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Sauga ir garantija
Svarbūs nurodymai
Šis gaminys turi būti instaliuotas teisingai, laikantis pateiktų montavimo
direktyvų, todėl jį gali montuoti tik specialų išsilavinimą turintis ir išmokytas
personalas!
Naudojimas pagal paskirtį
Šilumos skaitikliai skirti centrinei šildymo ir vėsinimo energijos apskaitai� Priklausomai nuo konstrukcijos, jie skirti matuoti šildymo vandenį arba šildymo vandenį
su glikolio priemaišomis� Šilumos skaitikliai skirti išskirtinai šiam tikslui�
Kitas nei prieš tai aprašytas naudojimas ar prietaiso modifikacijos bus laikomi
naudojimu ne pagal paskirtį, todėl dėl jų privaloma kreiptis raštu ir gauti specialų
leidimą�
Įmontuotas skaitiklis yra slėgio veikiamas komponentas�
Kyla pavojus nusiplikyti karštu vandeniu�
Atsakomybė ir garantija
Pretenzijos dėl atsakomybės ir garantijos galimos tik tuomet, jei dalys buvo
naudotos pagal paskirtį bei buvo laikomasi techninių nurodymų ir galiojančių
techninių reikalavimų�
Prie impulsų įėjimo prijungti matavimo prietaisai
Neprisiimama atsakomybė už perduodamų duomenų tikėtinumą�
Dvejojant galioja matavimo prietaiso išmatuotoji vertė�
Saugos nurodymai
Karšto vandens skaitiklius su glikolio priedu galima naudoti tik su priedu, kuris
yra nurodytas ant prietaiso�
Ličio baterijų saugos nurodymai
Šilumos skaitiklis turi ličio bateriją� Šio tipo baterijos priskiriamos pavojingoms�
PRIVALOMA LAIKYTIS GALIOJANČIŲ TRANSPORTAVIMO NURODYMŲ!
Naudojamų baterijų patikros pažymėjimus galima gauti pasiteiravus�
Ličio baterijos naudojimas:
• laikyti saugant nuo drėgmės,
• neleisti įkaisti virš 100 °C ir nemesti
į ugnį,
• nesukelti trumpojo jungimo,

• neatidarinėti ir nepažeisti,
• neįkrauti,
• saugoti vaikams nepasiekiamoje
vietoje�
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Techniniai duomenys
Normos ir standartai
Atitiktis
Apsaugos rūšis
IP apsaugos rūšis
Šilumos skaitiklis
Europos matavimo prietaisų direktyva (MID)
EB tipo bandymo sertifikatas
Šilumos skaitiklis
Kaitinimo terpės kokybė
Veiksniai
Elektromagnetinė klasė
Mechaninė klasė
Aplinkos klasė
Tikslumo klasė

žr� ES atitikties deklaraciją
IP65 pagal EN 60529
2004/22/EB
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
pagal VDI direktyvą 2035
pagal AGFW standartą 510
E1
M1
A
3

Skaičių blokas

Temperatūros sritis
Šilumos skaitiklis
Šilumos skaitiklis su
pasirenkamu šalčio diapazonu
Leistinas temperatūrų skirtumas
Temperatūrų skirtumo įjungimo vertė
Aplinkos temperatūra
Energijos tiekimas
Ličio akumuliatorius
Veikimo trukmė
Ekrano lygiai
Standartas
Vaizdas
Energijos rodmuo
Kabelio ilgis
Skaičių blokas, srauto jutiklis
(*)
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Nepaisant matavimo prietaisų direktyvos�

10– 105 °C
5– 105 °C
3–70 K
Šiluma: 1,0 K / šaltis(*): 0,2 K (parenkama pagal prekės Nr�)
5– 55 °C
Nominalioji įtampa 3,0 V
> 6 (pasir� 10) metai + 6 papildomi mėnesiai
Nuo min� 2 iki 10
(priklauso nuo konstrukcijos ir naudojamų parinkčių)
8 ženklų skystųjų kristalų ekranas + piktogramos
kWh <--> MWh (pasirinktinai MJ <--> GJ)
apie 40 cm

Techniniai duomenys
Prisukamo šilumos skaitiklio srauto jutiklis
Prijungimo parametrai ir masės
Ilgis
Jungtis
Masė
kompaktiškas
nuimamas
Montavimo padėtis
Nominalusis srautas „qp“
Mažiausias srautas „qi“
horizontaliai
vertikaliai
Santykis „qp / qi“ horizontaliai
vertikaliai
Santykis „qs / qp“
Paleidimas
Maks� leistinas darbinis slėgis
Min� sistemos slėgis
kavitacijai išvengti
Temperatūros sritis
(*)

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
horizontaliai / vertikaliai
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

Pasirinktinai galima naudoti ir modelius su didesniu dinamikos diapazonu�
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Techniniai duomenys
2“ skaitiklio su kapsule srauto jutiklis
Prijungimo parametrai ir masės
EAT montavimo ilgis
Vamzdžio jungtis
Masė

kompaktiškas
nuimamas
Montavimo padėtis
EAT skaitiklio sriegis
Nominalusis srautas „qp“
Mažiausias srautas „qi“
horizontaliai
vertikaliai
Santykis „qp / qi“ horizontaliai
vertikaliai
Santykis „qs / qp“
Paleidimas
Maks� leistinas darbinis slėgis
Min� sistemos slėgis
kavitacijai išvengti
Temperatūros sritis
(*)

0,6 m³/h
110 mm

1,5 m³/h
2,5 m³/h
110 mm
130 mm
G 3/4“
G 1“
Lydmetalis 15 mm arba lydmetalis 18 mm Lydmetalis 22 mm
605 g
605 g
607 g
757 g
757 g
759 g
horizontaliai / vertikaliai
G2B
G2B
G2B
0,6 m³/h
1,5 m³/h
2,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50 l/h
30 l/h
30 l/h
50 l/h
20:1(*)
20:1
3–4 l/h

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

50:1(*)
50:1
6–7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10– 90 °C

Pasirinktinai galima naudoti ir modelius su didesniu dinamikos diapazonu�

Temperatūros jutiklis
Matavimo elementas
Pt 1000 pagal EN 60751
Konstrukcija
DS tipas
Skersmuo
5,0 mm – 5,2 mm – 6,0 mm – AGFW
Montavimo
5,0 mm – tiesioginis (rutulinis čiaupas) / netiesioginis (panardinimo kapsulė)
būdas
5,2 mm – tiesioginis (rutulinis čiaupas) / netiesioginis (panardinimo kapsulė)
6,0 mm – netiesioginis (panardinimo kapsulė)
AGFW – tiesioginis (rutulinis čiaupas)
Kabelio ilgis
standartinis 1,5 m
Pasirinktinai 3,0 m

Temperatūros jutiklis
Matavimo elementas
Konstrukcija
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Skersmuo

Pt 1000 pagal EN 60751
DS tipas
5,0–5,2 mm

Prietaiso elementai
Prietaiso elementai
(1) Skystųjų kristalų ekranas
Paprastai ekranas yra visuomet išjungtas
(budėjimo režime)� Ekraną galima įjungti
paspaudus mygtuką�
(2) < H > mygtukas (horizontaliai)
(3) < V > mygtukas (vertikaliai)
(4) „IrDA“ sąsaja
(5) Sąsajos dangtelis
(6) Modulio sąsaja
(7) Tvirtinimo skylės išoriniams optiniams moduliams
(8) Vartotojo apsauga ir lizdai iš išorės prijungiamiems kabeliams

Lygių naršymas

1� Greitojo nuskaitymo ciklo arba lygių valdymo schemos atvėrimas
Trumpai paspauskite < H > arba < V > mygtuką, kad ekrane būtų rodomas greitojo
nuskaitymo ciklas�
Paspauskite < H > arba < V > mygtuką ilgiau nei 3 sekundes, kad ekrane būtų rodoma lygmenų valdymo schema�
2� Iš bet kurio lygio padėties perjungimas į kitą lygį
Paspauskite < H > mygtuką�
3� Vieno lygio kito rodmens perjungimas
Paspauskite < V > mygtuką�

Būklės rodymas
Vaizdas

Aprašymas
Rodomi duomenys galioja:
• Heat = šiluma
• Imp1 = 1 impulsinė įvestis
• Cool = šaltis
• Imp2 = 2 impulsinė įvestis
• (tuščia) = rodoma vertė yra einamoji
• M (Memory) = vertė mėnesio arba pažymėtą dieną
Rodoma vertė – tai datos vertė:
• Day = einamoji data
• M-Day = data galioja išsaugotai
metų arba mėnesio vertei
Rodoma vertė – tai kontrolinis skaičius:
• Check = kontrolinis skaičius apima einamąją sąnaudų vertę
• M-Check = kontrolinis skaičius galioja išsaugotai
metų arba mėnesio vertei
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Ekranas
Greitojo nuskaitymo ciklo paleistis
Standartiškai ekranas yra išjungtas� (Budėjimo režimas –
Trumpai paspauskite < H > mygtuką
arba

Greitojo nuskaitymo rodmuo
prasideda einamąja sąnaudų
verte�

Einamoji vertė
5 sek�

Po 10 pasikartojimų ekranas
automatiškai grįžta į budėjimo
režimą�

Pažymėta diena
5 sek�
Pažymėtos dienos vertė 5
sek� pulsuojant

10 x

Ekrano testas – viskas
įjungta 0,5 sek�
Ekrano testas – viskas
išjungta 0,5 sek�

)

trumpai paspauskite < V > mygtuką�

Bet kuriuo metu galite grįžti į
valdymo schemos lygį� Ilgiau nei
3 sek� spauskite < H > arba < V >
mygtuką�
Klaidų pranešimai su klaidos
numeriu ir klaidos data rodomi
5 sekundes, o paskui pasirodo
„einamoji vertė“�

Standartinių lygių valdymo schemų atvėrimas
Paspauskite < H > mygtuką arba

< V > mygtuką, spauskite ilgiau nei 3 sekundes�

Meniu perjungimas:
Paspauskite < V > mygtuką�

Lygio perjungimas: Paspauskite < H > mygtuką�
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Ekranas
Lygių apžvalga

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Einamosios sąnaudų vertės

• Standartinis lygis

Metinės sąnaudų vertės
• Standartinis lygis

Momentinės vertės

• Yra visuose prietaiso modeliuose
• Galima paslėpti

Parametrai

• Yra visuose prietaiso modeliuose
• Galima paslėpti

Jungtys

• Tik prietaisuose su integruotais
ryšio moduliais
• Išjungiama individualiai

Šilumos vertės per mėnesį

• Tik prietaisuose su šilumos apskaita
• Išjungiama individualiai

Šalčio vertės per mėnesį

• Tik prietaisuose su šalčio apskaita
• Išjungiama individualiai

1 impulsų įėjimo vertės per mėnesį
• Tik prietaisuose su impulsų įėjimu
• Išjungiama individualiai

2 impulsų įėjimo vertės per mėnesį
• Tik prietaisuose su impulsų įėjimais
• Išjungiama individualiai

Didžiausios vertės

• Yra visuose prietaiso modeliuose
• Išjungiama individualiai
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Einamosios
sąnaudų vertės

Jutiklių būklės

Klaidos numeris
Klaidinga data

Ekrano testas – viskas
įjungta
Ekrano testas – viskas
išjungta

Šie segmentų blokai
priklauso nuo prietaiso
konfigūracijos�
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Lygių indikatorius

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

Esama data

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

alt.

alt.

Serijos numeris

alt.

alt.

Ekrano lygis L0 – einamosios sąnaudų vertės

Imp� 2

Imp� 1

Šaltis

Šiluma

Ekranas

Šie segmentų blokai
priklauso nuo prietaiso
konfigūracijos�

Sąnaudų
vertės per
metus

Jutiklių būklės

Lygių indikatorius

alt.

alt.

Esama pažymėta
diena

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

alt.

Serijos numeris

Ekrano lygis L1 – metinės sąnaudų vertės

Imp� 2

Imp� 1

Šaltis

Šiluma

Ekranas
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Ekranas
Ekrano lygis L2 – momentinės vertės

Lygių indikatorius
Momentinis srautas
Momentinė
tiekiamo srauto
temperatūra
Momentinė
grįžtamojo srauto
temperatūra
Momentinis
temperatūrų skirtumas

alt.

Momentinis
energijos srautas
Eksploatavimo valandos
Sudėtas tūris
Didelės sklaidos
šilumos skaitiklio
rodmenys
Didelės sklaidos
šalčio skaitiklio rodmenys
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Šis segmentas rodomas, atsižvelgiant į prietaiso konfigūraciją�

Ekranas
Ekrano lygis L3 – parametrai
Lygių indikatorius
Kitos pažymėtos
dienos data
Impulso vertė
Srauto jutiklis
Patikros technikos Kontrolinis skaičius
Patikros technikos
Mikroprograminės įrangos versija
Mikroprograminės įrangos versija
alt.

Šiame pavyzdyje:
Rodomi 2, 3, 4 ir 5 lygiai,
= 6 lygis paslėptas,
2 tuščios vietos = 7 + 8 lygių nėra,
= 9 lygis paslėptas

Galimi + aktyvinti lygiai
Saulės energijos
priedo kiekis
„Imp1“ serijos numeris

alt.

„Imp1“ neturi
vandens skaitiklio

„Imp1“ skaitiklio būklė
„Imp1“

+ filtro + terpės impulsų vertė
(čia „apatinis“ termometras
skirtas šaltam vandeniui)

„Imp2“ serijos numeris
„Imp2“ skaitiklio būklė

Serijos numeris

alt.

alt.

„Imp2“ neturi
vandens skaitiklio

Šie segmentai rodomi, atsižvelgiant į
prietaiso konfigūraciją�

Identifikavimas

„Imp2“

+ filtro + terpės impulsų vertė
(čia „viršutinis“ termometras
skirtas karštam vandeniui)
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Ekranas
Ekrano lygis L4 – jungtys
Šie segmentų blokai rodomi, atsižvelgiant į prietaiso konfigūraciją�
Radijo ryšio sąsajos konfigūracija

Lygių indikatorius
„walk-by“

AMR

Radijo režimas
kasmet

4/2 protokolai

kas mėnesį

6/0 protokolai

Spinduliavimas

Pradžios laikas

Stabdymo laikas

Dienos, kai
nesiunčiama

Dienų perkėlimas
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Ekranas
Ekrano lygis L4 – jungtys
Šie segmentų blokai rodomi, atsižvelgiant į prietaiso konfigūraciją�
M magistralės sąsajos konfigūracija

Lygių indikatorius

Pirminis adresas
Šilumos matavimo
skaitiklio M magistralė
Pirminis adresas
Šalčio matavimo
skaitiklio M magistralė
Pirminis adresas
„Imp1“ „M-Bus“
Pirminis adresas
„Imp2“ „M-Bus“

Impulsų išėjimo konfigūracija

Lygių indikatorius
Impulsų išėjimas
Šilumos matavimo skaitiklis
Impulsų išėjimas
Šalčio matavimo skaitiklis
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Data

alt.

alt.

Seniausia mėnesio
vertė Šaltis

Naujausia mėnesio
vertė Šaltis

Lygių indikatorius

Data

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

alt.

alt.

Serijos numeris

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

alt.

alt.

Serijos numeris

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

Skaitiklio rodmenys

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

Skaitiklio rodmenys

Ekrano lygis L6 – šalčio vertės per mėnesį

Seniausia mėnesio
vertė Šiluma

Naujausia mėnesio
vertė Šiluma

Lygių indikatorius

Ekrano lygis L5 – šilumos vertės per mėnesį

Ekranas

Data

alt.

alt.

Seniausia mėnesio
vertė „Imp2“

Naujausia mėnesio
vertė „Imp2“

Lygių indikatorius

Data

alt.

alt.

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

alt.

alt.

Serijos numeris

alt.

alt.

Kontrolinis skaičius

alt.

alt.

Serijos numeris

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

Skaitiklio rodmenys

Pilkai pažymėti rodmenys įjungiami arba išjungiami pasirinktinai�

Skaitiklio rodmenys

Ekrano lygis L8 – „Imp2“ mėnesio vertės

Seniausia mėnesio
vertė „Imp1“

Naujausia mėnesio
vertė „Imp1“

Lygių indikatorius

Ekrano lygis L7 – „Imp1“ mėnesio vertės

Ekranas
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Ekranas
Ekrano lygis L9 – didžiausios vertės
Lygių
indikatorius

Tiekiamas
srautas

Maks� temperatūra

Grįžtamasis
srautas
Šilumos
matavimo
skaitiklis

alt.

alt.

alt.

alt.

Maks� srautas

Trukmė > qp

Data
alt.

Ypatingos eksploatavimo būklės
Vaizdas

Trukmė virš ribinės
vertės

Data

alt.

Aprašymas
• Viršytas modulio sąsajos
arba IrDA komunikacinis
kreditas

Priemonės / nuorodos
• Bus atšaukta pasibaigus kredito laikui
(modulis = einamoji diena; IrDA = einamasis mėnuo)�

• Eksploatacijos laikas
baigėsi

• Prietaisą reikia pakeisti�

• Neteisinga srauto kryptis • Patikrinkite montavimą
(atkreipkite dėmesį į ant srauto jutiklio
esančią rodyklę)
• Patikrinkite vamzdžius
• Patikrinkite, ar tinkamai veikia cirkuliaciniai siurbliai ir termostatai
• Sukeisti arba neteisingai • Patikrinkite, ar teisingoje atšakoje susumontuoti temperatūros montuotas srauto jutiklis, arba
jutikliai
• patikrinkite temperatūros jutiklio montavimo būdą
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Ekranas
Klaidų pranešimai
Klaidos aprašymas
Priemonės / nuorodos
• Kompiuterinės arba pro- • Patikrinkite, ar nėra išorinių srauto
graminės įrangos klaida jutiklio, sujungiamojo kabelio ir skaičių
bloko pažeidimų
• Prietaisą reikia pakeisti
• Tvirtinamas modulis
• Modulyje yra kito šilumos skaitiklio
prieš tai buvo suporuoišmatuoti duomenys
tas su kitu matavimo
• Išsaugokite duomenis, nes jie netrukus
prietaisu
bus perrašyti
• Norėdami ištrinti rodmenį, paspauskite
bet kurį mygtuką
• Sulūžo
• Patikrinkite, ar nėra mechaninių tempesrauto jutiklis
ratūros jutiklio ir linijų pažeidimų
• Prietaisą reikia pakeisti
• Srauto jutiklio
• Patikrinkite, ar nėra mechaninių tempetrumpasis jungimas
ratūros jutiklio ir linijų pažeidimų
• Prietaisą reikia pakeisti
• Sulūžo
• Patikrinkite, ar nėra mechaninių tempegrįžtamojo srauto jutiklis ratūros jutiklio ir linijų pažeidimų
• Prietaisą reikia pakeisti
• Grįžtamojo srauto
• Patikrinkite, ar nėra mechaninių tempejutiklio
ratūros jutiklio ir linijų pažeidimų
trumpasis jungimas
• Prietaisą reikia pakeisti

Rodoma klaida

Jei atsirado sudėtinga prietaiso klaida, greitojo nuskaitymo cikle rodomas klaidos kodas
ir klaidos data�
Klaidos kodas
alt.

Klaidinga data
alt.

Jei nustatoma, kad srauto kryptis yra neteisinga, greitojo nuskaitymo cikle rodomas pranešimas „Neteisinga srauto kryptis“�
Neteisinga srauto kryptis
alt.
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Informacija apie prietaisą
Šilumos skaitiklyje įrengta viena M magistralės sąsaja ir du impulsų įėjimai� Per
M magistralės sąsają sąnaudų matavimo vertės perduodamos M magistralės
centriniam įrenginiui�
Dviem impulsų įėjimais fiksuojami daugiausia dviejų vandens skaitiklių su impulsų įėjimu impulsai ir perduodami M magistralės centriniam įrenginiui�
Šilumos skaitiklyje įrengtas nuimamas skaičių blokas�
Negalima naudoti kompaktiško prisukamo šilumos skaitiklio arba 2“
skaitiklio su kapsule� Naudojant šį šilumos skaitiklį negalima montuoti
tvirtinamų modulių�
Prieš prijungdami valdymo kabelį atsargiai
nuimkite apsauginius
gaubtelius�

M magistralės
sistemos
jungtis

Impulsų įėjimų
jungtis

Elektros laido spalvų priskirtis
Impulsų įėjimas „Imp1“
Oranžinis (masė)
„Imp2“
Raudonas (masė)
M magistralė
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M magistralė Oranžinis (nepriskirta)
M magistralė Raudonas

Rudas
Juodas
Rudas (nepriskirta)
Juodas

Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Temperatūros jutiklis
Matavimo elementas
Pt 1000 pagal EN 60751
Konstrukcija
DS tipas
Skersmuo
5,0–5,2 mm
Montavimo
5,0 mm – tiesioginis (rutulinis čiaupas) / netiesioginis (panardinimo kapsulė)
būdas
5,2 mm – tiesioginis (rutulinis čiaupas) / netiesioginis (panardinimo kapsulė)
Kabelio ilgis
standartinis 1,5 m
Pasirinktinai 3,0 m

Impulsų įėjimo įtaisas
Klasifikavimas
Impulso trukmė
Impulso dažnis
Šaltinio srovė
Impulsų įėjimų skaičius

Pagal EN 1434-2, IB klasė
Apribojimas: perjungimo riba esant žemam lygiui maks� 0,25 V
> 100 ms
< 5 Hz (2,5 Hz, kai filtro nustatymas yra „on“)
< 0,1 mA
2

Impulsų išėjimai (šaltiniai)
Elektromagnetinis
jungiklis
Integralinė schema
„Namur“ jutiklis

Sandarusis magnetinis jungiklis

Atviras kolektorius
Negalima

Prijungimas prie M magistralės
M magistralės linijos prijungimas turi būti atliekamas remiantis EN 13757-2
nuostatomis�
Tai darydami atsižvelkite į toliau pateiktus nurodymus:
❱ atsižvelgdami į skerspjūvį, naudokite aukštos kokybės spyruoklinius
gnybtus arba suspaudžiamas jungtis!
❱ Venkite nereikalingo M magistralės skenavimo�
❱ Jei įmanoma, M magistralę pradėkite eksploatuoti vienu metu!
❱ Venkite atjungti M magistralę�
❱ Atlikdami techninės priežiūros ir vėlesnio instaliavimo darbus, venkite M
magistralės trumpojo jungimo atvejų�
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Antriniai ir pirminiai adresai M magistralės sistemoje
Visi loginiai prietaisai (šilumos ir šalčio skaitiklis, karšto / šalto vandens skaitiklis, ���) M magistralės sistemoje visada identifikuojami antriniu arba pirminiu
adresu�
Antriniai adresai
Standartiškai naudojami antriniai adresai� Naudojant antrinį adresavimą prietaisai identifikuojami pagal skaitiklio numerį ir kitas savybes�
Pagal šiuos parametrus sukuriamas 16 simbolių antrinis adresas, kuris naudojamas M magistralės sistemai identifikuoti�
Šilumos skaitiklio pavyzdys
Šilumos skaitiklį prijungiate prie M magistralės sistemos� Po paieškos M magistralės centriniame įrenginyje šilumos skaitiklis atpažįstamas automatiškai
ir pagal šilumos skaitiklio prietaiso numerį bei kitas šilumos skaitiklio savybes
sudaromas antrinis adresas�
Pavyzdys pagal vandens skaitiklį, prijungtą prie impulsų įėjimo
Vandens skaitiklį prijungiate prie „Imp1“� Rankiniu būdu įvedus vandens skaitiklio prietaiso numerį ir skaitiklio savybes, kurios traktuojamos kaip esama būklė
arba impulsų vertė, sudaromas M magistralės sistemos identifikavimo antrinis
adresas�
Vandens skaitiklio prietaiso numeris ir skaitiklio savybės nustatomos šilumos
skaitiklio L3 lygyje (Parametrai)�
Antrinio adreso sudedamoji dalis yra gamintojo ženklinimas� Šis gamintojo ženklinimas, neatsižvelgiant į tikrąjį vandens skaitiklio gamintoją, antriniame adrese
visada žymimas kaip „LSE“�
Pirminiai adresai
Kiekvienam loginiam prietaisui galima pasirinktinai suteikti 3 simbolių pirminį
adresą, pagal kurį M magistralės sistemoje identifikuojamas šilumos skaitiklis
arba prie impulsų įėjimų prijungti vandens skaitikliai�
Pirminiai adresai (1–250) suteikiami šilumos skaitiklio lygyje L4 (Conn)�
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Sąnaudų duomenų perdavimas M magistralei
Šalčio kiekio perdavimas
Šilumos skaitikliuose su pasirenkamu šalčio diapazonu šalčio energijai matuoti M magistralės sistemoje rodomas antras matavimo prietaisas su vienu iš
šilumos skaitiklio + 1 apskaičiuoto identifikavimo numerio parametrų (FabNr�)�
Prietaisui duomenų bloke priskiriama „šalčio“ terpė�
Pavyzdys: ID šiluma 00�123�456
ID šaltis
00�123�457
Šilumos / šalčio apskaitos nuskaitymo parametras
Toliau pateikti parametrai nuskaitomi šilumos skaitiklyje su pasirenkamu šalčio
diapazonu ir siunčiami M magistralės centriniam įrenginiui:
❱ Prietaiso numeris (8 ženklų)
❱ Terpės / programinės įrangos
versija
❱ Laikas / data
❱ Klaidos būklė (nuskaitoma 5
arba 45 kartus per dieną)

❱ Klaidinga data
❱ Einamosios sąnaudų vertės
(šiluma arba šaltis)
❱ Pažymėtos dienos data (identiška šilumos
matavimo skaitikliui)
❱ Pažymėtos dienos vertė (šiluma arba šaltis)

Nuskaitoma naudojant „Q suite 5“: ❱ 15 mėnesių vertė (šiluma arba šaltis)
Impulsų verčių perdavimas
Jei prie šilumos skaitiklio papildomai prijungtas vandens skaitiklis su impulsų
išėjimu, šilumos skaitiklis perduoda ne tik šilumos ir šalčio matavimo duomenis,
bet ir impulsų matavimo duomenis�
Impulsų matavimo nuskaitymo parametrai
❱ Klaidinga data
❱ Prietaiso numeris (8 ženklų)
❱ Terpės / programinės įrangos ❱ Einamosios sąnaudų vertės
(karšto arba šalto vandens tūris)
versija
❱ Pažymėtos dienos data (identiška šilumos
❱ Laikas / data
matavimo skaitikliui)
❱ Klaidos būklė (nuskaitoma 5
❱ Pažymėtos dienos vertė (karštas arba
arba 45 kartus per dieną)
šaltas vanduo)
Nuskaitoma naudojant „Q suite 5“: ❱ 15 mėnesių vertė (karštas arba šaltas vanduo)
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Impulsų įėjimų parametrų nustatymas
Kad būtų galima vandens skaitiklį nuskaityti impulsų išėjimu, turite apibrėžti
skaitiklio numerį ir skaitiklio savybes�
Galimos savybės yra įėjimo impulso vertės ir vienetai, kuriais skaičiuoja išorinis
vandens skaitiklis� Galima nustatyti ir pradines vertes� Norint įvesti duomenis,
reikia naudoti esamus prijungtų vandens skaitiklių rodmenis�
Nustatymo galimybės: impulsų vertės, vienetai, filtras
Impulsų vertės (tūrio apskaita)
1 litras per impulsą
10 litrų per impulsą
Vandens skaitiklis
Qn 2,5 (Qp 1,5)
> Qn 4 (Qp 2,5)

1 l per impulsą
Filtras: „on“ / „off“
Filtras: tik „off“

Ekrane rodomi vienetai
Litrai arba m3
Litrai arba m3
10 l per impulsą
Filtras: „on“ / „off“
Filtras: „on“ / „off“

Filtro nustatymas
Aktyvintas filtras („on“) impulsų dažnio peržvalgos dažnį sumažina nuo 5 Hz
iki 2,5 Hz� Mažesnis peržvalgos dažnis padidina atsparumą pašaliniams
impulsams�
Filtro nustatymus rasite lygyje L3 „Parametrai“, kai norėsite nustatyti 1 ir 2
impulsų įėjimus�
Slaptažodžio parametrų nustatymas
Norint aktyvinti parametrų nustatymo režimą, įvedant PIN kodą reikia įrodyti
teisę programuoti�
Iš anksto nustatytas standartinis PIN kodas (3 ženklų skaitmuo) nurodytas
gaminio etiketėje, esančioje ant pakuotės�
Jei PIN kodas buvo patvirtintas, kitas vertes galima programuoti neįvedant PIN
kodo� Galiojimas nutraukiamas, jei kitas lygis parenkamas kaip L3 arba L4�

24

Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Išorinio vandens skaitiklio parametrų nustatymas
Aktyvinkite standartinę valdymo schemą < V > arba < H > mygtuką spausdami
ilgiau nei 3 sekundes� Tolesniame pavyzdyje nustatomi 1 impulsų įėjimo ( )
parametrai�
Atverkite lygį L3�

H
V

Atverkite rodmenį

�

„Pi� undEF“ rodomas, kai 1 impulsiniam įėjimui
dar nėra priskirtas vandens
skaitiklis su prietaiso numeriu�
Gali pasirodyti ir vandens skaitiklio prietaiso numeris�

„Imp1“ parametrų nustatymas

H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,

V o paskui – < V > mygtuką, jei norite užklausti slaptažodžio�

H Slaptažodį įveskite < H > ir < V > mygtukais�
V Pavyzdys: „666“
H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti slaptažodį�

V Ekrane rodoma skaitiklio numerio įvesties kaukė.

H 8 ženklų skaitiklio numerį įveskite < H > ir < V > mygtukais�
V Pavyzdys: „12345678“.
H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti skaitiklio numerį�

V Ekrane rodomas 8 ženklų skaitiklio numeris.

V < V > mygtuku perjunkite skaitiklio rodmenų ir rodomų
vienetų

arba

parametrų nustatymą�

H Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite perjungti parametrų
+
V nustatymo režimą�
H Skaitiklio rodmenis ir rodomus vienetus įveskite < H > ir
< V > mygtukais�
V

Pavyzdys: „00004711“ ir

kaip rodomas vienetas.

Toliau apie parametrų nustatymą rašoma kitame puslapyje�
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Tęsinys: „Imp 1“ parametrų nustatymas
H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti įvestis�

V Ekrane rodomi skaitiklio rodmenys „4711“ ir

kaip ekrano vienetai.

V < V > mygtuku perjunkite impulsų savybių, impulsų ver-

čių ir terpės rūšies ekraną� (Karštas arba šaltas vanduo)

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite perjungti parametrų
V nustatymo režimą�

H
+

H < H > ir < V > mygtukais pritaikykite filtrą, impulso vertes
V (tūrio apskaitą) ir vienetus� Pavyzdys: Filtras „on“ (sumažinamas žvalgos dažnis) – „10“ – „Karštas vanduo“

H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,

V o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti įvestis�
V Spauskite < V > mygtuką, jei norite nustatyti antrojo
impulsų įėjimo

H

parametrus�

Paspaudę < H > mygtuką išjunkite parametrų nustatymo
režimą ir grįžkite į standartinę valdymo schemą�

Pabaiga: „Imp1“ parametrų nustatymas
Parametrų kontrolė
H
V

Standartinėje valdymo schemoje atverkite lygį L3�
< V > mygtuku verskite

ir

ekrano rodmenis�

Vandens skaitiklio numerio atkūrimas
Vietoje 8 ženklų numerio įvedę „0“ galite atkurti
ir
vandens skaitiklio
numerį� Ekrano rodinyje laisvam impulsiniam įvadui vėl bus rodomas indikatorius „Pi� undEF“�
Atkuriant skaitiklio numerį visi iki tol užfiksuoti skaitiklio impulsai bus atkurti
ir visam laikui pašalinti!
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
M magistralės pirminio adreso parametrų nustatymas
Aktyvinkite standartinę valdymo schemą < V > arba < H > mygtuką spausdami
ilgiau nei 3 sekundes�
Tolesniame pavyzdyje aprašytas M magistralės pirminio adreso nustatymas�
Atverkite lygį L4�

H
V

Atverkite pirminio adreso rodmenį�
M magistralės pirminio adreso nustatymas

H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,

V o paskui – < V > mygtuką, jei norite užklausti slaptažodžio�

H Slaptažodį įveskite < H > ir < V > mygtukais�
V Pavyzdys: „666“
H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti slaptažodį�

V Ekrane rodoma įvesties kaukė.

H 3 ženklų pirminį adresą įveskite < H > ir < V > mygtukais�
V Pavyzdys: „123“.
H
+

Paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
o paskui – < V > mygtuką, jei norite patvirtinti pirminį adresą�

V Ekrane rodomas 3 ženklų pirminis adresas.

H

Paspaudę < H > mygtuką išjunkite parametrų nustatymo
režimą ir grįžkite į standartinę valdymo schemą�

M magistralės pirminio adreso parametrų nustatymo pabaiga

Parametrų kontrolė
H
V

Standartinėje valdymo schemoje atverkite lygį L4�
< V > mygtuku verskite ekrano rodmenis�
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