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Bezpečnost a záruka
Důležité upozornění
Tento výrobek je třeba nainstalovat odborně a podle zadaných montážních
směrnic, a proto ho smí namontovat pouze kvalifikovaný a vyškolený odborný
personál!
Použití v souladu s určením
Měřiče tepla se používají k centrálnímu zaznamenávání spotřeby energie
použité k vytápění nebo chlazení� Podle vyhotovení jsou určeny k měření topné
vody nebo topné vody s přísadami glykolu� Měřiče tepla jsou určeny výhradně
na tento účel�
Jiné použití, než je výše popsané, nebo úprava přístroje se považuje za použití
v rozporu s určením, před jejichž realizací je potřebná písemná žádost a speciální schválení�
Zabudovaný měřič je součást vystavená tlaku�
Hrozí nebezpečí opaření horkou vodou�
Ručení a záruka
Nároky vyplývající z ručení a záruky lze uplatňovat pouze tehdy, pokud se díly
používaly v souladu s určením a byly dodrženy technické podmínky a platné
technické normy�
Měriče připojené k impulsovému vstupu
Za platnost poskytnutých dat nepřebíráme odpovědnost�
V případě pochybností platí naměřená hodnota měřicího přístroje�
Bezpečnostní upozornění
Měřiče pro topnou vodu s přísadou glykolu se smějí používat jen s přísadou
glykolu uvedenou na přístroji�
Bezpečnostní upozornění pro lithiové baterie
Měřič tepla je vybavený lithiovou baterií� Tento typ baterie je zatříděn jako
nebezpečné zboží�
MUSÍ SE DODRŽOVAT AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY PRO PŘEPRAVU!
Atest pro používaný akumulátor získáte na vyžádání�
Zacházení s lithiovými bateriemi:
• skladujte chráněné před vlhkostí
• nezahřívejte nad teplotu 100°C
nebo nevhazujte do ohně
• nezkratujte

• neotvírejte nebo nepoškozujte
• nenabíjejte
• neskladujte v dosahu dětí
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Technické údaje
Normy a standardy
Shoda

viz prohlášení o shodě EU

Krytí
Druh krytí IP

IP65 podle EN 60529

Měřič tepla
Evropská směrnice o měřicích přístrojích (MID)
Certifikát ES přezkoušení typu
Měřič tepla
Kvalita topného média
Ovlivňující veličiny
Elektromagnetická třída
Mechanická třída
Třída okolního prostředí
Třída přesnosti

2004/22/ES
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
dle směrnice VDI 2035
dle normy AGFW 510
E1
M1
A
3

Počítadlo
Teplotní rozsah
Měřič tepla
Měřič tepla s
volitelným rozsahem chladu
povolený rozdíl teplot
Spínací hodnota - rozdíl teplot
Okolní teplota
Napájení energií
Lithiové baterie
Životnost
Úrovně displeje
Standard
Displej
Indikace energie
Délka kabelu
Počítadlo - senzor průtoku
(*)
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Mimo směrnici o měřících přístrojích

10 ��� 105 °C
5 ��� 105 °C
3 - 70 K
Teplo: 1,0 K /chlad(*): 0,2 K (volitelné přes výr� č�)
5 ��� 55 °C
Jmenovité napětí 3,0 V
> 6 (vol� 10) let + 6 měsíců rezerva
min� 2, až 10
(v závislosti na provedení a dodaných opcích)
8-míst� LCD + piktogramy
kWh <--> MWh (volitelně MJ <--> GJ)
cca 40 cm

Technické údaje
Senzor průtoku měřiče se šroubovým spojem
Veličiny připojení a hmotnost
Délka
Přípoj
Hmotnost
kompaktní
snímatelný
Montážní poloha

0,6 m³/h
110 mm
G¾B
668 g
820 g

1,5 m³/h
1,5 m³/h
80 mm
110 mm
G¾B
G¾B
575 g
650 g
709 g
802 g
horizontální/vertikální

2,5 m³/h
130 mm
G1B
743 g
895 g

Jmenovitý průtok qp
Minimální průtok qi horizontální
vertikální
Poměr qp/qi
horizontální
vertikální
Poměr qs/qp
Rozběh
Max� povolený provozní tlak

0,6 m³/h
24 l/h
24 l/h
25:1(*)
25:1

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1
50:1(*)
50:1
2:1
4-5 l/h
1,6 MPa (16 bar)

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1(*)
50:1

Min� systémový tlak
k zabránění kavitace*
Teplotní rozsah
(*)

3-4 l/h

6-7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10 ��� 90 °C

Podle volby jsou k dispozici i varianty s vyšším dynamickým rozsahem
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Technické údaje
Senzor průtoku 2“ kapslového měřiče
Veličiny připojení a hmotnost
Montážní délka EAT
Potrubní přípojka
Hmotnost

kompaktní
snímatelný

Montážní poloha
Závity měřiče na EAT
Jmenovitý průtok qp
Minimální průtok qi horizontální
vertikální
Poměr qp/qi
horizontální
vertikální
Poměr qs/qp
Rozběh
Max� povolený provozní tlak
Min� systémový tlak
k zabránění kavitace*
Teplotní rozsah
(*)

0,6 m³/h
110 mm

1,5 m³/h
110 mm
G 3/4“
páj 15 mm nebo páj 18 mm
605 g
605 g
757 g
757 g
horizontální/vertikální
G2B
G2B

0,6 m³/h
30 l/h
30 l/h
20:1(*)
20:1
3-4 l/h

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1(*)
50:1
2:1
4-5 l/h
1,6 MPa (16 bar)

2,5 m³/h
130 mm
G 1“
páj� 22 mm
607 g
759 g
G2B
2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1(*)
50:1
6-7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10 ��� 90 °C

Podle volby jsou k dispozici i varianty s vyšším dynamickým rozsahem

Snímač teploty
Měřicí prvek
Provedení
Průměr
Druh montáže

Délka kabelu
Standardní
Volitelná

Pt 1000 podle EN 60751
Typ DS
5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
5,0 mm - přímá (kulový kohout) / nepřímá (ponorné pouzdro)
5,2 mm - přímá (kulový kohout) / nepřímá (ponorné pouzdro)
6,0 mm - nepřímá (ponorné pouzdro)
AGFW - přímá (kulový kohout)
1,5 m
3,0 m

Snímač teploty
Měřicí prvek
6Provedení

Pt 1000 podle EN 60751
Typ DS

Prvky přístroje
Prvky přístroje
(1) LC displej
- Standardně je displej vypnutý (režim
spánku)� Displej lze aktivovat stisknutím
tlačítka�
(2) Tlačítko < H > (horizontální)
(3) Tlačítko <V > (vertikální)
(4) Rozhraní IrDA
(5) Kryt rozhraní
(6) Rozhraní modulu
(7) Upevňovací otvory pro externí optické
moduly
(8) Uživatelská pojistka a konektory pro připojení externích kabelů

Navigace na úrovních

1� Otevřít smyčku zobrazení nebo úrovňové schéma obsluhy
Krátce stiskněte tlačítko < H > nebo < V > pro zobrazení smyčky rychlého odečtu�
Stiskněte tlačítko < H > nebo < V > a podržte déle než 3 vteřiny pro vyvolání úrovní
přehledu ovládání�
2� Přechod z libovolné polohy v jedné úrovni do další úrovně
Stiskněte tlačítko < H >
3� Přechod k další indikaci v rámci jedné úrovně
Stiskněte tlačítko < V >

Indikace stavu
Displej

Popis
Zobrazené údaje platí pro:
• Heat = Teplo
• Imp1 = Impulsový vstup1
• Cool = Chlad
• Imp2 = Impulsový vstup2
• (prázdný) = Zobrazená hodnota je aktuální hodnota
• M (Memory) = Hodnota k měsíčnímu datu, příp� datu rozhodujícího
dne
Zobrazená hodnota je hodnota data:
• Day = Aktuální datum
• M-Day = Datum platí pro uloženou hodnotu roku nebo měsíce
Zobrazená hodnota je kontrolní číslo:
• Check = Kontrolní číslo se vztahuje na aktuální hodnotu spotřeby
• M-Check = Kontrolní číslo platí pro uloženou hodnotu roku nebo
měsíce
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Displej
Vyvolání zobrazení smyčky rychlého odečtu
Standardně je displej vypnutý� (Sleep Modus - )
Krátce stiskněte tlačítko < H > nebo

krátce stiskněte tlačítko < V >

Zobrazení rychlého odečtu
se spustí s aktuální hodnotou
spotřeby�

Aktuální hodnota
5 s�

Po 10 opakováních se displej
automaticky vrátí zpět do režimu
spánku�

Zkouška displeje –
zapnutí všeho 0,5 s�
10 x

Test displeje –
vypnutí všeho 0,5 Sek
Rozhodný den 5 s

Do přehledu úrovní ovládání se
můžete přepnout kdykoliv� K tomu
stiskněte tlačítko < H > nebo < V >
a podržte stisknuté déle než 3 s�
Chybová hlášení jsou
zobrazována s číslem chybového
hlášení a jeho datem po dobu 5
vteřin před ukazatelem "Aktuální
hodnota"�

Hodnota rozhodného dne
5 s impulzy

Otevření úrovňového schématu ovládání standardních úrovní
Stiskněte tlačítko < H > nebo

Tlačítko < V > stiskněte a podržte déle než 3 s�

Změna menu:
Stiskněte tlačítko < V >

Změna úrovně: Stiskněte tlačítko < H >
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Displej
Přehled úrovní

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Aktuální hodnoty spotřeby

• Standardní úroveň

Roční hodnoty spotřeby
• Standardní úroveň

Momentální hodnoty

• K dispozici ve všech provedeních přístroje
• Možnost individuálního vypnutí zobrazení

Parametry

• K dispozici ve všech provedeních přístroje
• Možnost individuálního vypnutí zobrazení

Spoje

• K dispozici pouze u provedení přístroje s integrovanými
komunikačními moduly
• Možnost individuálního vypnutí

Měsíční hodnoty tepla

• K dispozici pouze u provedení přístroje s měřením tepla
• Možnost individuálního vypnutí

Měsíční hodnoty chladu

• K dispozici pouze u provedení přístroje s měřením chladu
• Možnost individuálního vypnutí

Měsíční hodnoty impulsový vstup 1

• K dispozici pouze u provedení přístroje s impulsovým
vstupem
• Možnost individuálního vypnutí

Měsíční hodnoty impulsový vstup 2

• K dispozici pouze u provedení přístroje s impulsovými vstupy
• Možnost individuálního vypnutí

Nejvyšší hodnoty

• K dispozici ve všech provedeních přístroje
• Možnost individuálního vypnutí
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Hodnoty
spotřeby
aktuální

Stavy počítadla

Číslo chyby
Datum chyby

Test displeje –
všechny zap�
Test displeje –
všechny vyp�

Tyto segmentové bloky
jsou závislé na konfiguraci přístroje�
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Zobrazení úrovně

alt.

alt.

alt.

alt.

Datum aktuální

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolní číslo

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

alt.

alt.

alt.

alt.

Sériové číslo

alt.

alt.

Úroveň displeje L0 – Aktuální hodnoty spotřeby

Imp� 2

Imp� 1

Chlad

Teplo

Displej

Tyto segmentové bloky
jsou závislé na konfiguraci přístroje�

Hodnoty
spotřeby
roční

Stavy počítadla

Zobrazení úrovně

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

Rozhodný den
aktuálně

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolní číslo

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

alt.

alt.

Sériové číslo

Úroveň displeje L1 – Hodnoty spotřeby, roční

Imp� 2

Imp� 1

Chlad

Teplo

Displej
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Displej
Úroveň displeje L2 – Momentální hodnoty

Zobrazení úrovně
Momentální průtok
Momentální
Teplota na přívodu
Momentální
Teplota vratného toku
Momentální
Rozdíl teplot

alt.

Momentální
tok energie
Provozní hodiny
Kumulovaný objem
Stav počítadla tepla
s vysokým rozlišením
Stav počítadla tepla
Stavu počítadla chladu
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Tento segment se objeví v závislosti
na konfiguraci přístroje�

Displej
Úroveň displeje L3 – Parametry
Zobrazení úrovně
Datum dalšího
rozhodujícího dne
Impulsová valence
Snímač průtoku

Identifikace

Kalibr� techn� Kontrolní číslo
Firmwarová verze
alt.

Tento příklad:
Úrovně 2, 3, 4 a 5 jsou zobrazené,
= úroveň 6 skrytá,
2x prázdné místo = úrovně 7+8 nejsou k
dispozici , =úrovně 9 skrytá

Možné + aktivované
úrovně
Podíl solární dodatek
Sériové číslo imp1

alt.

Na Imp 1 není žádný
vodoměr

Stav počítadla Imp1
Valence impulsů Imp1

+ Filtr + Médium (zde studená
voda - „spodní“ teploměr)

Sériové číslo imp2
Stav počítadla imp2

Sériové číslo

alt.

alt.

Na Imp 2 není žádný
vodoměr

Tyto segmenty se objeví v závislosti na
konfiguraci přístroje�

Kalibrační techn�
Firmwarová verze

Valence impulsů Imp2

+ Filtr + Médium (zde studená
voda - „spodní“ teploměr)
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Displej
Úroveň displeje L4 – Spoje
Tyto segmentové bloky se objeví v závislosti na konfiguraci přístroje�
Konfigurace radiového rozhraní

Zobrazení úrovně
Rádiový režim

Vysílání

Doba spuštění

Doba ukončení

Dny bez vysílání

Posun dnů
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walk-by

AMR

ročně

4/2 protokoly

měsíčně

6/0 protokoly

Displej
Úroveň displeje L4 – Spoje
Tyto segmentové bloky se objeví v závislosti na konfiguraci přístroje�
Konfigurace M-Bus rozhraní

Zobrazení úrovně

Primární adresa
M-Bus měřič tepla
Primární adresa
M-Bus měřič chladu
Primární adresa
M-Bus Imp1
Primární adresa
M-Bus Imp2

Konfigurace impulsový výstup

Zobrazení úrovně

Pulsový výstup
Měřič tepla
Pulsový výstup
Měřič chladu
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Datum

alt.

alt.

Nejstarší měsíční
hodnota Chlad

Nejnovější měsíční
hodnota Chlad

Zobrazení úrovně

Datum

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolní číslo

alt.

alt.

Sériové číslo

alt.

alt.

Kontrolní číslo

alt.

alt.

Sériové číslo

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

Stav počítadla

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

Stav počítadla

Úroveň displeje L6 – Měsíční hodnoty chladu

Nejstarší měsíční
hodnota Teplo

Nejnovější měsíční
hodnota Teplo

Zobrazení úrovně

Úroveň displeje L5 – Měsíční hodnoty tepla

Displej

Datum

alt.

alt.

Nejstarší měsíční
hodnota Imp2

Nejnovější měsíční
hodnota Imp2

Zobrazení úrovně

Datum

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolní číslo

alt.

alt.

Sériové číslo

alt.

alt.

Kontrolní číslo

alt.

alt.

Sériové číslo

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

Stav počítadla

Indikace se šedým pozadím lze volitelně zapnout, příp� vypnout�

Stav počítadla

Úroveň displeje L8 – Měsíční hodnoty imp2

Nejstarší měsíční
hodnota Imp1

Nejnovější měsíční
hodnota Imp1

Zobrazení úrovně

Úroveň displeje L7 – Měsíční hodnoty imp1

Displej
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Displej
Displej úroveň L9 - Nejvyšší hodnoty
Zobrazení
úrovně
Max� teplota

Doba trvání nad
mezní hodnotou

Datum

Přívod

alt.

alt.

Tok zpět

alt.

alt.

Max� průtok

Měřič tepla

Datum
alt.

Doba trvání > qp
alt.

Zvláštní provozní stavy
Displej

Popis

Opatření / Upozornění

• Překročen komunikační • Zruší se po uplynutí kreditního období
kredit modulového roz(modul = aktuální den; IrDA = aktuální
hraní nebo IrDA
měsíc)�
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• Prošlé provozní
období

• Přístroj se musí vyměnit

• Nesprávný směr
proudění

• Zkontrolujte instalaci
(zkontrolujte šipku na snímači průtoku)
• Zkontrolujte trubkové vedení
• Zkontrolujte cirkulační čerpadla a termostaty, zda správně fungují

• Snímače teploty jsou
zaměněné, příp� nesprávně namontované

• Zkontrolujte, zda je snímač průtoku
namontovaný ve správné větvi, příp�
• zkontrolujte způsob montáže snímače
teploty

Displej
Chybová hlášení
Indikace chyby

Popis chyby

Opatření / Upozornění

• Chyba hardwaru nebo
poškozený firmware

• Zkontrolujte snímač průtoku, spojovací kabel a počítadlo z hlediska
poškození�
• Přístroj se musí vyměnit

• Výměnný modul byl
předtím spárován s
jiným měřičem

• Modul obsahuje data měření jiného
měřiče tepla
• Uložte data, protože budou po krátké
době přepsána
• Pro vymazání údaje stiskněte libovolnou klávesu

• Snímač přívodu
je zlomený

• Zkontrolujte snímač teploty a vedení z
hlediska mechanického poškození
• Přístroj se musí vyměnit

• Zkrat snímače
přívodu

• Zkontrolujte snímač teploty a vedení z
hlediska mechanického poškození
• Přístroj se musí vyměnit

• Snímač zpětného toku
je zlomený

• Zkontrolujte snímač teploty a vedení z
hlediska mechanického poškození
• Přístroj se musí vyměnit

• Zkrat snímače
zpětného toku

• Zkontrolujte snímač teploty a vedení z
hlediska mechanického poškození
• Přístroj se musí vyměnit

Pokud má přístroj závažnou chybu, ukáže se Pokud se zjistí, že je směr proudění nesprávve smyčce zobrazení chybový kód a datum
ný,objeví se ve smyčce zobrazení zpráva
chyby�
„nesprávný směr proudění“�
Chybový kód
alt.

Datum chyby
alt.

Nesprávný směr proudění
alt.
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Informace o přístroje
Měřič tepla je vybaven rozhraním M-Bus a dvěma impulsovými vstupy� Rozhraní M-Bus slouží k přenosu naměřených hodnot spotřeby na centrálu M-Bus�
Dvěma impulsovými vstupy se registrují impulsy až dvou měřičů tepla s impulsovým vstupem a zasílají se do centrály M-Bus
Měřič tepla je vybaven snímatelným počítadlem�
Měřič se šroubením ve kompaktní verzi nebo n 2“ kapslový měřič nejsou
k dispozici� U tohoto měřiče nelze namontovat rozšiřující moduly�

Před připojením řídících
kabelů opatrně odstraňte
ochranné krytky

Připojení
k systému
M-Bus

Připojení
impulsových vstupů

Přípojný kabel barevné značení
Impulsový vstup Imp1 oranžová (kostra)
Imp2 červená (kostra)
M-Bus
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hnědá
černá

M-Bus oranžová (není obsazeno) hnědá (není obsazeno)
M-Bus červená
černá

Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Snímač teploty
Měřicí prvek
Provedení
Průměr
Druh montáže
Délka kabelu Standardní
Volitelná

Pt 1000 podle EN 60751
Typ DS
5,0 mm - 5,2 mm
5,0 mm - přímá (kulový kohout) / nepřímá (ponorné pouzdro)
5,2 mm - přímá (kulový kohout) / nepřímá (ponorné pouzdro)
1,5 m
3,0 m

Přípravek na impulsové vstupy
Klasifikace

dle EN 1434-2, třída IB
omezení: Spínací práh pří nízké hladině max� 0,25 V
> 100 ms
< 5 Hz (2,5 Hz při nastavení filtru „on“)
< 0,1 mA
2

Délka impulsu
Frekvence impulsu
Zdrojový proud
Počet impulsových vstupů

Impulsové vstupy (zdroje)
Magnetický spínač
Integrované zapojení
Namur senzor

Kontakt reed
Otevřený kolektor
Není možné

Připojení k systému M-Bus
Instalace vedení systému M-Bus se musí provést podle normy EN 13757-2�
Přitom dodržujte tyto pokyny:
❱ Používejte kvalitní pružinové svornice nebo
lisovací spoje odpovídající průřezům!
❱ Zabraňte zbytečnému skenování systému M-Bus�
❱ Spouštění systému M-Bus provádějte podle možností naráz!
❱ Zabraňte vypínání systému M-Bus�
❱ Při provádění servisních nebo instalačních prací zabraňte zkratům na vedení
M-Bus�
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Sekundární a primární adresy v systému M-Bus
Všechny logické přístroje (měřiče tepla a chladu, měřiče studené/teplé vody��)
jsou v systému M-Bus identifikovány se sekundární nebo primární adresou�
Sekundární adresy
Standardní nastavení je používání sekundárního adresování Při sekundárním
adresování se k identifikaci používá číslo měřiče a jiné vlastnosti přístroje�
Z těchto parametrů se vygeneruje 16místná sekundární adresa, která se používá pro identifikaci v systému M-Bus�
Příklad měřiče tepla:
Připojíte měřič tepla k systému M-Bus� Po prohledání centrály M-Bus je měřič
tepla automaticky rozpoznán a vytvořena sekundární adresa z čísla měřiče
tepla a ostatních vlastností měřiče tepla�
Příklad vodoměr na impulsovém vstupu:
Připojíte vodoměr na Imp1� Po manuálním zadání čísla vodoměru a vlastností
měřiče jako je stávající stav měřiče či impulsová valence, se vytvoří sekundární
adresa pro identifikaci v systému M-Bus�
Číslo vodoměru a vlastnosti měřiče se stanoví na úrovni L3 (parametry) na
měřiči tepla�
Součástí sekundární adresy je označení výrobce� Toto označení výrobce se,
nezávisle na skutečném výrobci vodoměru, v sekundární adrese zobrazí vždy
jako "LSE"�
Primární adresy
Alternativně lze každému logickému přístroji přidělit 3místnou primární adresu,
s jejíž pomocí je v systému M-Bus identifikován měřič tepla nebo vodoměr
připojené k impulsovým vstupům�
Primární adresy (1-250) jsou udělovány měřičům tepla na úrovni L4 (conn)�
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Přenos údajů o spotřebě do M-Bus
Přenos množství chlazení
U měřiče tepla s volitelným rozsahem chladu se pro měření chladicí energie v
systému M-Bus zobrazuje druhý měřicí přístroj s identifikačním číslem vypočítaným z parametru Výr� č� měřiče tepla + 1� Přístroj je v datovém záznamu
přiřazen k médiu „Chlazení“
Příklad:

ID teplo
ID chlad

00�123�456
00�123�457

Parametry odečtu měření tepla/chladu
Níže uvedené parametry se odečítají z měřiče tepla s volitelným rozsahem
chladu a zasílají do centrály M-Bus:
❱
❱
❱
❱

Číslo přístroje (8místné)
Verze média/softwaru
Čas/datum
Chybový stav (načtení 5
nebo 45 krát za den)

Lze vyčíst s s Q suite 5

❱ Datum chyby
❱ Aktuální hodnoty spotřeby
(teplo nebo chlad)
❱ Rozhodné datum (shodné s měřičem tepla)
❱ Hodnota rozhodného dne (teplo nebo chlad)
❱ 15 měsíčních hodnot (teplo nebo chlad)

Přenos impulsových hodnot
Pokud je k měřiči tepla připojen vodoměr s impulsovým vstupem, přenáší měřič
tepla kromě údajů o měření tepla a chladu také údaje impulsového měření�
Parametry odečtu impulsového měření
❱ Datum chyby
❱ Číslo přístroje (8místné)
❱ Aktuální spotřeba
❱ Verze média/softwaru
(objem teplé nebo studené vody)
❱ Čas/datum
❱ Rozhodné datum (shodné s měřičem tepla)
❱ Chybový stav (načtení 5
❱ Hodnota v rozhodné datum (teplá nebo
nebo 45 krát za den)
studená voda)
Lze vyčíst s s Q suite 5

❱ 15 měsíčních hodnot (teplá nebo studená voda)
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Parametrizace impulsových vstupů
Aby bylo možné vyčíst vodoměry s impulsním vstupem, musí být definována
čísla vodoměrů a jejich vlastnosti�
Možné vlastnosti jsou mimo jiné valence vstupních impulsů a jednotka, ve které
externí vodoměr počítá� Je možné nastavit také počáteční hodnoty� Pro zadání
je nutno použít aktuální stavy připojených vodoměrů�
Možnosti nastavení: impulsová valence, jednotky, filtr
impulsová valence (objemové měření)
1 litr na impuls
10 litrů na impuls
vodoměr
Qn 2,5 (Qp 1,5)
> Qn 4 (Qp 2,5)

1 l na impuls
Filtr: „on“ / “off“
Filtr: jen "off"

Jednotka zobrazení na displeji
litr nebo m3
litr nebo m3
10 l na impuls
Filtr: „on“ / “off“
Filtr: „on“ / “off“

Nastavení filtru
Aktivovaný filtr („on“) snižuje rychlost snímání frekvence impulsu z 5 Hz na
2,5 Hz� Nižší rychlost snímání zvyšuje imunitu proti cizím impulsům�
Nastavení filtru naleznete na úrovni displeje L3 "Parametry" při
parametrizaci impulsových vstupů 1 a 2�
Parametrizace hesla
Pro umožnění aktivace parametrizačního režimu, musíte oprávnění prokázat zadáním PIN�
Přednastavený standardní PIN (3místné číslo) je uveden na etiketě obalu
produktu�
Pokud byl PIN akceptován, je parametrizace dalších hodnot možná bez zadání
PIN� Platnost zanikne, je-li zvolena jiná úroveň než L3 nebo L4�
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Parametrizace externích vodoměrů
Aktivujte standardní schéma ovládání tak, že tlačítka < V > nebo < H > přidržíte déle
než 3 vteřiny� V následujícím příkladu je parametrizován impulsový vstup 1 ( )
H

Vyvolejte úroveň L3 �

V

Vyvolejte ukazatel
„Pi� a EF“ se zobrazí, pokud pro impulsový vstup 1
žádný vodoměr s číslem přístroje�
Alternativně se zobrazí číslo vodoměru

H

ještě nebyl přiřazen

Parametrizace Imp1

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
+
V následně tlačítko < V > pro dotaz na heslo�

H Použijte tlačítko < H > a < V > pro zadání hesla�
V Příklad: „666“
H
+

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro potvrzení hesla�

V Na displeji se zobrazí maska pro zadání čísla měřiče.

H Použijte tlačítko < H > a < V > pro zadání 8místného
V čísla měřiče��
Příklad: „12345678“.

H
+

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro potvrzení čísla měřiče�

V Na displeji se zobrazí 8místné číslo měřiče

Použijte tlačítko < V >, kterým se vrátíte do displeje

V parametrizace stavu měřiče a jednotek zobrazení

nebo �
Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro přechod do režimu
+
V parametrizace�
H Použijte tlačítko < H > a < V > pro zadání stavu měřiče a
zobrazované jednotky�

H

V

Příklad: „00004711“ a

jako zobrazovaná jednotka.

Dále v parametrizaci na další stránce�
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Pokračování: Parametrizace Imp 1
H
+

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro potvrzení zadání�

V Na displeji se zobrazí stav měřiče “4711“ a

jako jednotka

zobrazení.

Použijte tlačítko < V >, kterým se vrátíte do displeje pro
V vlastnosti impulsů, valence impulsů a druhu média (teplá
nebo studená voda)
H Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro přechod do režimu paramet+
V rizace�

H Použijte tlačítko < H > a < V > pro přizpůsobení filtru,
V valence impulsů (objemové měření) a jednotky� Příklad:

Filtr „on“ (snížení frekvence snímání ) - „10“ - „Teplá voda“

H

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
+
V následně tlačítko < V > pro potvrzení zadání�

V Použijte tlačítko < V >, pokud chcete parametrizovat
druhý impulsový vstup

H

�

Tlačítkem < H > opustíte režim parametrizace a vrátíte
se do standardního schématu ovládání

Konec: Parametrizace Imp1
Kontrola parametrizace
H
V

Vyvolejte úroveň L3 ve standardním schématu ovládání�
Použijte tlačítko < V > k listování na displeji� pro
.

a

Reset čísla vodoměru
Čísla měřičů vodoměru pro
a
můžete vyresetovat tak, že jako číslo
měřiče zadáte osmimístnou "0"� Na displeji se znovu zobrazí „Pi� a EF“ pro
volný impulsový vstup�
Při resetování čísla měřiče se vyresetují a trvale vymažou všechny dosud
napočítané impulsy měřiče!
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Přístroje s integrovaným komunikačním rozhraním
Parametrizace primární adresy pro M-Bus
Aktivujte standardní schéma ovládání tak, že tlačítka < V > nebo < H > přidržíte
déle než 3 vteřiny�
V následujícím příkladu je provedena parametrizace primární adresy M-Bus�
H

Vyvolejte úroveň L4�

V
H
+

Vyvolejte ukazatel primární adresy�
Stanovení primární adresy M-Bus
Stiskněte a držte tlačítko < H > a

V následně tlačítko < V > pro dotaz na heslo�

H Použijte tlačítko < H > a < V > pro zadání hesla�
V Příklad: „666“
H
+

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro potvrzení hesla�

V Na displeji se zobrazí zadávací maska.

H Použijte tlačítko < H > a < V > pro zadání 3místné
V adresy�
Příklad: „123“.

H
+

Stiskněte a držte tlačítko < H > a
následně tlačítko < V > pro potvrzení primární adresy�

V Na displeji se zobrazí 3místná primární adresa.

H

Tlačítkem < H > opustíte režim parametrizace a vrátíte
se do standardního schématu ovládání

Konec parametrizace primární adresy M-Bus

Kontrola parametrizace
H
V

Vyvolejte úroveň L4 ve standardním schématu ovládání�
Použijte tlačítko < V > k listování na displeji�
27

FOM5-ZZHE-CZ0-DSPLY - 21.3.2016 / V3.0

28

