Instaliavimo instrukcija
Tik specialistams
SVARBU!
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
SAUGOKITE VISĄ GAMINIO NAUDOJIMO LAIKĄ.

Šilumos skaitiklis
Prisukamas šilumos skaitiklis (QDS)

Pristatomas komplektas

Šilumos skaitiklis
2 apsauginiai gaubteliai
Instaliavimo instrukcija
Naudojimo instrukcija
Informacija naudotojui apie turimas panardinimo kapsules (taikoma tik D)
Pridedamas srauto jutiklis
Pridedamas temperatūros jutiklis
Pridedamas valdymo kabelis
Valdymo kabelis su varžtais ir plombomis pridedamas tik prie šilumos skaitiklio su integruota ryšio sąsaja komplekto.
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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
Netinkamai naudojant arba per stipriai priveržus varžtus gali atsirasti nesandarių vietų. Atkreipkite dėmesį į instrukcijoje nurodytą maks. sukimo momentą.
Sandariklių matmenys ir šiluminė apkrova turi būti pritaikyti naudojamam tikslui.
Todėl naudokite tik prie prietaiso pridėtus sandariklius. 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.

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

Pt 1000 pagal EN 60751
DS tipas
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Prietaisai su integruota ryšio sąsaja
Integruotojo ryšio techniniai duomenys
Elektros laidas
„OUT“
Funkcija
Ilgis

„IN“

M magistralė
3m
Yra tiekiamame
komplekte

Danga
Apsaugos klasė
Laidų galai
Kabelio apvalkalas

Impulsų įėjimai
1m
Užsakant parinktis
yra tiekiamame komplekte
IP65
Laidų antgaliai
PVC

Elektros laido spalvų priskirtis
Impulsų įėjimas

„Imp1“
„Imp2“

Oranžinis (masė)
Raudonas (masė)

M magistralė

M magistralė Oranžinis (nepriskirta)
M magistralė Raudonas

Rudas
Juodas
Rudas (nepriskirta)
Juodas

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
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Sandarusis magnetinis jungiklis
Atviras kolektorius
Negalima

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

7,3

4,5

R0
,5
R0
,5

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

Datum

Bearb.

Datum Name (Urspr.)

15.03.16 Schwarz

Name

(Maßstab)

(Werkstoff))

Ers. für:

1 : 1

Gepr.
Norm

(Benennung)

HMR5x / CM
Qheat 5 CO
- Bauhöhe

(Zeichnungsnummer))

-

9

9,5

9,5

6,1

4 ±0,2

1
2
3
4

orange
braun
rot
a
schwarz

A

A
A

4,5

a

a
a

a

6,1

4,5

a

1000 20

7,3

7,3

R1
R1

12

22,8

R

R
7,3

R1

4 ±0,2

- freie Seite:
PVC-Ummantelung abisoliert,
Litzen
Aderendhülsen - freie Seite:
- freie mit
Seite:
(isoliert)
versehen abisoliert,
PVC-Ummantelung
PVC-Umma
Litzen mit Aderendhülsen Litzen mit A
(isoliert) vers
(isoliert) versehen
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,2

R0

R3

,2 50V DC
- Betriebsspannung

5

A

77,5

- BetriebsspannungR 50V DC

Prietaisai su integruota ryšio sąsaja

- Betriebsspannung 50V DC
- Isolationswiderstand >1MΩ b
- Durchschlagfestigkeit
Betriebsspannung 50V1kV
DC AC

- vergossene Seite:
PVC-Ummantelung 10mm
abisoliert,
Litzen
3mm abisoliert
- vergossene
Seite:
und
an 4polige Steckerleiste
PVC-Ummantelung
10mm
(Fa.
Samtec
TSM-102-03-S-DV)
abisoliert,
Litzen
3mm abisoliert
angelötet;
und an 4polige Steckerleiste
Vergußmaterial
PVC
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
Shore A78, Farbe Weiß RAL901
angelötet;
Vergußmaterial PVC
Shore A78, Farbe Weiß RAL901

- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5, - PVC-Umm
Durchmess
Farbe
Weiß RAL9016,
- PVC-Ummantelung,
Farbe Weiß
Shore
A-Härte470-80,
Durchmesser
< d < 4 ,5, Shore A-Hä
Hitzbeständigkeit
bis 105°C Hitzbeständ
Farbe Weiß RAL9016,
Shore A-Härte 70-80,
Isolierungs
Hitzbeständigkeit bis 105°C

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- 4 adrige S
- Litzenfarben:
4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24
orange,
braun,
schwarz
1 Ader: 24
AWGrot,
7/32
(0,22mm²)
- Litzenfarb
nach
DIN IEC 60757
- Litzenfarben:
orange, br
orange, braun, rot, schwarznach DIN IE
nach DIN IEC 60757

- vergossene Seite:
PVC-Ummantelung 10mm
abisoliert, Litzen 3mm abisoliert abisoliert, Litzen 3mm abisoliert
und an 4polige Steckerleiste
und an 4polige Steckerleiste
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV) (Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
angelötet;
angelötet;
Vergußmaterial PVC
Vergußmaterial PVC
5
Shore A78, Farbe Weiß RAL9016
,6
5 Shore A78,R0Farbe Weiß RAL9016

63,5
,5
-0vergossene
Seite:
RPVC-Ummantelung
76,8
10mm

4 ±0,2

5°
5°
4 ±0,2

- PVC-Ummantelung,
- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5, 6,1
Durchmesser 4 < d < 4 ,5,
Farbe Weiß RAL9016,
Farbe Weiß RAL9016,
6,1
Shore A-Härte 70-80,
Shore A-Härte 70-80,
Hitzbeständigkeit bis 105°C,
Hitzbeständigkeit bis 105°C,
500V DC
Isolierungswiderstand >1MΩ bei Isolierungswiderstand
>1MΩ bei 500V DC

7,6

- 4 adrige Steuerleitung,
- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²) 1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- Litzenfarben:
- Litzenfarben:
orange, braun, rot, schwarz
orange, braun, rot, schwarz
34,4
4,5
nach DIN IEC 60757
nach DIN IEC 60757
14,7

Beschaltungsplan

40 3

z

40 40
3 3

gsplan

1000 20

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit

30003000
+30/-20
+30/-20

z

1000 20

teilung an Dritte sowie mißbräuchliche
Ver- freie Seite:
- freie Seite:
wertung in anderer Weise ist nicht gestattet.
PVC-Ummantelung abisoliert, PVC-Ummantelung abisoliert,
Litzen mit Aderendhülsen
Litzen mit Aderendhülsen
(isoliert) versehen
(isoliert) versehen

40 3

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"
gsplan

40 3

Änderung

80

4

Zust.

25 25

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015
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(Verwendungbereich)

4
R3 R3
,6 ,6
5 5
R0 R
,5 0,5

Verschraubungszähler Qp 1,5 / Einbaulänge 80mm

25

Matmenys mm
80

: DIN 34"

3000

5°

Konstrukcijos ilgis 80 mm

+0,2+40,2
3 - 0,4
3 - 0,4
R+00,3+0,3
,5
5 1,5
0 0
R1 R1

1000

5°

Elektros laidas

(Ge

Ers.durch

Prietaisai su integruota ryšio sąsaja

22,8
63,6
76,8
79,6

12

14,7

34,4

7,6

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

Konstrukcijos ilgis 110 mm

(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

Bearb.

(Werkstoff))

Name

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x / C
Qheat 5
- Bauhö

(Zeichnungsnummer))

-

7,6

Gepr.
Norm

Zust.

Datum Name (Urspr.)

Änderung

Ers.du

Ers. für:

82

12

Verschraubungszähler Qp 0,6 u. 1,5 / Einbaulänge 110mm

22,8

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

34,4

1 : 1

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH
Datum

14,7

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

Konstrukcijos ilgis 130 mm

65,3

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

110

ECTION MARK: ACC: DIN 34"

130

Matmenys mm
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(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH
Datum

Bearb.

1 : 1

(Gewicht)

(Werkstoff))

Name

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x / CMR5x

Matmenų brėžiniai
Konstrukcijos ilgis 80 mm

G 3/4

101,5

80

64,2

78

Ø 50

Matmenys mm
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Matmenų brėžiniai
Konstrukcijos ilgis 110 mm

G 3/4

101,5

110

66,1

78

Ø 50

Matmenys mm
12

Matmenų brėžiniai
Konstrukcijos ilgis 130 mm

G1

101,5

130

68,5

78

Matmenys mm
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Svarbūs montavimo nurodymai

Jutiklinės linijos (pvz., temperatūros jutiklio kabeliai) iki elektromagnetinių trikdžių šaltinio (jungiklių, elektros variklių, lempučių) turi būti klojami mažiausiai 50 mm atstumu.

Įmontuotas skaitiklis yra po slėgiu esanti konstrukcinė dalis!
Kyla pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!
Montavimo darbus gali atlikti tik apmokyti specialistai.

Eksploatavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos ir montavimo
reikalavimų laikykitės remdamiesi EN 1434-6 nuostatų!

Tiesioginio panardinimo montavimo būdas
Šis būdas rekomenduojamas primygtinai!

Netiesioginio panardinimo montavimo būdas
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

Montuodami nepamirškite srauto jutiklio teisingos padavimo ir
grįžtamojo srauto bei montavimo padėties!

14

Montavimo padėtis
Horizontali padėtis

Vertikali padėtis

Horizontaliai paversta padėtis

Negalima montuoti virš galvos
esančiame lygyje!
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Montavimo būdai – tiesioginis panardinimas (rutulinis čiaupas)
Šilumos skaitiklio konstrukcijos ilgiai 110 mm / 130 mm

• Grįžtamojo srauto jutiklis,
integruotas į srauto jutiklį

• Tiekiamojo srauto jutiklis,
panardinamas tiesiogiai

Šilumos skaitiklio konstrukcijos ilgis 80 mm

• Grįžtamojo srauto jutiklis,
įmontuotas atskirai

• Tiekiamojo srauto jutiklis,
panardinamas tiesiogiai
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Montavimo būdai – netiesioginis panardinimas
(panardinimo kapsulė)
Šilumos skaitiklio konstrukcijos ilgiai 110 mm / 130 mm
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Grįžtamojo srauto jutiklis,
integruotas į srauto jutiklį

• Tiekiamojo srauto jutiklis,
panardinamas netiesiogiai

Šilumos skaitiklio konstrukcijos ilgis 80 mm
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Grįžtamojo srauto jutiklis,
įmontuotas atskirai

• Tiekiamojo srauto jutiklis,
panardinamas netiesiogiai

17

Instaliacijos paruošimas – tiesioginis panardinimas
(rutulinis čiaupas)
– instaliuojant iš naujo

• Išskalaukite įrenginį.
• Užsukite rutulinius čiaupus.

Naudojant 80 mm variantą

(grįžtamojo srauto jutiklis neintegruotas)
Naudokite rutulinį čiaupą su temperatūros jutiklio laikikliu!

Tiesiogiai panardinamam tiekiamojo
srauto jutikliui naudokite rutulinį
čiaupą su jungtimi!

– keičiant prietaisą

• Užsukite rutulinius čiaupus.
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Šilumos skaitiklio montavimas – tiesioginis panardinimas
(rutulinis čiaupas)
Pasiruošimas montuoti

• Nuimkite skalavimo vamzdį
arba išmontuokite esantį skaitiklį.

• Nuimkite senus sandariklius.
• Jeigu reikia, išmontuokite temperatūros jutiklį.

Šilumos skaitiklio montavimas

• Nusukite apsauginius srieginius dangtelius.

• Naują skaitiklį visada montuokite
su naujais sandarikliais!
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Temperatūros jutiklio montavimas – tiesioginis panardinimas
(rutulinis čiaupas)
Temperatūros jutiklis – skersmuo 5,0 mm / 5,2 mm

Pavaizduotoje temperatūros jutiklio (TJ) padėtyje, atlikite P1 1–4 veiksmą
pusėje movos sriegio.
1

P1

P2

2

(1) Į pusę movos sriegio įstatykite temperatūros jutiklį.
(2) Antrąją varžto pusę užmaukite taip,
kad vienos pusės fiksacinis kaištis įlįstų į
antrosios pusės įdubimą.

Panardinimo
gylis > 50 %,
< 99 %

3

(3) „O“ formos žiedą įstatykite į
rutulinio čiaupo montavimo vietą.
Naudokite pridedamą originalų
„O“ formos žiedą!

(4) Įstumkite TJ, o sriegį prisukite naudodami maždaug 3 Nm prisukimo momentą
(ranka).

4

Patikrinkite, ar gerai sumontuotas TJ:
(a) pusės movos sriegio kraštas gerai
prigludęs prie rutulinio čiaupo;

Temperatūros jutiklis
negali remtis į rutulinio
čiaupo dugną!

teisingai

neteisingai
a

(b) sriegio movos prigludusios viena prie
kitos.
Jei nepavyko tinkamai sumontuoti TJ, jį
reikia išimti iš rutulinio čiaupo.

b

Pavaizduotoje temperatūros jutiklio (TJ) padėtyje, atlikite P2 1–4 veiksmą
pusėje movos sriegio.
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Temperatūros jutiklio montavimas – tiesioginis panardinimas
(rutulinis čiaupas)

Temperatūros jutiklis – AGFW

(1) Temperatūros jutiklį ranka įsukite montavimo vietoje.

Panardinimo gylis
> 50 %

1

(2) Jutiklio sriegį veržliarakčiu priveržkite maždaug 5 Nm priveržimo
momentu.

2
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Instaliacijos paruošimas – netiesioginis panardinimas
(panardinimo kapsulė)
– instaliuojant iš naujo
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Išskalaukite įrenginį.
• Užsukite rutulinius čiaupus.

Naudojant 80 mm variantą
(grįžtamojo srauto jutiklis neintegruotas)
Naudokite movas su panardinimo kapsulėmis!

Naudokite movas su panardinimo
kapsulėmis!

– keičiant prietaisą
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Išskalaukite įrenginį.
• Užsukite rutulinius čiaupus.
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Šilumos skaitiklio montavimas – netiesioginis panardinimas
(panardinimo kapsulė)
Pasiruošimas montuoti
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Nuimkite skalavimo vamzdį
arba išmontuokite esantį skaitiklį.

• Nuimkite senus sandariklius.
• Jeigu reikia, išmontuokite temperatūros jutiklį.

Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

• Nusukite apsauginius srieginius dangtelius.

• Naują skaitiklį visada
montuokite su naujais sandarikliais!

23

Temperatūros jutiklio montavimas – netiesioginis panardinimas
(panardinimo kapsulė)
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

ES valstybėse (išskyrus Vokietiją) panardinamas kapsules galima
naudoti ir naujoms instaliacijoms, jei šios kapsulės atitinka MID.
Vokietijoje naujoms instaliacijoms panardinamas kapsules naudoti draudžiama! Keičiant instaliaciją reikia atkreipti dėmesį į pridėtą naudotojui
skirtą informaciją dėl turimų panardinamų kapsulių!
Vieną po kito išbandykite 1–3 žingsnius su pavaizduotomis temperatūros jutiklio (TJ) padėtimis srieginės movos pusėje P1 , P2 ir P3 kol bus užtikrinta,
kad TJ iki galo įkištas į panardinimo kapsulę, o TJ sriegis įsisuko į panardinimo
kapsulės sriegį!
(1) Į pridedamą pusę srieginės movos* įstatykite temperatūros jutiklį.
(2) Antrąją varžto pusę užmaukite taip, kad vienos pusės fiksacinis kaištis
įlįstų į antrosios pusės įdubimą.
(3) Temperatūros jutiklį iki galo įstumkite į panardinimo kapsulę.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) TJ su sriegiu, naudodami maždaug 3 Nm (ranka) prisukimo momentą, įsukite į panardinimo kapsulę.

4

Montuojant temperatūros jutiklį į kito gamintojo
panardinimo kapsulę, tvirtinimo būdas gali skirtis nuo
aukščiau aprašytojo. Prireikus naudokite išmontuoto prietaiso tvirtinimo
medžiagas.
* Prietaisams su temperatūros jutikliais, kurių skersmuo 6 mm, sriegiai, skirti montuoti į
kitų gamintojų panardinimo kapsules, nepridėti.
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Variantų su nuimamu skaičių bloku montavimas prie sienos
Variantai su nuimamu skaičių bloku gali būti tvirtinami daugiausia 40 cm nuo
srauto jutiklio su pasirinktinai užsakomu sienos laikikliu.
(1) Atstumo laikiklis (a) ir sienos laikiklis (b) norimoje padėtyje tvirtinami naudojant pridedamas medžiagas. Sienos laikiklio padėtį nustatykite taip, kad
griovelis (b1) būtų nukreiptas į viršų.
(2) Dangtelį (c) užmaukite taip, kad užrašas „TOP1“ būtų skaitomas horizontaliai
ir įsistatytų į sienos laikiklį.
(3) Nuo srauto jutiklio nuimkite skaičių bloką, suvyniokite skaičių bloko kabelį.
(4) Skaičių bloką juntamai įstumkite į sienos laikiklį.
a
b1

b

ma

ks.

40

cm

u

Per ilgo kabelio laikiklis
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Instaliacijos kontrolė
Užtvarų atidarymas

• Atsukite rutulinius čiaupus.
• Įjunkite šildymą ir atsukite
radiatoriaus vožtuvą.

Instaliacijos kontrolė

• Patikrinkite sandarumą ir srauto kryptį.

Ekrane rodoma neteisinga srauto kryptis.
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Prietaiso plombavimas
Srauto jutiklio plombavimas
(1) Per gaubiamosios veržlės plombavimui skirtą plyšį ties
įleidimo sritimi ir srauto jutikliu įverkite plombavimo vielą.
(2) Įkiškite vielą per plombavimo korpuse esantį laisvą plyšį.
(3) Vielą tampriai apvyniokite sukdami plombos
sparnelius.
(4) Nulaužkite plombos sparnelius.
1

Nulaužus sparnelius užtikrinamas tinkamas
užplombavimas.
3

2
4

Temperatūros jutiklio plombavimas rutuliniame čiaupe

3

4

(1) Per rutulinio čiaupo plombavimui skirtą plyšį ir per jutiklio sriegį įverkite
plombavimo vielą.
(2) Įkiškite vielą per plombavimo korpuse esantį laisvą plyšį.
(3) Vielą tampriai apvyniokite sukdami plombos sparnelius.
(4) Nulaužkite plombos sparnelius.
Nulaužus sparnelius užtikrinamas tinkamas užplombavimas.
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Prietaiso plombavimas
Temperatūros jutiklio plombavimas panardinimo kapsulėje
Naudodami panardinimo kapsules vadovaukitės nacionaliniais
ir šaliai būdingais potvarkiais!

2

(1) Per jutiklio sriegio ir panardinimo kapsulės plombavimui skirtus plyšius įverkite
plombavimo vielą.
(2) Plombavimo vielą apsukite aplink T
formos elementą.
(3) Įkiškite vielą per plombavimo korpuse
esantį laisvą plyšį.
4

3

(4) Vielą tampriai apvyniokite sukdami
plombos sparnelius.
4

1

(5) Nulaužkite plombos sparnelius.
Nulaužus sparnelius užtikrinamas
tinkamas užplombavimas.

5

Jutiklio būklių žymėjimas

• Nuimkite montavimo apsaugą.

• Pasižymėkite montavimo datą,
skaitiklio numerius,
plombų numerius, jei reikia.
• Pasižymėkite senas ir naujas
skaitiklio būkles.
Seną prietaisą utilizuokite
pagal nacionalinius potvarkius!
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Valdymas ir ekranas
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

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
• Pateiktas momentinis srautas
• Energija neapskaitoma -> temperatūrų skirtumo nėra
• Pateiktas momentinis srautas
• Energijos apskaita
• Šiuo metu yra aktyvi IrDA komunikacija

29

Valdymas ir ekranas
Ypatingos eksploatavimo būklės
Vaizdas

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

Klaidų pranešimai
Rodoma klaida
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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

Valdymas ir ekranas
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.

Mygtukų priskirtis programavimo režime

(tik L3 arba L4 lygis)

Norint aktyvinti programavimo režimą, įvedant PIN kodą reikia įrodyti teisę programuoti.
Iš anksto nustatytas standartinis PIN kodas yra nurodytas ant prietaiso pakuotės.
Jei PIN kodas priimamas, kitas vertes galima programuoti be PIN kodo įvedimo. Galiojimas
nutraukiamas, jei kitas lygis nustatomas kaip L3 arba L4.
1. Programavimo režimo aktyvinimas
< H > mygtuku perjunkite reikiamą lygį.
Šiame lygmenyje < V > mygtuku
perjunkite vertės, kurios parametrus reikia nustatyti, rodmenį.
Pirmiausia paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
paskui papildomai paspauskite ir laikykite < V > mygtuką.
2. Parametrų keitimas
Kelis kartus trumpai paspauskite < V > mygtuką, kol mirksinti parametro vieta pasieks norimą vertę.
Trumpai paspauskite < H > mygtuką, kad pereitumėte
į kitą parametro vietą.
3. Įvesties patvirtinimas
Pirmiausia paspauskite ir laikykite < H > mygtuką,
paskui papildomai paspauskite ir laikykite < V > mygtuką.
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Įvedimas į eksploataciją
Programavimo režimo aktyvinimas
1.

< H > mygtuku perjunkite norimą
ekrano lygį (L3 arba L4).

2.

< V > mygtuku perjunkite atitinkamos vertės rodmenį
(čia parodyta pažymėta diena).

3.

< H >+< V > mygtukų kombinacija (žr. Puslapis 31)
aktyvinkite programavimo režimą. Šią mygtukų kombinaciją
spauskite tol, kol pasirodys slaptažodžio įvesties rodmuo.

4.

Kelis kartus trumpai paspauskite < V > mygtuką,
kol bus pasiekta mirksinčio segmentų bloko vertė.

5.

Trumpai paspauskite < H > mygtuką, kad pereitumėte
prie kito segmentų bloko.

6. Kartokite 4 ir 5 žingsnius, kol bus
įvestas visas slaptažodis.
7.

Slaptažodžio perėmimą patvirtinkite
mygtukų kombinacija < H >+< V > (žr. Puslapis 31). Jei buvo
įvestas teisingas slaptažodis, rodmenyje pasirodo vertė,
kurią reikia užprogramuoti.

Pavyzdys: Pažymėtos dienos programavimas
Ekrano lygis L3 –
1.

Rodmuo „Pažymėta diena“

< H > + < V > mygtukų kombinacija (žr. Puslapis 31)
aktyvinkite programavimo režimą.
Jei aktyvintas programavimo režimas, pirmiausia mirksi
vertės „Metai“ nustatymo segmentų blokas.

2.

Kelis kartus trumpai paspauskite < V > mygtuką, kol bus
pasiekta naujos pažymėtos dienos vertė „Metai“.

3.

<V> mygtuką spauskite tik tuomet, jei norite peršokti pirmąją
pažymėtą dieną.
Paspauskite < H > mygtuką, jei norite peršokti prie vertės
„Mėnuo“ nustatymo segmentų bloko.

4.

Kelis kartus trumpai paspauskite < V > mygtuką, kol bus
pasiekta naujos pažymėtos dienos vertė „Mėnuo“.

5.

Nustatymą patvirtinkite
mygtukų kombinacija < H > + < V > (žr. Puslapis 31).
Kaip pažymėtą dieną galima parinkti tik paskutinę mėnesio dieną.
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Įvedimas į eksploataciją
Pavyzdys: Lygių aktyvavimas / deaktyvavimas
1.

Ekrano lygis L3 –

Rodmuo „Galimi + aktyvinti lygiai“

< H > + < V > mygtukų kombinacija (žr. Puslapis 31)
aktyvinkite programavimo režimą. Jei programavimo režimas
aktyvintas, mirksi simbolis „M-“.

2.

Kelis kartus trumpai spustelėkite mygtuką < H >, kol pradės
mirksėti atitinkamo lygio nustatymo segmentų blokas.

3.

Trumpai spustelėkite < V > mygtuką, norėdami išaktyvinti
arba aktyvinti atitinkamą lygį.

4.

Trumpai spustelėkite < H > mygtuką, kad pereitumėte prie kito
galimo naudoti lygio skaitmens.

5. Kartokite 3 ir 4 žingsnius, kol bus aktyvinti / deaktyvinti norimi lygiai.
Jei deaktyvinote 3 lygį, tuomet prietaiso parametrus galėsite nustatyti tik naudodami
parametrų nustatymo programinę įrangą!
6.

Nustatymą patvirtinkite mygtukų kombinacija < H > + < V > (žr. Puslapis 31).
Pavyzdžio rezultatas:
Rodomi 2, 3, 4 ir 5 lygiai,
= 6 lygis paslėptas,
2 tuščios vietos = 7+8 lygių nėra, = 9 lygis paslėptas

Pavyzdys: Kontrolinio skaičiaus rodmens prijungimas / išjungimas (atvirukų nuskaitymas)
Ekrano lygis L3 –
1.

Rodmuo „Galimi + aktyvinti lygiai“

< H > + < V > mygtukų kombinacija (žr. Puslapis 31)
aktyvinkite programavimo režimą. Jei programavimo režimas
aktyvintas, mirksi simbolis „M-“.
Jei simbolis „M-„ nepažymėtas, trumpai spauskite < H >
mygtuką, kol pradės mirksėti simbolis „M-“.

2.

Trumpai spustelėkite < V > mygtuką, norėdami įjungti arba
išjungti parinktį „Kontrolinio skaičiaus rodmuo“.

6.

Nustatymą patvirtinkite
mygtukų kombinacija < H > + < V > (žr. Puslapis 31).
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Įvedimas į eksploataciją
Pavyzdys: Matmenų keitimas (kWh ↔ MWh arba MJ ↔ GJ)
Ekrano lygis L3 –

Rodmuo „Galimi + aktyvinti lygiai“

1.

< H >+< V > mygtukų kombinacija (žr. Puslapis 31)
aktyvinkite programavimo režimą. Jei programavimo režimas
aktyvintas, mirksi simbolis „M-“.

2.

Kelis kartus trumpai spustelėkite < H > mygtuką, kol
pradės mirksėti matavimo vienetų simbolis su dešimtainių
rėmu.

3.

Trumpai spustelėkite < V > mygtuką, jei norite pakeisti
matavimo vienetus.

6.

Nustatymą patvirtinkite mygtukų kombinacija < H >+< V > (žr. Puslapis 31).

Visus kitus prietaiso parametrus galima nustatyti pagal pateiktuose
pavyzdžiuose nurodytą schemą.
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Montavimo rekomendacijos

(1) Montavimas antrinio kontūro srityje, kuriame srautas
nėra nuolatinis.

1

(2) Montavimas pirminio kontūro srityje, kuriame srautas
nėra nuolatinis. Srovė šilumos skaitikliu srūva tik
tuomet, kai per trijų linijų maišymo vožtuvą karštas
tiekiamojo srauto vanduo teka iš pirminio kontūro į
antrinį kontūrą.

2

(3) Montavimas antrinio kontūro srityje, kuriame srautas
nėra nuolatinis.

3

(4) Montavimas antrinio kontūro srityje, kuriame srautas
yra nuolatinis.

4

(5) Montavimas pirminėje grandinėje.
5
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Kontrolinis sąrašas
Laikykitės nacionalinių ir šaliai būdingų nuostatų!
Prieš pradedant montuoti
1. Ar matavimo prietaiso apsauginės vietos nepažeistos?
(Plomba ant grįžtamosios eigos jutiklio, spaudas)
2. Ar yra tinkamas montavimo rinkinys?
(Rutuliniai čiaupai, montuojamosios dalys, sandarikliai)
3. Ar montavimo rinkinys yra tinkamoje vietoje?
4. Ar naudojamas tinkamų parametrų šilumos skaitiklis?
(Srautas „qi“ / „qp“ / „qs“, slėgis, temperatūra)
5. Ar srauto jutiklio, temperatūros jutiklio ir, jei reikia, panardinimo kapsulių geometrinės prijungimo sąlygos buvo pritaikytos montavimo
vietai?
6. Naudojant panardinimo kapsules:
Ar panardinimo kapsulės atitinka šilumos skaitikliui taikomus, šalyje
galiojančius ir nacionalinius potvarkius?
7. Ar yra visos reikiamos montavimo dalys?
(Sandarikliai, sraigtinės jungtys)
8. Ar yra visos plombavimui reikiamos dalys?
9. Ar yra šilumos skaitiklio montavimo instrukcija?
10. Ar įrenginys buvo tinkamai išskalautas?
(Filtrų ir sietų valymas)
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Kontrolinis sąrašas
Baigus montuoti
1. Ar temperatūros jutikliai (tiekiamojo / grįžtamojo srauto jutikliai)
įmontuoti atitinkamose linijose?
2. Papildomai, jei naudojamos panardinimo kapsulės:
Ar jutiklis įstumtas iki panardinimo kapsulės dugno
ir tvirtai prisuktas?
3. Ar srauto jutiklis įmontuotas tinkamoje atšakoje?
4. Ar srauto jutiklis įmontuotas be pertempimo?
(Nėra tempiamosios, spaudžiamosios arba sukamosios apkrovos)
5. Ar užtvaros atidarytos tinkamoje atšakoje?
6. Ar visos montavimo vietos yra sandarios?
7. Ar visi rodmenys yra tikėtini?
(Temperatūros ir momentinis srautas)
Baigus eksploatavimo pradžios darbus
1. Ar tiekiamojo srauto jutiklis užplombuotas? (Manipuliacijų pavojus)
2. Ar grįžtamojo srauto jutiklis ir srauto jutiklis užplombuoti?
3. Ar pasižymėjote prietaiso numerį (ant specifikacijų lentelės)?
4. Ar pasižymėjote pradinius skaitiklio rodmenis?
(Lygis 0, svarbus apskaitai)
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Nurodymai dėl šilumos skaitiklių tvirtinimo modulių
Kombinuotojo šilumos / šalčio skaitiklio su tvirtinimo moduliu naudojimas
Tvirtinimo modulių negalima naudoti šilumos skaitikliams su
integruota ryšio sąsaja.
Pristačius naujos kartos šilumos skaitiklius, šilumos skaitiklio tvirtinimo modulio
spalva iš mėlynos buvo pakeista į baltą.
Be to, buvo optimizuota naujųjų šilumos skaitiklių serijos numerių koncepcija.
Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.
Toliau nurodyti tvirtinimo moduliai atskiriami pagal < Serijos Nr. >, < Sistemos

Šalčio skaitiklio serijos Nr.
Šilumos skaitiklio serijos Nr.

ID, kanalas 2 > su algoritmu, kuris negalioja naujojo šilumos skaitiklio serijos
numerių koncepcijai.
Todėl norint suteikti adresą 2-ajam kanalui (< Sistemos ID, kanalas 2 >) šie
tvirtinimo moduliai perduoda vertę, kuri neatitinka ant šalčio skaitiklio įspausto
serijos Nr.
Atsižvelgiant į tai, atsiranda tokie ankstesnių modulių ir kombinuotojo šilumos / šalčio skaitiklio skirtumai:
WFZ16x.Ox – radijo ryšio tvirtinimo modulis
Keitimas kalibruojant (mėlynas tvirtinimo modulis)
Tvirtinimo modulis kaip sistemos ID kanalo 2 vertę perduoda
< Šilumos skaitiklio serijos Nr. – 3 000 000 >
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Nurodymai dėl šilumos skaitiklių tvirtinimo modulių
Pavyzdys:
Ant šilumos matavimo skaitiklio įspausta:
Šilumos skaitiklio serijos Nr.: 65 000 100
Šalčio skaitiklio serijos Nr.: 65 000 101
Pagal šilumos skaitiklio serijos Nr. sukuriamas toks sistemos ID:
Sistemos ID, kanalas 1: 65 000 100 šilumai
Sistemos ID, kanalas 2: 62 000 100 šalčiui
Kombinuotieji šilumos / šalčio skaitikliai pagal šiuos numerius identifikuojami ir
valdomi radijo ryšio sistemose „Q AMR“ arba „Q walk-by“.
Naudojant modulio sugeneruotą < Sistemos ID, kanalas 2 >, adresai gali
sutapti su kitų radijo ryšio tinkle esančių prietaisų adresais. Kad neprarastumėte duomenų, kelis kartus pastebėję vienodą 2 kanalo sistemos ID,
patikrinkite įrenginių katalogą!
Kad nuo pat pradžių būtų galima išvengti sutampančių adresų, mes rekomenduojame tokį sprendimą.
Naudojant programavimo raktą WFZ.PS3 galima moduliui nustatyti
„Q heat 5“ serijos numerių algoritmo parametrą.
Programavimo raktą WFZ.PS3 įsigysite pateikę užklausą.
R99/0005-02 – M magistralės tvirtinimo modulis
Naujo naudojimas ir keitimas kalibruojant (baltas ir mėlynas tvirtinimo modulis)
Modulis numerio < Sistemos ID, kanalas 2 > pirmoje vietoje įrašo „9“. 2–8 vietos
atitinka šilumos skaitiklio serijos numerio vietas.
Pavyzdys:
Ant šilumos matavimo skaitiklio įspausta:
Šilumos skaitiklio serijos Nr.: 65 000 100
Šalčio skaitiklio serijos Nr.: 65 000 101
Pagal šilumos skaitiklio serijos Nr. sukuriamas toks sistemos ID:
Sistemos ID, kanalas 1: 65 000 100 šilumai
Sistemos ID, kanalas 2: 95 000 100 šalčiui
M99/4001-01 / -11 – rcu4 Radijo ryšio tvirtinimo modulis „rmh4“
Naujo naudojimas ir keitimas kalibruojant (baltas ir mėlynas tvirtinimo modulis)
Šiam tvirtinimo moduliui aprašytas poveikis neturi reikšmės. Jūs galite šį modulį
su naujuoju šilumos skaitikliu ir toliau naudoti įprastai. Nekreipkite dėmesio į
serijos Nr., įspaustą ant šilumos skaitiklio.
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