alın!

• Akış yönü yanlış

• Montajı kontrol edin
(akış sensörünün üstündeki oku
dikkate alın)
• Boruları kontrol edin
• Sirkülasyon pompası ve termostatların
doğru işlevini kontrol edin

• Isı sensörleri birbiriyle
karıştırıldı veya yanlış
takıldı

• Akış sensörünün doğru demete
bağlanıp bağlanmadığını veya
• Isı sensörlerinin montaj türünü kontrol
edin

Hata bildirimleri
Hata göstergesi
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Hata açıklaması

Önlemler/bilgiler

• Donanım hatası veya
hasar görmüş ürün
yazılımı

• Akış sensörü, bağlantı kablosu
ve hesap düzeneğini dış hasarlar
açısından kontrol edin
• Cihaz değiştirilmelidir

• Ön gidiş sensörü
kırılmış

• Isı sensörünü ve hatları mekanik
hasarlar açısından kontrol edin
• Cihaz değiştirilmelidir

• Ön gidiş sensöründe
kısa devre

• Isı sensörünü ve hatları mekanik
hasarlar açısından kontrol edin
• Cihaz değiştirilmelidir

• Geri gidiş sensörü
kırılmış

• Isı sensörünü ve hatları mekanik
hasarlar açısından kontrol edin
• Cihaz değiştirilmelidir

• Kısa devre
geri gidiş sensörü

• Isı sensörünü ve hatları mekanik
hasarlar açısından kontrol edin
• Cihaz değiştirilmelidir

Kumanda ve ekran
Standart modunda tuş ataması
1. LCD ekranını etkinleştirin
< H > tuşuna veya
< V > tuşuna basın
2. Herhangi bir düzey konumundayken diğer bir düzeye geçin
< H > tuşuna basın
3. Bir düzey içinde bir sonraki göstergeye geçin
< V > tuşuna basın

Programa modunda tuş ataması

(sadece düzey L3 veya L4)

Programlama modunu etkinleştirebilmek için bir PIN girerek, programlama
yetkinliğinizi ispatlamanız gerekir.
Önceden ayarlanmış standart PIN, cihazın ambalajında bulunmaktadır.
PIN kabul edildiğinde, diğer değerlerin programlanması, PIN girilmeden mümkündür.
Geçerliliği, diğer bir düzey L3 veya L4 olarak ayarlandığında, kaybolur.
1. Programlama modunu etkinleştirin
< H > tuşu ile düzeye gidin.
Düzey içinde < V > tuşu ile parametrelenecek olan değerin göstergesine gidin.
Önce < H > tuşuna basın ve tutun, sonra ek olarak < V > tuşuna
basın ve tutun.
2. Parametrelerin değişimi
< V > tuşuna, yanıp sönen parametre kesiti istenilen değere ulaşana kadar birkaç kez kısaca basın.
Bir sonraki parametre kesitine atlamak için < H > tuşuna kısaca
basın.
3.Girişi onaylayın
Önce < H > tuşuna basın ve tutun, sonra ek olarak < V > tuşuna
basın ve tutun.
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İlk çalıştırma
Programlama modunu etkinleştirin
1.

< H > tuşu ile ilgili ekran düzeyine gidin (L3 veya L4).

2.

< V > tuşu ile ilgili değer göstergesine gidin
(burada süre sonu tarihi).

3.

< H >+< V > tuş kombinasyonu ile (s.27) pragramlama
modunu etkinleştirin. Bu tuş kombinasyonunu, şifre girişi
göstergesi gelene kadar tutun.

4.

Yanıp sönen segman bloğunun değerine ulaşana kadar, < V >
tuşuna birkaç kez kısaca basın.

5.

Bir sonraki segman bloğuna atlamak için < H > tuşuna basın.

6. Şifre tam olarak girilene kadar adım 4 ve 5'i tekrarlayın.
7.

Şifrenin kabulünü, < H >+< V > tuş kombinasyonu ile onaylayın
(s. 27). Doğru şifre girildiğinde, gösterge programlanacak
olan değere gider.

Örnek: Süre sonu tarihinin programlanması
Ekran düzeyi L3 1.

gösterge "süre sonu tarihi"

< H > + < V > tuş kombinasyonu ile (s. 27) programlama modunu etkinleştirin.
Program modu etkinleştirildiğinde, önce "yıl" değerinin ayarı
için segman bloğu yanıp söner.

2.

Yeni süre sonu tarihinin "Yıl" değerine ulaşana kadar,
< V > tuşuna birkaç kez kısaca basın.

3.

<V> tuşuna, sadece ilk süre sonu tarihini atlamak için basın.
"Ay" değeri ayarlaması için segman bloğuna atlamak için
< H > tuşuna basın.

4.

Yeni süre sonu tarihinin "ay" değerine ulaşana kadar,
< V > tuşuna birkaç kez kısaca basın.

5.

Ayarlamayı < H > + < V > tuş kombinasyonu ile onaylayın
(s. 27).
Her zaman bir ayın en son günü süre sonu tarihi
olarak seçilebilir.
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İlk çalıştırma
Örnek: Düzeylerin etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması
1.

2.
3.
4.

Ekran düzeyi L3 -

gösterge "olası + etkin düzeyler"

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (s. 27) programlama modunu etkinleştirin. Programalama modu etkinleştirildiğinde,
"M-" sembolü yanıp söner.
İlgili düzeyin ayarlanması için segman bloğu yanıp sönene
kadar birçok kez < H > tuşuna kısaca basın.
Devre dışı bırakılacak veya etkinleştirilecek olan düzey
için kısaca < V > tuşuna basın.
Mevcut düzeyin rakamına ulaşmak için kısaca < H > tuşuna
basın.

5. İstenilen düzeyler etkinleşene / devre dışı kalana kadar adım 3 ve 4'ü tekrar edin.
Ekran düzeyi devre dışı bırakıldığında 3, cihaz sadece parametreleme yazılımı yardımıyla parametrelenebilir!
6.

Ayarlamayı < H >+< V > tuş kombinasyonu ile onaylayın (s. 27).
Bu örneğin sonucu:
Düzey 2, 3, 4 ve 5 gösterilmektedir,
= düzey 6 kapatılmıştır,
2x boşluk = düzey 7+8 mevcut değil, =düzey 9 kapatılmıştır

Örnek: Kontrol rakamı göstergesinin açılması / kapatılması (sayaç
okunması)
Ekran düzeyi L3 1.

gösterge "olası + etkin düzeyler"

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (s. 27) programlama
modunu etkinleştirin. Programlama modu etkinleştirildiğinde,
"M-" sembolü yanıp söner.
İşaretleme, "M-" sembolünde bulunmuyorsa, "M-" sembolü
yanıp sönene kadar, kısaca < H > tuşuna basın.

2.

"Kontrol rakamı" opsiyonu açılacak veya kapatılacaksa
kısaca < V > tuşuna basın.

6.

Ayarlamayı < H >+< V > tuş kombinasyonu ile onaylayın (s. 27).
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İlk çalıştırma
Örnek: Ölçü biriminin değiştirilmesi (kWh / MWh veya MJ / GJ)
Ekran düzeyi L3 -

gösterge "olası + etkin düzeyler"

1.

< H > + < V > tuş kombinasyonu ile (s. 27)
programlama modunu etkinleştirin. Programlama modu
etkinleştirildiğinde, "M-" sembolü yanıp söner.

2.

Ölçü birimi ondalık çerçevesinin sembolü yanıp sönene kadar, < H > tuşuna birkaç kez kısaca basın.

3.

Ölçü birimini değiştirmek için kısaca < V > tuşuna basın.

6.

Ayarlamayı < H >+< V > tuş kombinasyonu ile onaylayın (s. 27).

Diğer tüm cihaz parametreleri, gösterilen örneklerin devre şemasına
göre ayarlanabilir.
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Montaj önerileri

(1) İkincil dairenin sürekli akım geçmeyen alanına
montaj.

1

(2) birincil dairenin sürekli akım geçmeyen alanına
montaj. Sıcaklık sayacında, üç yönlü karışım
vanası üzerinden kaynar ön akış suyu birincil
daireden ikincil daireye aktığında, akış olur.

2

(3) İkincil dairenin sürekli akım geçmeyen alanına
montaj.

3

(4) İkincil dairenin sürekli akım geçen alanına montaj.

4

(5) Birincil dairede montaj.
5
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Kontrol listesi
Ulusal ve ülkelere özel yönetmelikleri dikkate alın!
Montajdan önce
1. Ölçüm cihazındaki emniyet yerleri hasarsız mı?
(Geri gidiş sensöründe conta, mühür)



2. Uygun montaj takımı mevcut mu?
(Bilyalı vanalar, montaj parçaları, contalar)



3. Montaj takımı doğru konumlandırılmış mı?



4. Sıcaklık sensörü doğru boyutlandırılmış mı?
(Akış qi / qp / qs, basınç, ısı)



5. Akış sensörü, ısı sensörü ve gerekirse daldırma kovanlarının geometrik bağlantı şartları montaj yeri için uygun mu?



6. Daldırma kovanı kullanım durumu için:
Daldırma kovanları, ülkeye özel ve ulusal yönetmelikler açısından
sıcaklık sayaçları için uygun mu?



7. Tüm gerekli montaj parçaları mevcut mu?
(Contalar, cıvatalar)



8. Contalama işlemi için tüm gerekli parçalar mevcut mu?



9. Sıcaklık sensörü için montaj kılavuzu mevcut mu?



10. Tesisat uygun şekilde yıkandı mı?
(Filtreler ve süzgeçleri temizleyin)
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Kontrol listesi

Montajdan sonra
1. Isı sensörleri (ileri gidiş / geri gidiş sensörü) ilgili hata takıldı mı?



2. Daldırma kovanlarının kullanımına ek olarak:
Sensör, daldırma kovanının zeminine kadar içeri sokuldu mu ve iyice
sıkıldı mı?



3. Akış sensörü doğru demete takıldı mı?



4. Akış sensörü gerilimsiz olarak takıldı mı?
(Çekilme, basınç veya burulma yükleri olmamalı)



5. Kilitler doğru demette açıldı mı?



6. Tüm montaj yerleri yalıtılmış mı?



7. Tüm göstergeler makul mu?
(Isılar ve anlık akış)



İlk çalıştırmadan sonra
1. Ön gidiş sensörü contalandı mı? (Manipülasyon tehlikesi)



2. Geri gidiş sensörü ve akış sensörü contalandı mı?



3. Cihaz numarası not alındı mı (tip plakasında)?



4. Başlangıç sayaç durumu not alındı mı?
(Düzey 0, faturalama için önemli)
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Sıcaklık sayacı harici modüller hakkında bilgi
Harici modüle sahip kombine sıcaklık / soğukluk sayacı kullanımı
Yeni sıcaklık sayacı neslinin piyasaya sürülmesi ile sıcaklık sayacı harici
modüllerin mavi gövde rengi, beyaz olarak değiştirilmiştir.
Yeni sıcaklık sayaçları için seri numaraları konsepti, ilave olarak optimize
edilmiştir.
Bunun için aşağıdaki bilgileri dikkate alın:
Aşağıda sıralanan harici modüller, < seri no.'nun > < sistem ID kanalı 2'den >,
yeni sıcaklık sayaçlarının seri numarası konsepti için geçerli olmayan bir
algoritma ile yorumlanmıştır.

Soğukluk seri no.
Sıcaklık seri no.

Bundan dolayı bu harici modüller, 2. kanalın adres ataması için
(< sistem ID kanalı 2 >) sayacın üstünde bulunmayan soğukluk seri no'su ile
örtüşmeyen bir değer verir.
Bundan dolayı geçmiş modüller için, kombine edilmiş sıcaklık ve soğukluk
sayacı ile bağlantılı olarak aşağıdaki özellikler ortaya çıkar:
WFZ16x.Ox – frekans harici modül
Kalibrasyon değişimi (mavi harici modül)
Harici modül, sistem ID kanalı 2 olarak < sıcaklık için seri no. - 3.000.000 >
değerini verir
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Sıcaklık sayacı harici modüller hakkında bilgi
Örnek:
WMZ'in üstüne basılmıştır: Sıcaklık için seri numarası: 65 000 100
Soğukluk için seri numarası: 65 000 101
Sıcaklık için seri numarasından aşağıdaki sistem ID'leri oluşur:
Sistem ID kanal 1: Sıcaklık için 65 000 100
Sistem ID kanal 2: Soğukluk için 62 000 100
Kombine edilmiş sıcaklık/soğukluk sayacı, bu numaralar ile Q AMR veya Q
walk-by frekans sistemlerinde tanımlanır ve yönetilir.
Modül ile oluşturulan < sistem ID kanalı 2 > ile frekans ağında diğer
cihazlarla adres çarpışması tehlikesi olasılığı bulunmaktadır. Veri kaybı
tehlikesine karşı önlem almak için sistem dizinini, çok defa ortaya çıkan
kanal 2 için sistem ID'sini kontrol edin!
Baştan itibaren adres çarpışmalarının oluşmaması için aşağıdaki çözümü
sunmaktayız:
WFZ.PS3 programlama çubuğu ile modül, Q heat 5'in seri numarası
algoritmasına parametrelenebilir.
WFZ.PS3 programlama çubuğu talep edilebilir.
R99/0005-02 – M Bus harici modül
Yeni kullanım ve kalibrasyon değişimi (beyaz ve mavi harici modül)
< Sistem ID kanalı 2 > için modülün ilk noktasına bir "9" girilir. 2 ile 8 arası
noktalar sıcaklık için seri numarası ile örtüşür.
Örnek:
WMZ'in üstüne basılmıştır: Sıcaklık için seri numarası:
Soğukluk için seri numarası:

65 000 100
65 000 101

Sıcaklık için seri numarasından aşağıdaki sistem ID'leri oluşur:
Sistem ID kanal 1: Sıcaklık için 65 000 100
Sistem ID kanal 2: Soğukluk için 95 000 100
M99/4001-01 / -11 – rcu4 frekans harici modül rmh4
Yeni kullanım ve kalibrasyon değişimi (beyaz ve mavi harici modül)
Bu harici modül için anlatılan etkinin bir anlamı yoktur. Bu modülü, yeni bir
sıcaklık sayacı ile bilindik şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Sıcaklık
sayacının üzerine basılmış olan soğukluk seri no.'su dikkate alınmamalıdır.
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