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Ασφάλεια και εγγύηση
Σημαντική σημείωση
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 εξυπηρετούν στην κεντρική καταγραφή της κατανάλωσης θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας Ανάλογα με την έκδοση, είναι κατάλληλη για
τη μέτρηση θερμού νερού ή θερμού νερού με πρόσθετα γλυκόλης Οι μετρητές
θερμότητας προορίζονται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό
Χρήση που διαφέρει από την προηγουμένως περιγραφείσα ή η τροποποίηση
της συσκευής θεωρούνται ως μη ενδεδειγμένη χρήση και θα πρέπει να υπάρχει
προηγουμένως γραπτή συνεννόηση και ειδική έγκριση
Ο ενσωματωμένος μετρητής είναι εξάρτημα υπό πίεση
Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από το θερμό νερό
Διασφάλιση και Εγγύηση
Αξιώσεις διασφάλισης και εγγύησης γίνονται δεκτές μόνο αν τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο, και τηρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι ισχύοντες τεχνικοί κανόνες
Συσκευές μέτρησης συνδεδεμένες στην είσοδο παλμών
Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων
Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει η τιμή μέτρησης της συσκευής μέτρησης
Οδηγίες ασφάλειας
Οι μετρητές νερού θέρμανσης με προσθήκη γλυκόλης επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο με το ποσοστό γλυκόλης που αναγράφεται στη συσκευή
Οδηγίες ασφαλείας για μπαταρίες λιθίου
Ο μετρητής θερμότητας διαθέτει μπαταρία λιθίου Αυτός ο τύπος μπαταριών έχει
ταξινομηθεί ως επικίνδυνο προϊόν
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ!
Τα πιστοποιητικά ελέγχου για τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες διατίθενται
κατόπιν αιτήματος
Χειρισμός μπαταριών λιθίου:
• να αποθηκεύονται προστατευμένες
από την υγρασία
• να μην θερμαίνονται πάνω από
τους 100 °C και να μην ρίπτονται
στη φωτιά

• να μην βραχυκυκλώνονται
• να μην ανοίγονται και να μην προκαλείται ζημιά
• να μην φορτίζονται
• να φυλάσσονται μακριά από παιδιά
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές και πρότυπα
Συμμόρφωση
Τύπος προστασίας
Τύπος προστασίας IP
Μετρητής θερμότητας
Ευρωπαϊκή οδηγία περί συσκευών μέτρησης (MID)
Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ
Μετρητής θερμότητας
Ποιότητα θερμαντικού μέσου
Παράγοντες επίδρασης
Ηλεκτρομαγνητική κλάση
Μηχανική κλάση
Περιβαλλοντική κλάση
Κλάση ακριβείας

Βλ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
IP65 κατά EN 60529
2004/22/ΕΚ
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
Σύμφωνα με την οδηγία VDI 2035
Σύμφωνα με το πρότυπο AGFW 510
E1
M1
A
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Υπολογιστής

Περιοχή θερμοκρασίας
Μετρητής θερμότητας
Μετρητής θερμότητας με
προαιρετική περιοχή ψύχους
Επιτρεπόμενη διαφορά θερμοκρασίας
Διαφορά τιμής ενεργοποίησης-θερμοκρασίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Τροφοδοσία
Μπαταρία λιθίου
Διάρκεια
Επίπεδα οθόνης
Τυπικά
Ένδειξη
Ένδειξη ενέργειας
Μήκος καλωδίου
Υπολογιστής - Αισθητήρας ροής
(*)
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10  105 °C
5  105 °C
3 - 70 K
Θερμότητα: 1,0 K / ψύχος (*): 0,2 K (δυνατότητα επιλογής
μέσω αρ πρ )
5  55 °C
Ονομαστική τάση 3,0 V
> 6 (έως 10) χρόνια + 6 μήνες
2 έως 10
(ανάλογα με την έκδοση και τις διαθέσιμες επιλογές)
8ψήφια LCD + εικονογράμματα
kWh <--> MWh (προαιρετικά MJ <--> GJ)
Περ 40 cm

Εκτός της οδηγίας περί συσκευών μέτρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας ροής βιδωτού μετρητή
Μεγέθη σύνδεσης και διαστάσεις
Μήκος
Σύνδεση
Διαστάσεις
συμπαγής
αφαιρούμενος
Θέση τοποθέτησης
Ονομαστική ροή qp
Ελάχιστη ροή qi
οριζόντια
κάθετα
Λόγος qp/qi
οριζόντια
κάθετα
Λόγος qs/qp
Εκκίνηση
Μέγ επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας
Ελάχ πίεση συστήματος για
την αποφυγή σπληλαίωσης
Περιοχή θερμοκρασίας
(*)

0,6 m³/h
110 mm
G¾B
668 g
820 g

0,6 m³/h
24 l/h
24 l/h
25:1(*)
25:1
3-4 l/h

1,5 m³/h
1,5 m³/h
80 mm
110 mm
G¾B
G¾B
575 g
650 g
709 g
802 g
οριζόντια/κάθετα
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
130 mm
G1B
743 g
895 g
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

Προαιρετικά διατίθενται και παραλλαγές με υψηλότερη δυναμική περιοχή
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας ροής μετρητή με περίβλημα 2“
Μεγέθη σύνδεσης και διαστάσεις
Μήκος τοποθέτησης του EAT
Σύνδεση σωλήνα

Διαστάσεις

συμπαγής
αφαιρούμενος
Θέση τοποθέτησης
Σπείρωμα μετρητή στο EAT
Ονομαστική ροή qp
Ελάχιστη ροή qi
οριζόντια
κάθετα
Λόγος qp/qi
οριζόντια
κάθετα
Λόγος qs/qp
Εκκίνηση
Μέγ επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας
Ελάχ πίεση συστήματος για
την αποφυγή σπληλαίωσης
Περιοχή θερμοκρασίας
(*)

0,6 m³/h
110 mm

1,5 m³/h
110 mm
G 3/4“
Συγκόλληση 15 mm ή συγκόλληση
18 mm
605 g
605 g
757 g
757 g
οριζόντια/κάθετα
G2B
G2B
0,6 m³/h
1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
30 l/h
30 l/h
(*)
20:1
50:1(*)
20:1
50:1
2:1
3-4 l/h
4-5 l/h
1,6 MPa (16 bar)

2,5 m³/h
130 mm
G 1“
Συγκόλληση
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

Προαιρετικά διατίθενται και παραλλαγές με υψηλότερη δυναμική περιοχή

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Στοιχείο μέτρησης
Pt 1000 κατά EN 60751
Έκδοση
Τύπος DS
Διάμετρος
5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
Είδος τοποθέ5,0 mm - απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (κεφαλή εμβάπτισης)
τησης
5,2 mm - απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (κεφαλή εμβάπτισης)
6,0 mm - έμμεσα (κεφαλή εμβάπτισης)
AGFW - απευθείας (σφαιρική βάνα)
Μήκος καλωδίου
Τυπικό
1,5 m
Προαιρετικά
3,0 m

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Στοιχείο μέτρησης
Έκδοση
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Διάμετρος

Pt 1000 κατά EN 60751
Τύπος DS
5,0 mm - 5,2 mm

Στοιχεία συσκευής
Στοιχεία συσκευής
(1) Οθόνη LCD
Η οθόνη είναι τυπικά σβηστή (λειτουργία
αναμονής) Η οθόνη μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού
(2) Πλήκτρο < H > (οριζόντια)
(3) Πλήκτρο < V > (κατακόρυφα)
(4) Διεπαφή IrDA
(5) Κάλυμμα διεπαφής
(6) Διεπαφή μονάδας
(7) Οπές στερέωσης για εξωτερικές οπτικές
μονάδες
(8) Ασφάλεια χρήστη και υποδοχές για εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων

Πλοήγηση στα επίπεδα

1 Ανοίξτε την οθόνη ή το σχεδιάγραμμα χειρισμού επιπέδων
Πιέστε σύντομα το πλήκτρο < H > ή < V > για να ανοίξει η οθόνη γρήγορης ανάγνωσης
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο < H > ή < V > για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για
να εμφανιστεί το διάγραμμα ελέγχου του επιπέδου
2 Αλλάξτε από την επιθυμητή θέση ενός επιπέδου στο επόμενο επίπεδο
Πιέστε το πλήκτρο < H >
3 Αλλάξτε στην επόμενη οθόνη εντός του επιπέδου
Πιέστε το πλήκτρο < V >

Ενδείξεις κατάστασης
Ένδειξη

Περιγραφή
Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισχύουν για:
• Heat = Θερμότητα
• Imp1 = Είσοδος παλμών 1
• Cool = Ψύχος
• Imp2 = Είσοδος παλμών 2
• (κενό) = Η εμφανιζόμενη τιμή είναι μία τρέχουσα τιμή
• M (Memory) = Τιμή για μια ημερομηνία μήνα ή ημέρας καταμέτρησης
Η εμφανιζόμενη τιμή είναι μια τιμή ημερομηνίας:
• Day = Τρέχουσα ημερομηνία
• M-Day = Η ημερομηνία ισχύει για μια αποθηκευμένη ετήσια ή μηνιαία τιμή
Η εμφανιζόμενη τιμή είναι ένας αριθμός ελέγχου:
• Check = Ο αριθμός ελέγχου αναφέρεται σε μια τρέχουσα τιμή
κατανάλωσης
• M-Check = Ο αριθμός ελέγχου ισχύει για μια αποθηκευμένη
ετήσια ή μηνιαία τιμή
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Οθόνη
Ανοίξτε την οθόνη γρήγορης ανάγνωσης
Η οθόνη είναι τυπικά σβηστή (Λειτουργία αναμονής Πιέστε σύντομα το πλήκτρο < H > ή

)

σύντομα το πλήκτρο < V >
Το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται
στην οθόνη γρήγορης ανάγνωσης
είναι η τρέχουσα τιμή κατανάλωσης

Τρέχουσα τιμή
5 δευτ

Μετά από 10 επαναλήψεις η οθόνη
επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής

Δοκιμή οθόνης Ενεργοποίηση όλων
0,5 δευτ
10 x

Δοκιμή οθόνης Απενεργοποίηση όλων
0,5 δευτ
Ημέρα αναφοράς
5 δευτ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
αλλάξετε στο σχεδιάγραμμα
χειρισμού επιπέδων Πιέστε για τον
συγκεκριμένο σκοπό το πλήκτρο
< H > ή < V > για πάνω από 3
δευτερόλεπτα
Τα μηνύματα σφάλματος
εμφανίζονται μαζί με τον αριθμό και
την ημερομηνία σφάλματος για 5
δευτερόλεπτα πριν την εμφάνιση της
"Τρέχουσας τιμής"

Τιμή ημέρας αναφοράς
5 δευτ με παλμό

Ανοίξτε το σχεδιάγραμμα χειρισμού επιπέδων των τυπικών επιπέδων
Πιέστε το πλήκτρο < H > ή

< V > για πάνω από 3 δευτερόλεπτα

Αλλαγή μενού:
Πιέστε το πλήκτρο < V >

Αλλαγή επιπέδου: Πιέστε το πλήκτρο < H >
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Οθόνη
Επισκόπηση επιπέδων

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Τρέχουσες τιμές κατανάλωσης

• Τυπικό επίπεδο

Ετήσιες τιμές κατανάλωσης
• Τυπικό επίπεδο

Στιγμιαίες τιμές

• Διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις συσκευής
• Αποκρύπτονται μεμονωμένα

Παράμετροι

• Διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις συσκευής
• Αποκρύπτονται μεμονωμένα

Συνδέσεις

• Διατίθενται μόνο σε έκδοση συσκευής με ενσωματωμένη
μονάδα επικοινωνίας
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη

Μηνιαίες τιμές θερμότητας

• Διατίθενται μόνο σε έκδοση συσκευής με λειτουργία μέτρησης θερμότητας
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη

Μηνιαίες τιμές ψύχους

• Διατίθενται μόνο σε έκδοση συσκευής με λειτουργία μέτρησης ψύχους
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη

Μηνιαίες τιμές, είσοδος παλμών 1

• Διατίθενται μόνο σε έκδοση συσκευής με είσοδο παλμών
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη

Μηνιαίες τιμές, είσοδος παλμών 2

• Διατίθενται μόνο σε έκδοση συσκευής με εισόδους παλμών
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη

Ανώτατες τιμές

• Διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις συσκευής
• Απενεργοποιούνται αναλόγως των αναγκών του χρήστη
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Τρέχουσες τιμές
κατανάλωσης

Επίπεδα μετρητή

Αριθμός σφάλματος
Ημερομηνία σφάλματος

Δοκιμή οθόνης Ενεργοποίηση όλων
Δοκιμή οθόνης Απενεργοποίηση όλων

Αυτά τα τμήματα εξαρτώνται από τη διαμόρφωση της συσκευής
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Εμφάνιση του
επιπέδου

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

Τρέχουσα
ημερομηνία

alt.

alt.

alt.

alt.

Αριθμός ελέγχου

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και
να απενεργοποιηθούν προαιρετικά

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

alt.

alt.

Οθόνη επιπέδου L0 – Τρέχουσες τιμές κατανάλωσης

Παλμός2

Παλμός 1

Ψύχος

Θερμότητα

Οθόνη

Αυτά τα τμήματα εξαρτώνται από τη διαμόρφωση της συσκευής

Ετήσιες
τιμές κατανάλωσης

Επίπεδα μετρητή

Εμφάνιση του
επιπέδου

alt.

alt.

Τρέχουσα ημέρα
αναφοράς

alt.

alt.

alt.

alt.

Αριθμός ελέγχου

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και να
απενεργοποιηθούν προαιρετικά

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

Οθόνη επιπέδου L1 – Ετήσιες τιμές κατανάλωσης

Παλμός 2

Παλμός 1

Ψύχος

Θερμότητα

Οθόνη
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Οθόνη
Οθόνη επιπέδου L2 – Στιγμιαίες τιμές

Εμφάνιση του επιπέδου
Στιγμιαία ροή

Στιγμιαία
θερμοκρασία παροχής
Στιγμιαία
θερμοκρασία επιστροφής
Στιγμιαία
Διαφορά θερμοκρασίας

alt.

Στιγμιαία
ροή ενέργειας
Ώρες λειτουργίας
Αθροιστικός όγκος
Επίπεδο μετρητή
υψηλής ανάλυσης,
θερμότητας
Επίπεδο μετρητή
υψηλής ανάλυσης, ψύχος
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Αυτό το τμήμα εμφανίζεται ανάλογα
με τη διαμόρφωση της συσκευής

Οθόνη
Οθόνη επιπέδου L3 – Παράμετροι
Εμφάνιση του
επιπέδου
Ημερομηνία επόμενης
ημέρας αναφοράς
Τιμή παλμού
Αισθητήρας ροής

Ταυτοποίηση

Αρ ελέγχου επαληθευμένης
έκδοσης υλικολογισμικού
alt.

Σε αυτό το παράδειγμα:
Τα επίπεδα 2, 3, 4 και 5 εμφανίζονται,
= Το επίπεδο 6 αποκρύπτεται,
2 κενές θέσεις = Τα επίπεδα 7+8 δεν
είναι διαθέσιμα,
= Το επίπεδο 9 αποκρύπτεται

Πιθανά +
ενεργοποιημένα
επίπεδα
Ποσοστό ηλιακής
ενέργειας
Αριθμός σειράς, Imp1

alt.

Δεν διατίθεται
μετρητής νερού
σε Imp1

Επίπεδο μετρητή,
Imp1
Αξία παλμών, Imp1

+ φίλτρο + μέσο (εδώ κρύο
νερό - χαμηλότερη ένδειξη
στο θερμόμετρο)

Αριθμός σειράς, Imp2
Επίπεδο μετρητή,
Imp2

Αριθμός σειράς

alt.

alt.

Δεν διατίθεται
μετρητής νερού
σε Imp2

Αυτά τα τμήματα εμφανίζονται ανάλογα
με τη διαμόρφωση της συσκευής

Επαληθευμένη
έκδοση υλικολογισμικού

Αξία παλμών, Imp2

+ φίλτρο + μέσο (εδώ θερμό
νερό - υψηλή ένδειξη στο
θερμόμετρο)
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Οθόνη
Οθόνη επιπέδου L4 – Συνδέσεις
Αυτά τα τμήματα εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής
Διαμόρφωση ασύρματης διασύνδεσης

Εμφάνιση του επιπέδου
Ασύρματη λειτουργία

Αποστολή

Ώρα έναρξης

Ώρα διακοπής

Ημέρες χωρίς
αποστολή

Ημέρες μετατόπισης
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walk-by

AMR

ετησίως

Πρωτόκολλα 4/2

μηνιαίως

Πρωτόκολλα 6/0

Οθόνη
Οθόνη επιπέδου L4 – Συνδέσεις
Αυτά τα τμήματα εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής
Διαμόρφωση διασύνδεσης M-Bus

Εμφάνιση του επιπέδου
Κύρια διεύθυνση
M-Bus, μετρητής
θερμότητας
Κύρια διεύθυνση
M-Bus, μετρητής
ψύχους
Κύρια διεύθυνση
M-Bus, Imp1
Κύρια διεύθυνση
M-Bus, Imp2

Διαμόρφωση εξόδου παλμού

Εμφάνιση του επιπέδου

Έξοδος παλμού
Μετρητής θερμότητας
Έξοδος παλμού
Μετρητής ψύχους
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16
alt.

Παλιότερη μηνιαία
τιμή
Θερμότητα

Παλιότερη μηνιαία
τιμή Ψύχος

Πιο πρόσφατη
μηνιαία τιμή Ψύχος

Εμφάνιση του
επιπέδου

Ημερομηνία

alt.

alt.

alt.

alt.

Αριθμός ελέγχου

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

alt.

alt.

Αριθμός ελέγχου

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν προαιρετικά

Επίπεδο μετρητή

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν προαιρετικά

Επίπεδο μετρητή

Οθόνη επιπέδου L6 – Μηνιαίες τιμές ψύχους

alt.

Ημερομηνία

Πιο πρόσφατη
μηνιαία τιμή
Θερμότητα

Εμφάνιση του
επιπέδου

Οθόνη επιπέδου L5 – Μηνιαίες τιμές θερμότητας

Οθόνη

Ημερομηνία

Επίπεδο μετρητή

Παλιότερη μηνιαία
τιμή Imp2

Πιο πρόσφατη
μηνιαία τιμή Imp2

Εμφάνιση του
επιπέδου

Αριθμός ελέγχου

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

alt.

alt.

Επίπεδο μετρητή

alt.

alt.

Αριθμός ελέγχου

alt.

alt.

Αριθμός σειράς

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν προαιρετικά

Ημερομηνία

alt.

alt.

Οι ενδείξεις με γκρι φόντο μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν προαιρετικά

alt.

alt.

Οθόνη επιπέδου L8 – Μηνιαίες τιμές Imp2

Παλιότερη μηνιαία
τιμή Imp1

Πιο πρόσφατη
μηνιαία τιμή Imp1

Εμφάνιση του
επιπέδου

Οθόνη επιπέδου L7 – Μηνιαίες τιμές Imp1

Οθόνη
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Οθόνη
Οθόνη επιπέδου L9 – Ανώτατες τιμές
Εμφάνιση
του επιπέδου
Μέγ θερμοκρασία

Διάρκεια πάνω από
την οριακή τιμή

Ημερομηνία

Παροχή

alt.

alt.

Επιστροφή

alt.

alt.

Μέγ ροή

Μετρητής
θερμότητας

Ημερομηνία
alt.

Διάρκεια > qp
alt.

Ειδικές συνθήκες λειτουργίας
Ένδειξη

Περιγραφή
Μέτρα/Υποδείξεις
• Υπέρβαση πίστωσης
• Αίρεται μετά τη λήξη του χρονικού διαεπικοινωνίας της διεπα- στήματος πίστωσης (μονάδα = τρέχουσα
φής μονάδας ή του IrDA ημέρα, IrDA = τρέχων μήνας)
• Ο χρόνος λειτουργίας
έληξε

• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής

• Εσφαλμένη διεύθυνση
ροής

• Ελέγξτε την εγκατάσταση (προσέξτε το
βέλος στον αισθητήρα ροής)
• Ελέγξτε τη σωλήνωση
• Ελέγξτε τους κυκλοφορητές και τους θερμοστάτες ως προς τη σωστή λειτουργία
• Ελέγξτε αν ο αισθητήρας ροής συναρμολογήθηκε στη σωστή γραμμή και
• ελέγξτε το είδος εγκατάστασης του αισθητήρα θερμοκρασίας

• Οι αισθητήρες θερμοκρασίας έχουν αντιμετατεθεί ή δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά

18

Οθόνη
Μηνύματα σφάλματος
Ένδειξη σφάλματος

Περιγραφή σφάλματος
Μέτρα/Υποδείξεις
• Σφάλμα υλικού ή βλάβη • Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής, το καλώστο υλικολογισμικό
διο σύνδεσης και τον υπολογιστή για
εξωτερική ζημιά
• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής
• Η προσαρτώμενη
• Στη μονάδα εμφανίζονται τα δεδομένα
μονάδα ζευγοποιήθηκε
μέτρησης ενός άλλου μετρητή θερπροηγουμένως με
μότητας
κάποια άλλη συσκευή
• Ασφαλίστε τα δεδομένα, επειδή αντιμέτρησης
καθίστανται μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα
• Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για
διαγραφή της ένδειξης
• Ο αισθητήρας παροχής • Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας
έχει σπάσει
και τους αγωγούς για μηχανικές ζημιές
• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής
• Βραχυκύκλωμα αισθη- • Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας
τήρα παροχής
και τους αγωγούς για μηχανικές ζημιές
• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής
• Ο αισθητήρας επιστρο- • Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας
φής έχει σπάσει
και τους αγωγούς για μηχανικές ζημιές
• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής
• Βραχυκύκλωμα αισθη- • Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας
τήρα επιστροφής
και τους αγωγούς για μηχανικές ζημιές
• Απαιτείται αντικατάσταση της συσκευής

Αν η συσκευή υποδεικνύει την παρουσία σοβα- Αν διαπιστωθεί εσφαλμένο διεύθυνση ροής,
ρού σφάλματος, στην οθόνη εμφανίζεται ο κω- στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Εσφαλμέδικός σφάλματος και η ημερομηνία σφάλματος νη διεύθυνση ροής"
Κωδικός σφάλματος Ημερομηνία σφάλματος
alt.

alt.

Εσφαλμένη διεύθυνση ροής
alt.
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Πληροφορίες συσκευής
Ο μετρητής θερμότητας διαθέτει μια διεπαφή M-Bus και δύο εισόδους παλμών
Η διεπαφή M-Bus εξυπηρετεί στη μετάδοση των τιμών κατανάλωση σε ένα
κέντρο M-Bus
Με δύο εισόδους παλμού, καταγράφονται οι παλμοί έως και δύο μετρητών
νερού με έξοδο παλμού και μεταδίδονται στο κέντρο M-Bus
Ο μετρητής θερμότητας διαθέτει έναν αφαιρούμενο υπολογιστή
Βιδωτός μετρητής σε συμπαγή έκδοση και μετρητής με περίβλημα 2“ δεν
διατίθενται Σε αυτόν το μετρητή θερμότητας δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση προσαρτώμενων μονάδων
Πριν τη σύνδεση του
καλωδίου ελέγχου
αφαιρέστε προσεκτικά τα
προστατευτικά καπάκια

Σύνδεση
συστήματος
M-Bus

Σύνδεση
εισόδων παλμών

Χρωματική αντιστοίχιση καλωδίου σύνδεσης
Είσοδος παλμών Imp1
Imp2
M-Bus
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Πορτοκαλί (γείωση)
Κόκκινο (γείωση)

Καφέ
Μαύρο

M-Bus Πορτοκαλί (χωρίς αντιστοίχιση) Καφέ (χωρίς αντιστοίχιση)
M-Bus Κόκκινο
Μαύρο

Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Στοιχείο μέτρησης
Pt 1000 κατά EN 60751
Έκδοση
Τύπος DS
Διάμετρος
5,0 mm - 5,2 mm
Είδος τοποθέ5,0 mm - απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (κεφαλή εμβάπτισης)
τησης
5,2 mm - απευθείας (σφαιρική βάνα) / έμμεσα (κεφαλή εμβάπτισης)
Μήκος καλωδίου
Τυπικό
1,5 m
Προαιρετικά
3,0 m

Διάταξη εισόδου παλμών
Ταξινόμηση
Διάρκεια παλμού
Συχνότητα παλμού
Ρεύμα πηγής
Αριθμός εισόδων παλμών

Είσοδοι παλμών (πηγές)
Μαγνητικός διακόπτης
Ενσωματωμένο κύκλωμα
Αισθητήρας Namur

κατά EN 1434-2, κλάση IB
Περιορισμός: Όριο μεταγωγής για στάθμη Low έως 0,25 V
> 100 ms
< 5 Hz (2,5 Hz με ρύθμιση φίλτρου "on")
< 0,1 mA
2

Επαφή Reed
Ανοιχτός συλλέκτης
Δεν υποστηρίζεται

Σύνδεση σε M-Bus
Η εγκατάσταση του αγωγού M-Bus πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με το
πρότυπο EN 13757-2
Δώστε εν προκειμένω προσοχή στις παρακάτω υποδείξεις:
❱ Χρησιμοποιήστε τους ελατηριωτούς ακροδέκτες ή ταπρεσαριστά βύσματα
υψηλής ποιότητας ανάλογα με τις διατομές!
❱ Αποφύγετε την περιττή σάρωση του M-Bus
❱ Αν είναι εφικτό, θέστε το M-Bus σε λειτουργία μόνο μία φορά, χωρίς διακοπή!
❱ Αποφύγετε την απενεργοποίηση του M-Bus
❱ Κατά τις εργασίες συντήρησης και συμπληρωματικής εγκατάστασης αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα στον αγωγό M-Bus

21

Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Δευτερεύουσες και κύριες διευθύνσεις στο σύστημα M-Bus
Όλες οι λογικές συσκευές (μετρητές θερμότητας και ψύχους, μετρητές ζεστού/
κρύου νερού) προσδιορίζονται στο σύστημα M-Bus με μια δευτερεύουσα ή
κύρια διεύθυνση
Δευτερεύουσες διευθύνσεις
Η τυπική ρύθμιση είναι η χρήση δευτερευουσών διευθύνσεων Κατά την απόδοση δευτερευουσών διευθύνσεων χρησιμοποιείται ο αριθμός μετρητή και άλλα
χαρακτηριστικά της συσκευής για λόγους αναγνώρισης
Από αυτές τις παραμέτρους δημιουργείται μια 16ψήφια δευτερεύουσα διεύθυνση, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό στο σύστημα M-Bus
Παράδειγμα μετρητή θερμότητας:
Συνδέστε έναν μετρητή θερμότητας στο σύστημα M-Bus Μετά από μια αναζήτηση στο κέντρο M-Bus ο μετρητής θερμότητας αναγνωρίζεται αυτόματα, και
σχηματίζεται μια δευτερεύουσα διεύθυνση με βάση τον αριθμό συσκευής και
άλλα χαρακτηριστικά του μετρητή θερμότητας
Παράδειγμα μετρητή νερού στην είσοδο παλμών:
Συνδέστε έναν μετρητή νερού στην είσοδο Imp1 Μετά τη χειροκίνητη καταχώρηση του αριθμού συσκευής και άλλων χαρακτηριστικών του μετρητής νερού,
όπως το τρέχον επίπεδο μετρητή ή η τιμή παλμού, σχηματίζεται μια δευτερεύουσα διεύθυνση για τον προσδιορισμό στο σύστημα M-Bus
Ο αριθμός συσκευής και τα λοιπά χαρακτηριστικά του μετρητή νερού ορίζονται
στο επίπεδο L3 (Παράμετροι) του μετρητή θερμότητας
Ένα μέρος της δευτερεύουσας διεύθυνσης είναι η σήμανση του κατασκευαστή
Αυτή η σήμανση κατασκευαστή, ανεξάρτητα από τον πραγματικό κατασκευαστή
του μετρητή νερού, εμφανίζεται πάντα στη δευτερεύουσα διεύθυνση ως "LSE"
Κύριες διευθύνσεις
Εναλλακτικά μπορεί να ανατεθεί σε κάθε λογική συσκευή μια 3ψήφια κύρια
διεύθυνση, μέσω της οποίας προσδιορίζεται ο μετρητής θερμότητας ή οι συνδεδεμένοι μετρητές νερού στις εισόδους παλμών από το σύστημα M-Bus
Οι κύριες διευθύνσεις (1-250) ανατίθενται στο μετρητή θερμότητας στο επίπεδο
L4 (Συνδέσεις)
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Μετάδοση δεδομένων κατανάλωσης στο M-Bus
Μετάδοση της ποσότητας ψύχους
Στους μετρητές θερμότητας με προαιρετική περιοχή ψύχους εμφανίζεται για
τη μέτρηση της ψυκτικής ενέργειας στο σύστημα M-Bus μια δεύτερη συσκευή
μέτρησης με ένα υπολογισμένο αναγνωριστικό από την παράμετρο FabNr του
μετρητή θερμότητας + 1 Στην εγγραφή δεδομένων της συσκευής αντιστοιχίζεται
το μέσο "Ψύχος"
Παράδειγμα: Αναγνωριστικό θερμότητας
Αναγνωριστικό ψύχους

00123456
00123457

Παράμετροι ανάγνωσης μέτρησης θερμότητας/ψύχους
Οι ακόλουθες παράμετροι αναγιγνώσκονται από το μετρητή θερμότητας με
προαιρετική περιοχή ψύχους και αποστέλλονται στο κέντρο M-Bus:
❱
❱
❱
❱

Αριθμός συσκευής (8ψήφιος)
Μέσο/Έκδοση λογισμικού
Ώρα/Ημερομηνία
Κατάσταση σφάλματος
(ανάγνωση 5 ή 45 φορές την
ημέρα)

Ανάγνωση μέσω του Q suite 5:

❱ Ημερομηνία σφάλματος
❱ Τρέχουσες τιμές κατανάλωσης
(θερμότητα ή ψύχος)
❱ Ημερομηνία ημέρας αναφοράς (όπως στο
μετρητή θερμότητας)
❱ Τιμή ημέρας αναφοράς (θερμότητα ή ψύχος)
❱ 15 τιμές μήνα (θερμότητα ή ψύχος)

Μετάδοση των τιμών παλμών
Εφόσον στο μετρητή θερμότητας έχουν συνδεθεί πρόσθετοι μετρητές νερού
με έξοδο παλμών, ο μετρητής θερμότητας, εκτός από τα δεδομένα μέτρησης
θερμότητας και ψύχους, μεταδίδει και τα δεδομένα μέτρησης παλμών
Παράμετροι ανάγνωσης μέτρησης παλμών
❱ Αριθμός συσκευής (8ψήφιος) ❱ Ημερομηνία σφάλματος
❱ Τρέχουσες τιμές κατανάλωσης
❱ Μέσο/Έκδοση λογισμικού
(όγκος ζεστού ή κρύου νερού)
❱ Ώρα/Ημερομηνία
❱ Ημερομηνία ημέρας αναφοράς (όπως στο
❱ Κατάσταση σφάλματος
μετρητή θερμότητας)
(ανάγνωση 5 ή 45 φορές την
❱ Τιμή ημέρας αναφοράς (ζεστό ή κρύο νερό)
ημέρα)
Ανάγνωση μέσω του Q suite 5:

❱ 15 τιμές μήνα (ζεστό ή κρύο νερό)
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Παραμετροποίηση εισόδων παλμών
Προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση των μετρητών νερού με έξοδο παλμών, πρέπει να οριστούν οι αριθμοί και τα χαρακτηριστικά των μετρητών
Τέτοια χαρακτηριστικά είναι μεταξύ άλλων η αξία παλμών εισόδου και η μονάδα
μέτρησης που χρησιμοποιείται από τον εξωτερικό μετρητή νερού Μπορούν,
όμως, να ρυθμιστούν και οι τιμές εκκίνησης Για την καταχώρηση πρέπει να
είναι γνωστά τα τρέχοντα επίπεδα των συνδεδεμένων μετρητών νερού
Δυνατότητες ρύθμισης: Αξία παλμών, μονάδες, φίλτρο
Αξία παλμών (μέτρηση όγκου)
1 λίτρο ανά παλμό
10 λίτρα ανά παλμό
Μετρητής νερού
Qn 2,5 (Qp 1,5)
> Qn 4 (Qp 2,5)

Μονάδα εμφάνισης στην οθόνη
Λίτρα ή m3
Λίτρα ή m3

1 L ανά παλμό
Φίλτρο: "on" / "off"
Φίλτρο: μόνο "off"

10 L ανά παλμό
Φίλτρο: "on" / "off"
Φίλτρο: "on" / "off"

Ρύθμιση φίλτρου
Το ενεργοποιημένο φίλτρο ("on") περιορίζει την ταχύτητα ανίχνευσης της
συχνότητας παλμού από 5 Hz σε 2,5 Hz Χαμηλότερη ταχύτητα ανίχνευσης
συνεπάγεται μεγαλύτερος αποκλεισμός εξωτερικών παλμών
Οι ρυθμίσεις φίλτρου εμφανίζονται στο επίπεδο οθόνης L3 "Παράμετροι", κατά
την παραμετροποίηση των εισόδων παλμών 1 και 2
Κωδικός πρόσβασης παραμετροποίησης
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραμετροποίησης, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε αυτό το δικαίωμα εισάγοντας το σχετικό PIN
Το προεπιλεγμένο τυπικό PIN (3ψήφιος αριθμός) αναγράφεται στην ετικέτα
προϊόντος, στη συσκευασία
Εφόσον το PIN γίνει δεκτό, επιτρέπεται η παραμετροποίηση άλλων τιμών χωρίς νέα εισαγωγή του PIN Αυτό δεν ισχύει κατά τη ρύθμιση άλλων επιπέδων,
πέραν των L3 και L4
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Παραμετροποίηση εξωτερικών μετρητών νερού
Ενεργοποιήστε το τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού πατώντας το πλήκτρο < V >
ή < H > για πάνω από 3 δευτερόλεπτα Στο παρακάτω παράδειγμα παραμετροποιείται η είσοδος παλμών 1 ( ).
Ανοίξτε το επίπεδο L3

H
V

Ανοίξτε την οθόνη



Αν στην είσοδο παλμών 1
δεν έχει αντιστοιχιστεί μετρητής νερού με αριθμό
συσκευής, εμφανίζεται η ένδειξη "Pi undEF"
Διαφορετικά εμφανίζεται ο αριθμός συσκευής του μετρητή νερού

Παραμετροποίηση Imp1

+

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για να εμφανιστεί η
οθόνη καταχώρησης του κωδικού πρόσβασης

H
V

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης

H

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση του
κωδικού πρόσβασης

H
V

+

V

Παράδειγμα: "666"

Στην οθόνη εμφανίζεται η μάσκα εισαγωγής του αριθμού μετρητή.

H
V

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
καταχωρήσετε τον 8ψήφιο αριθμό μετρητή

H

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση του
αριθμού μετρητή

+

V
V

H
+

V

H
V

Παράδειγμα: "12345678".

Στην οθόνη εμφανίζεται ο 8ψήφιος αριθμός μετρητή.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο < V > για αλλαγή στην
οθόνη παραμετροποίησης του επιπέδου μετρητή και
των μονάδων εμφάνισης ή 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για αλλαγή στη λειτουργία παραμετροποίησης
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
καταχωρήσετε το επίπεδο μετρητή και τη μονάδα
Παράδειγμα: "00004711" και

ως μονάδα εμφάνισης.

Συνέχεια παραμετροποίησης στην επόμενη σελίδα
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Συνέχεια: Παραμετροποίηση Imp 1
H
+

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση των
καταχωρήσεων

V Στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο μετρητή “4711“ και η
ένδειξη

ως μονάδα εμφάνισης.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο < V > για αλλαγή στην οθό-

V νη χαρακτηριστικών παλμού, αξίας παλμών και είδους

μέσου (Ζεστό ή κρύο νερό)
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και, στη
συνέχεια, το πλήκτρο < V > για αλλαγή στη λειτουργία
+
V παραμετροποίησης
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
H προσαρμόσετε το φίλτρο, την αξία παλμών (μέτρηση
V όγκου) και τη μονάδα Παράδειγμα: Φίλτρο "on" (μείωση

H

συχνότητας ανίχνευσης) - "10" - "Ζεστό νερό"

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και,
στη συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση των
+
V καταχωρήσεων

H

V Πιέστε το πλήκτρο < V > αν θέλετε να παραμετροποιήσετε τη δεύτερη έξοδο παλμών

H



Πιέστε το πλήκτρο < H > για έξοδο από τη λειτουργία
παραμετροποίησης και επιστροφή στο τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού

Τέλος: Παραμετροποίηση Imp1
Έλεγχος παραμετροποίησης
H
V

Ανοίξτε το επίπεδο L3 στο τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο < V > για περιήγηση στις
και
.
οθόνες

Επαναφορά αριθμού μετρητή νερού
Μπορείτε να επαναφέρετε τον αριθμό μετρητή του μετρητή νερού για τις εισόδους παλμών
και
καταχωρώντας ως αριθμό μετρητή ένα 8ψήφιο "0"
Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η ένδειξη "Pi undEF" για μια ελεύθερη είσοδο
παλμού
Με την επαναφορά του αριθμού μετρητή επαναφέρονται όλοι οι έως τότε
παλμοί μετρητή και διαγράφονται μόνιμα!
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Συσκευές με ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας
Παραμετροποίηση κύριας διεύθυνσης για M-Bus
Ενεργοποιήστε το τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού πατώντας το πλήκτρο < V >
ή < H > για πάνω από 3 δευτερόλεπτα
Στο παρακάτω παράδειγμα παραμετροποιείται η κύρια διεύθυνση M-Bus
Ανοίξτε το επίπεδο L4

H
V

Ανοίξτε την οθόνη κύριας διεύθυνσης
Ορισμός κύριας διεύθυνσης M-Bus

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και, στη
συνέχεια, το πλήκτρο < V > για να εμφανιστεί η οθόνη
V καταχώρησης του κωδικού πρόσβασης

H
+

H Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης
V
Παράδειγμα: "666"

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και, στη
συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση του κωδιV κού πρόσβασης

H
+

Στην οθόνη εμφανίζεται η μάσκα εισαγωγής.

H Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < H > και < V > για να
V καταχωρήσετε την 3ψήφια κύρια διεύθυνση
Παράδειγμα: "123".

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο < H > και, στη
συνέχεια, το πλήκτρο < V > για επιβεβαίωση της κύριας
V διεύθυνσης

H
+

Στην οθόνη εμφανίζεται η 8ψήφια κύρια διεύθυνση.

H

Πιέστε το πλήκτρο < H > για έξοδο από τη λειτουργία
παραμετροποίησης και επιστροφή στο τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού

Τέλος παραμετροποίησης κύριας διεύθυνσης M-Bus
Έλεγχος παραμετροποίησης
H
V

Ανοίξτε το επίπεδο L4 στο τυπικό σχεδιάγραμμα χειρισμού
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο < V > για περιήγηση στις
οθόνες
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