Navodila za namestitev
Samo za strokovno osebje
POMEMBNO!
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE.
HRANITE CELOTNO ŽIVLJENJSKO DOBO IZDELKA.

Toplotni števec

Vijačni števec (QDS)

Obseg dobave

Toplotni števec
2 zaščitni kapi
Navodila za namestitev
Navodila za uporabo
Uporabniške informacije za obstoječe potopne tuljave (samo za Nemčijo)
Dodatna oprema – tipalo pretoka
Dodatna oprema – temperaturno tipalo
Dodatna oprema – krmilni kabel
Krmilni kabel z vijaki in plombami je v obseg dobave vključen le pri toplotnih
števcih z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom.
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Varnost in jamstvo
Pomembno opozorilo
Izdelek je treba montirati strokovno in v skladu s temi smernicami za montažo,
zato ga lahko montira le kvalificirano in usposobljeno strokovno osebje!
Predvidena uporaba
Toplotni števci se uporabljajo za centralno zajemanje porabe grelne ali hladilne
energije. Glede na izvedbo so predvideni za merjenje grelne vode ali grelne
vode z dodatki glikola. Toplotni števci so predvideni izključno za ta namen.
Drugačna uporaba od opisane ali sprememba naprave nista v skladu s predvideno uporabo in zanju potrebujete predhodno pisno dovoljenje.

Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom.
Zaradi vroče vode obstaja nevarnost oparin!
Jamstvo in garancija
Garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati samo, če so bili deli pravilno uporabljeni in je uporabnik upošteval tehnične predpise ter veljavna tehnična pravila.
Merilni instrumenti, priključeni v impulzni izhod
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za verodostojnost predloženih podatkov.
V primeru dvoma velja izmerjena vrednost merilnega instrumenta.
Varnostni napotki
Zaradi neustreznega rokovanja ali premočnega privitja vijačnih spojev lahko
pride do puščanja. Upoštevajte največji navor, naveden v navodilih. Mere in
toplotna obremenitev tesnil morajo ustrezati namenu uporabe. Zato uporabite le
tesnila, ki so priložena napravi. Števci za vodo za ogrevanje z dodatkom glikola
se lahko uporabljajo le z dodatkom glikola, navedenim na napravi.
Varnostni napotki za litijeve baterije
Toplotni števec je opremljen z litijevo baterijo. Ta vrsta baterije je uvrščena kot
nevarna snov.
UPOŠTEVATI JE TREBA VELJAVNE TRANSPORTNE PREDPISE!
Po naročilu so na voljo potrdila o preizkusu uporabljenih baterij.

Ravnanje z litijevimi baterijami:
• skladiščiti zaščitene pred vlago;
• ne segrevati nad 100 °C ali metati
v ogenj;
• ne kratko vezati;

• ne odpirati ali poškodovati;
• ne polniti;
• ne hraniti na dosegu otrok.
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Tehnični podatki
Norme in standardi
Skladnost

glejte izjavo EU o skladnosti

Stopnja zaščite
Stopnja zaščite IP

IP65 v skladu z EN 60529

Toplotni števec
Evropska Direktiva o merilnih instrumentih (MID)
Certifikat ES o pregledu tipa
Toplotni števec
Kakovost grelnega medija
Vplivne veličine
Elektromagnetni razred
Mehanski razred
Okoljski razred
Razred točnosti

2004/22/ES
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
v skladu s smernico 2035 VDI
v skladu s standardom 510 AGFW
E1
M1
A
3

Aritmetična enota
Temperaturno območje
Toplotni števec
Toplotni števec z
opcijskim območjem za hlajenje
Dovoljena temperaturna razlika
Temperaturna razlika na začetku štetja
Temperatura okolja
Električno napajanje
Litijeva baterija
Življenjska doba
Ravni zaslona
Standardno
Prikaz
Prikaz energije
Dolžina kabla
Aritmetična enota – tipalo pretoka
(*)
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Zunaj Direktive o merilnih instrumentih

10 ... 105 °C
5 ... 105 °C
3 - 70 K
ogrevanje: 1,0 K/hlajenje(*): 0,2 K (izbirno prek št. art.)
5 ... 55 °C
nazivna napetost 3,0 V
> 6 (opc. 10) let + 6 mesecev rezerve
najmanj 2 do 10
(odvisno od izvedbe in zajetih možnosti)
8-mestni zaslon LCD + piktogrami
kWh <--> MWh (opcijsko MJ <--> GJ)
pribl. 40 cm

Tehnični podatki
Tipalo pretoka vijačnega števca
Velikosti priključkov in masa
Dolžina
Priključek
Masa
kompaktna
snemljiva
Položaj vgradnje

0,6 m³/h
110 mm
G¾B
668 g
820 g

1,5 m³/h
1,5 m³/h
80 mm
110 mm
G¾B
G¾B
575 g
650 g
709 g
802 g
vodoravno/navpično

2,5 m³/h
130 mm
G1B
743 g
895 g

Nazivni pretok qp
Najmanjši pretok qi

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

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

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50 : 1(*)
50 : 1

Razmerje qp/qi

vodoravno
navpično
vodoravno
navpično

Razmerje qs/qp
Zagonski pretok
Največji dovoljeni obratovalni tlak

3–4 l/h

Najmanjši sistemski tlak za
preprečevanje kavitacije
Temperaturno območje
(*)

6–7 l/h

0,1 MPa (1 bar)
10 ... 90 °C

Opcijsko so na voljo tudi izvedbe z večjim dinamičnim območjem

Temperaturno tipalo
Merilni element
Izvedba
Premer
Način vgradnje

Pt 1000 v skladu z EN 60751
Tip DS
5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
5,0 mm – neposredno (krogelna pipa)/posredno (potopna tuljava)
5,2 mm – neposredno (krogelna pipa)/posredno (potopna tuljava)
6,0 mm – posredno (potopna tuljava)
AGFW – neposredno (krogelna pipa)
Dolžina kabla
standardna
1,5 m
Dodatna možnost
3,0 m

Temperaturno tipalo
Merilni element
Izvedba

Pt 1000 v skladu z EN 60751
Tip DS
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Naprave z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom
Tehnični podatki za vgrajeno komunikacijo
Priključni kabel

„OUT“

„IN“

Funkcija
Dolžina

Vodilo M-BUS
3m

Prevleka

Vključeno v
obseg dobave

Impulzni vhodi
1m
Pri možnosti naročila
vključeno v obsegu
dobave

Razred zaščite
Zaključki kablov
Plašč kabla

IP65
Stisne puše
PVC

Barvne oznake za priključitev kablov
Impulzni vhod

Imp1
Imp2

oranžna (masa)
rdeča (masa)

Vodilo M-BUS

Vodilo M-BUS oranžna (ni zasedena)
Vodilo M-BUS rdeča

rjava
črna
rjava (ni zasedena)
črna

Naprava z impulznim vhodom
Klasifikacija
Dolžina impulza
Frekvenca impulza
Izhodni tok
Število impulznih vhodov

Impulzni izhodi (viri)

Elektromagnetno stikalo
Integrirano vezje
Tipalo NAMUR
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v skladu z EN 1434-2, razred IB
Omejitev: prag preklopa pri nizkem nivoju največ 0,25 V
> 100 ms
< 5 Hz (2,5 Hz pri nastavitvi filtra „on“)
< 0,1 mA
2

Reed kontakt
Open Collector
Ni mogoče

R0
,5
R0
,5

Datum

Bearb.

Gepr.
Norm

15.03.16 Schwarz

7,3

4,5

40 3

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

Name

(Maßstab)

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

1 : 1

(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 Ad
(isoliert) vers
(isoliert) versehen
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,2

R0

A

R3

,2 50V DC
- Betriebsspannung

5

77,5

- BetriebsspannungR 50V DC

Naprave z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom

- 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-Här
Hitzbeständigkeit
bis 105°C Hitzbeständ
Farbe Weiß RAL9016,
Shore A-Härte 70-80,
Isolierungsw
Hitzbeständigkeit bis 105°C

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- 4 adrige St
- 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, bra
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

,5 63,5
-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 34,4 orange, braun, rot, schwarz
4,5
nach DIN IEC 60757
14,7 nach DIN IEC 60757

Beschaltungsplan

40 3

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

30003000
+30/-20
+30/-20

gsplan

1000 20

25 25

1000 20

teilung an Dritte sowie mißbräuchliche
Ver- Seite:
- freie Seite:
- freie
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

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

4

(Verwendungbereich)

80

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

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

: DIN 34"

40 40
3 3

25

Mere v mm
80

4

3000

5°

Izvedbena dolžina 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°

Priključni kabel

(Werkstoff))

(Ge

Naprave z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom

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.

Izvedbena dolžina 110 mm

(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

7,6

Bearb.

1 : 1

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH
Datum

(Werkstoff))

Name

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x /
Qheat 5
- Bauh

(Zeichnungsnummer))

-

22,8

34,4

Gepr.
Norm
(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

14,7

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

Zust.

Datum Name (Urspr.)

Änderung

Ers

Ers. für:

82

12

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

Izvedbena dolžina 130 mm

65,3

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

110

TECTION MARK: ACC: DIN 34"

130

Mere v mm
10

(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH
Datum

Bearb.

1 : 1

(Gewich

(Werkstoff))

Name

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x / CMR5

Merske risbe
Izvedbena dolžina 80 mm

G 3/4

101,5

80

64,2

78

Ø 50

Mere v mm
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Merske risbe
Izvedbena dolžina 110 mm

G 3/4

101,5

110

66,1

78

Ø 50

Mere v mm
12

Merske risbe
Izvedbena dolžina 130 mm

G1

101,5

130

68,5

78

Mere v mm
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Pomembni napotki za vgradnjo

Napeljave tipal (npr. kabel temperaturnega tipala) je treba položiti na najmanj 50-milimetrski razdalji od virov elektromagnetnih
motenj (stikala, elektromotorji, fluorescenčne svetilke).

Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom!
Zaradi vroče vode obstaja nevarnost oparin!
Montažo lahko izvaja samo usposobljeno strokovno osebje.

Upoštevati je treba navodila za uporabo, obratovalne pogoje in
zahteve za vgradnjo v skladu z EN 1434-6!

Neposredno potopen način vgradnje
Načeloma je priporočen ta način!

Posredno potopen način vgradnje
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise
za uporabo potopnih tuljav!

Upoštevati je treba pravilno montažo predtoka ali povratnega
toka in položaj vgradnje tipala pretoka!
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Položaji vgradnje
Vodoravna vgradnja

Navpična vgradnja

Vodoravna, nagnjena vgradnja

Vgradnja, obrnjena na glavo, ni
dovoljena!
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Načini vgradnje – neposredno potopen (krogelna pipa)
Izvedbene dolžine toplotnega števca 110 mm/130 mm

• Tipalo povratnega toka
integrirano v tipalo pretoka

• Tipalo predtoka
neposredno potopno

Izvedbena dolžina toplotnega števca 80 mm

• Tipalo povratnega toka
nameščeno ločeno

• Tipalo predtoka
neposredno potopno
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Načini vgradnje – posredno potopen (potopna tuljava)
Izvedbene dolžine toplotnega števca 110 mm/130 mm
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Tipalo povratnega toka
integrirano v tipalo pretoka

• Tipalo predtoka
posredno potopno

Izvedbena dolžina toplotnega števca 80 mm
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Tipalo povratnega toka
nameščeno ločeno

• Tipalo predtoka
posredno potopno
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Priprava za namestitev – neposredno potopen (krogelna pipa)
– pri novi inštalaciji

• Sperite napravo.
• Zaprite krogelne pipe.

Pri 80-milimetrski izvedbi
(tipalo povratnega toka ni
integrirano)
Uporabite krogelno pipo z
nastavkom za temperaturno
tipalo!

Uporabite krogelno pipo s priključkom za neposredno potopno tipalo
predtoka!

– pri menjavi naprave

• Zaprite krogelne pipe.
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Montaža toplotnega števca – neposredno potopen (krogelna pipa)
Priprava za montažo

• Odstranite izpiralno cev
oz. demontirajte obstoječi števec.

• Odstranite stara tesnila.
• Po potrebi demontirajte temperaturno tipalo.

Montaža toplotnega števca

• Odstranite navojne zaščitne kapice.

• Novi števec vedno
montirajte z novimi tesnili!
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Montaža temperaturnega tipala – neposredno potopno (krogelna pipa)
Temperaturno tipalo – premer 5,0 mm/5,2 mm
Izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P1 temperaturnega tipala na
polskodelastem vijačnem spoju.
1

P1

P2

2

(1) Temperaturno tipalo vstavite v priložen
polskodelasti vijačni spoj.
(2) Drugo polovico vijaka nataknite tako,
da se bo pritrdilni zatič prve polovice
zaskočil v utore druge polovice.
(3) Okroglo tesnilo montirajte na mesto
vgradnje v krogelni pipi.
Potopna globina > 50 %,
< 99 %

Uporabite originalno okroglo
tesnilo iz kompleta dodatne
opreme!

(4) Vstavite temperaturno tipalo in
ga privijte z zateznim momentom pribl.
3 Nm (ročno).

3

Temperaturno tipalo ne
sme zadevati ob dno
krogelne pipe!

4

Preverite, ali je temperaturno tipalo pravilno
montirano:
(a) Prirobnica polskodelastega vijačnega
spoja tesno nalega na krogelno pipo.
(b) Skodelice vijačnega spoja se tesno
prilegajo druga drugi.
Če vam temperaturnega tipala ne uspe
pravilno montirati, ga morate znova odstraniti iz krogelne pipe.

pravilno

napačno
a

b

Nato izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P2 temperaturnega tipala
na polskodelastem vijačnem spoju.
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Montaža temperaturnega tipala – neposredno potopno (krogelna pipa)
Temperaturno tipalo – AGFW
(1) Temperaturno tipalo ročno privijte v mesto vgradnje.

Potopna globina
> 50 %

1

(2) Vijačni spoj tipala privijte z zateznim momentom pribl. 5 Nm.

2
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Priprava za namestitev – posredno potopen (potopna tuljava)
– pri novi inštalaciji
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Sperite napravo.
• Zaprite krogelne pipe.

Pri 80-milimetrski izvedbi
(tipalo povratnega toka ni integrirano):
S potopnimi tuljavami uporabite objemke!

S potopnimi tuljavami uporabite
objemke!

– pri menjavi naprave
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Sperite napravo.
• Zaprite krogelne pipe.
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Montaža toplotnega števca – posredno potopen (potopna tuljava)
Priprava za montažo
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Odstranite izpiralno cev
oz. demontirajte obstoječi števec.

• Odstranite stara tesnila.
• Po potrebi demontirajte temperaturno tipalo.

Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

• Odstranite navojne zaščitne kapice.

• Novi števec vedno
montirajte z novimi tesnili!
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Montaža toplotnega števca – neposredno potopen (potopna tuljava)
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

V državah EU (razen v Nemčiji) so potopne tuljave dovoljene
tudi za nove inštalacije, če so v skladu z MID.
V Nemčiji potopne tuljave za nove inštalacije niso dovoljene! Pri inštalacijah, kjer se izvede menjava, je treba upoštevati priložene uporabniške
informacije za obstoječe potopne tuljave!
Korake 1–3 preizkusite enega za drugim s prikazanimi položaji temperaturnega tipala na polskodelastem vijačnem spoju P1 , P2 in P3 , dokler ne
zagotovite, da je temperaturno tipalo do konca vstavljeno v potopno tuljavo in
vijačni spoj tipala zagrabi v navoj potopne tuljave!
(1) Temperaturno tipalo vstavite v priložen polskodelasti vijačni spoj*.
(2) Drugo polovico vijaka nataknite tako, da se bo pritrdilni zatič prve polovice
zaskočil v utor druge polovice.
(3) Temperaturno tipalo potisnite do konca v potopno tuljavo.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) Temperaturno tipalo v potopni tuljavi privijte z zateznim
momentom pribl. 3 Nm (ročno).

4

Pri vgradnji temperaturnega tipala v tuje potopne
tuljave se lahko način pritrditve razlikuje od
zgornjega opisa. Po potrebi uporabite pritrdilni material demontirane
naprave.
* Napravam s premerom temperaturnega tipala 6 mm za vgradnjo v tuje potopne tuljave
vijačni spoji niso priloženi.
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Stenska montaža pri snemljivi aritmetični enoti
Različice s snemljivo aritmetično enoto je mogoče z opcijsko razpoložljivim
stenskim držalom namestiti največ 40 cm od tipala pretoka.
(1) S priloženimi materiali na želeni položaj pritrdite distančno držalo (a) in
stensko držalo (b). Stensko držalo poravnajte tako, da bo utor (b1) usmerjen
navzgor.
(2) Pokrov (c) nataknite tako, da bo napis „TOP1“ mogoče brati vodoravno in bo
pokrov zaskočil v stensko držalo.
(3) ) Snemite aritmetično enoto s tipala pretoka in odvijte kabel aritmetične
enote.
(4) Aritmetično enoto vstavite v stensko držalo, da občutno zaskoči.
a
b1

b

na

jve

č4

0c

m

c

Držalo za odvečni kabel
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Preverite inštalacijo.
Odprite zapore.

• Odprite krogelne pipe.
• Vključite ogrevanje in odprite
ventil radiatorja.

Preverite inštalacijo.

• Preverite tesnost in
smer toka.

Napačna smer pretoka je
prikazana na zaslonu.
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Zaplombirajte napravo.
Zaplombirajte tipalo pretoka.
(1) ) Žico plombe napeljite skozi izvrtine za plombiranje na
krovni matici na vstopu in tipalu pretoka.
(2) Žico vtaknite skozi prosto odprtino v ogrodju plombe.
(3) Z obračanjem krilca plombe žico močno
navijte.
(4) Odlomite krilce plombe.
1

Ko odlomite krilce, je zagotovljeno
zaplombiranje.
3

2
4

Zaplombirajte temperaturno tipalo v krogelni pipi.

3

4

(1) Žico plombe napeljite skozi izvrtine za plombiranje na krogelni pipi in
vijačnem spoju tipala.
(2) Žico vtaknite skozi prosto odprtino v ogrodju plombe.
(3) Z obračanjem krilca plombe žico močno navijte.
(4) Odlomite krilce plombe.
Ko odlomite krilce, je zagotovljeno zaplombiranje.
27

Zaplombirajte napravo.
Zaplombirajte temperaturno tipalo v potopni tuljavi.
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske
predpise za uporabo potopnih tuljav!

2

(1) ) Žico plombe napeljite skozi izvrtine za
plombiranje na vijačnem spoju tipala in
potopni tuljavi.
(2) Žico plombe speljite okrog T-kosa.
(3) Žico vtaknite skozi prosto odprtino v
ogrodju plombe.
3

(4) Z obračanjem krilca plombe žico
močno navijte.
4

4

(5) Odlomite krilce plombe.
1

Ko odlomite krilce, je zagotovljeno
zaplombiranje.

5

Zapišite stanja števcev.

• Odstranite montažno zaščito.

• Zapišite datum montaže,
številke števcev, morebitne
številke plomb
• Zapišite stara in nova stanja
števcev.
Staro napravo odstranite v
skladu z državnimi predpisi!
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Upravljanje in zaslon
Elementi naprave
(1) Zaslon LCD
Serijsko je zaslon izklopljen (način spanja).
Zaslon lahko aktivirate s pritiskom tipke.
(2) Tipka < H > (vodoravno)
(3) Tipka < V > (navpično)
(4) Vmesnik IrDA
(5) Pokrov vmesnika
(6) Vmesnik modula
(7) Pritrdilne luknje za zunanje optične module
(8) Uporabniška varovalka in vtična mesta za
zunanje kabelske priključke

Prikazi stanja
Prikaz

Opis
Prikazani podatki veljajo za:
• Heat = ogrevanje • Imp1 = impulzni vhod 1
• Cool = hlajenje
• Imp2 = impulzni vhod 2
• (prazno) = prikazana vrednost je trenutna vrednost
• M (Memory) = vrednost na določen datum v mesecu oz. na rok
Prikazana vrednost je datumska vrednost:
• Day = trenutni datum
• M-Day = datum velja za shranjeno
letno oz. mesečno vrednost
Prikazana vrednost je kontrolna številka:
• Check = kontrolna številka se nanaša na trenutno vrednost porabe
• M-Check = kontrolna številka velja za shranjeno
letno oz. mesečno vrednost
• Trenutni obstoječi pretok
• brez štetja energije -> brez temperaturne razlike
• Trenutni obstoječi pretok
• štetje energije
• IrDA-komunikacija je trenutno aktivna
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Upravljanje in zaslon
Posebni pogoji obratovanja
Prikaz

Opis

Ukrepi/napotki

• Prekoračen komunikacijski kredit vmesnika
modula ali IrDA

• Se odpravi po poteku kreditnega obdobja (modul = trenutni dan, IrDA = trenutni
mesec).

• Potekel
obratovalni čas

• Napravo je treba zamenjati.

• Napačna smer pretoka

• Preverite vgradnjo
(glejte puščico na tipalu pretoka).
• Preverite ocevje.
• Preverite pravilno delovanje obtočne
črpalke in termostatov.

• Temperaturna tipala so • Preverite, ali je tipalo pretoka
zamenjana oz. napačno montirano v pravilni liniji oz.
montirana
• preverite način vgradnje temperaturnih
tipal.

Sporočila o napakah
Prikaz napake

Opis napake

Ukrepi/napotki

• Napaka strojne opreme • Preglejte tipalo pretoka, povezovalni
ali poškodovana prokabel in aritmetično enoto, če imajo
gramska oprema
zunanje poškodbe.
• Napravo je treba zamenjati.
• Dodatni modul je bil
prej povezan z nekim
drugim merilnim instrumentom.

• V modulu so merilni podatki drugega
toplotnega števca.
• Zavarujte podatke, ker se po kratkem
času prepišejo.
• Za izbris prikaza pritisnite poljubno
tipko.

• Lom tipala
predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in vode,
če imajo mehanske poškodbe.
• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik
tipala predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in vode,
če imajo mehanske poškodbe.
• Napravo je treba zamenjati.

• Lom tipala
povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in vode,
če imajo mehanske poškodbe.
• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik
tipala povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in vode,
če imajo mehanske poškodbe.
• Napravo je treba zamenjati.
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Če je v napravi prisotna težka napaka, se

Če je ugotovljena napačna smer pretoka, se

Upravljanje in zaslon
Pomikanje po ravneh

1. Priklic zaslona ali sheme upravljanja ravni
Za priklic zaslona hitrega odčitavanja za trenutek pritisnite tipko
< H > ali < V >.
Za priklic sheme upravljanja ravni držite tipko < H > ali < V > pritisnjeno dlje kot
3 sekunde.
2. Preklop s poljubnega položaja na eni ravni na naslednjo raven
Pritisnite tipko < H >
3. Preklop na naslednji prikaz znotraj ravni
Pritisnite tipko < V >

Zasedenost tipk v načinu za programiranje

(samo raven L3 ali L4)

Za aktiviranje načina za programiranje je treba z vnosom PIN-kode potrditi pooblastilo
za programiranje.
Prednastavljena standardna PIN-koda je natisnjena na etiketi izdelka na embalaži.
Če je PIN-koda sprejeta, je mogoče nadaljnje programiranje vrednosti brez vnosa PIN-kode.
Veljavnost preneha, če nastavite katero koli drugo raven razen L3 ali L4.
1. Aktiviranje načina za programiranje
S tipko < H > se pomaknite na želeno raven.
Ko dosežete želeno raven, se s tipko < V >
pomaknite na prikaz vrednosti, za katero želite nastaviti parametre.
Najprej pritisnite in zadržite tipko < H >,
nato še tipko < V >.
2. Spreminjanje parametrov
Večkrat na kratko pritisnite tipko < V >, dokler utripajoče parametrirno mesto ne
doseže želene vrednosti.
Na kratko pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednje
parametrirno mesto.
3. Potrditev vnosa
Najprej pritisnite in zadržite tipko < H >,
nato še tipko < V >.
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Zagon
Aktiviranje načina za programiranje
1.

S tipko < H > se pomaknite na ustrezno
raven zaslona (L3 oz. L4).

2.

S tipko < V > se pomaknite na prikaz ustrezne vrednosti
(v tem primeru ključni datum).

3.

S kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31)
aktivirajte način za programiranje. Tipki držite pritisnjeni,
dokler se ne prikaže prikaz za vnos gesla.

4.

Večkrat na kratko pritisnite tipko < V >, dokler ne
dosežete vrednosti za utripajoči segmentni blok.

5.

Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednji
segmentni blok.

6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler ne vnesete celotnega
gesla.
7.

Prevzem gesla potrdite s
kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31) . Ob vnosu
pravilnega gesla prikaz preklopi na vrednost, ki jo je treba
programirati.

Primer: Programiranje ključnega datuma
Raven zaslona L3 –
1.

prikaz „Ključni datum

S kombinacijo tipk < H > + < V > (glejte Stran 31)
aktivirajte način za programiranje.
Ko je način za programiranje aktiviran, najprej začne utripati
segmentni blok za nastavitev vrednosti „Leto“.

2.

Večkrat na kratko pritisnite tipko < V >, dokler ne dosežete
vrednosti „Leto“ za novi ključni datum.

3.

Tipko <V> pritisnite le, če želite preskočiti naslednji ključni
datum.
Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na segmentni blok za
nastavitev vrednosti „Mesec“.

4.

Večkrat na kratko pritisnite tipko < V >, dokler ne dosežete
vrednosti „Mesec“ za novi ključni datum.

5.

Nastavitev potrdite s kombinacijo tipk
< H > + < V > (glejte Stran 31).
Za ključni datum lahko vedno izberete le zadnji dan
meseca.
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Zagon
Primer: Aktiviranje/deaktiviranje ravni
1.

Raven zaslona L3 –

prikaz „Možne + aktivirane ravni“

S kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31)
aktivirajte način za programiranje. Ko je način za programiranje
aktiviran, utripa simbol „M-“.

2.

Večkrat na kratko pritisnite tipko < H >, dokler ne začne utripati
segmentni blok za nastavitev ustrezne ravni.

3.

Na kratko pritisnite tipko < V >, da deaktivirate oz. aktivirate
ustrezno raven.

4.

Na kratko pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na številko
naslednje razpoložljive ravni.

5. Ponavljajte koraka 3 in 4, dokler ne aktivirate/deaktivirate vseh želenih ravni.
Če deaktivirate raven zaslona 3, lahko parametre naprave nastavite le
še s parametrirno programsko opremo!
6.

Nastavitev potrdite s kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31).
Rezultat iz tega primera:
ravni 2, 3, 4 in 5 so vklopljene,
= raven 6 je izklopljena,
2x prazno mesto = ravni 7+8 nista na voljo, =raven 9 je izklopljena

Primer: Vklop/izklop prikaza kontrolne številke (odčitanje razglednice)
Raven zaslona L3 –
1.

prikaz „Možne + aktivirane ravni“

S kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31)
aktivirajte način za programiranje. Ko je način za
programiranje aktiviran, utripa simbol „M-“.
Če ni označen simbol „M-“, na kratko pritisnite tipko < H >, da
simbol „M-“ začne utripati.

2.

Na kratko pritisnite tipko < V >, če želite
vklopiti ali izklopiti možnost „Prikaz kontrolna“.

3.

Nastavitev potrdite s kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31).
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Zagon
Primer: Sprememba merske enote (kWh <--> MWh oz. MJ <--> GJ)
Raven zaslona L3 –

prikaz „Možne + aktivirane ravni“

1.

S kombinacijo tipk < H > +< V > (glejte Stran 31)
aktivirajte način za programiranje. Ko je način za
programiranje aktiviran, utripa simbol „M-“.

2.

Večkrat na kratko pritisnite tipko < H >, dokler
ne začne utripati simbol merske enote z decimalnim
okvirčkom.

3.

Na kratko pritisnite tipko < V >, da spremenite mersko
enoto.

4.

Nastavitev potrdite s kombinacijo tipk < H >+< V > (glejte Stran 31).

Vse druge parametre naprave je mogoče nastaviti po vzorcu v prikazanih
primerih.
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Predlogi za vgradnjo

(1) Vgradnja na območju sekundarnega krogotoka brez
stalnega pretoka.

1

(2) Vgradnja na območju primarnega krogotoka brez
stalnega pretoka. Pretok skozi toplotni števec je
zagotovljen le pri pretakanju vroče vode predtoka iz
primarnega krogotoka prek tripotnega mešalnega
ventila v sekundarni krogotok.

2

(3) Vgradnja na območju sekundarnega krogotoka brez
stalnega pretoka.

3

(4) Vgradnja na območju sekundarnega krogotoka s
stalnim pretokom.

4

(5) Vgradnja v primarnem krogotoku.
5
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Kontrolni seznam
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise!
Pred montažo
1. Ali so pritrdilna mesta namerilnem instrumentu nepoškodovana?
(plomba na tipalu povratnega toka, pečat)
2. Ali je na voljo ustrezen komplet za vgradnjo?
(krogelne pipe, deli za vgradnjo, tesnila)
3. Ali je komplet za vgradnjo pravilno nameščen?
4. Ali je toplotni števec pravilno dimenzioniran?
(pretok qi/qp/qs, tlak, temperatura)
5. Ali so geometrijski pogoji za priključitev tipala pretoka, temperaturnega tipala in po potrebi potopnih tuljav primerni za mesto vgradnje?
6. Pri uporabi potopnih tuljav:
Ali so potopne tuljave primerne za toplotni števec, kar zadeva
državne in specifične pokrajinske predpise?
7. Ali so na voljo vsi deli za vgradnjo?
(tesnila, vijačni spoji)
8. Ali so na voljo vsi deli, potrebni za plombiranje?
9. Ali so na voljo navodila za montažo toplotnega števca?
10. Ali je bila naprava pravilno splaknjena?
(očistite filter in rešeta)
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Kontrolni seznam
Po montaži
1. Ali so temperaturna tipala (tipalo predtoka/povratnega toka)
nameščena v ustreznih vodih?
2. Dodatno pri uporabi potopnih tuljav:
Ali je tipalo do konca potisnjeno v potopno tuljavo
in temeljito privito?
3. Ali je tipalo pretoka nameščeno v pravilni liniji?
4. Ali je tipalo pretoka nameščeno brez napetosti?
(brez vlečnih, tlačnih ali torzijskih obremenitev)
5. Ali so zapore odprte v pravilni liniji?
6. Ali so vsa montažna mesta zatesnjena?
7. Ali so vsi prikazi čitljivi?
(temperature in trenutni pretok)
Po zagonu
1. Ali je tipalo predtoka zaplombirano? (nevarnost manipulacije)
2. Ali sta tipalo povratnega toka in tipalo pretoka zaplombirani?
3. Ali je zabeležena številka naprave (na tipski ploščici)?
4. Ali je zabeleženo začetno stanje števca?
(raven 0, pomembno za obračun)
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Napotki glede dodatnih modulov toplotnega števca
Uporaba kombiniranih števcev za ogrevanje/hlajenje z dodatnim modulom
Dodatnih modulov ni mogoče uporabiti pri toplotnih
števcih z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom.
Ob uvedbi nove generacije toplotnih števcev je bila barva ohišja dodatnih modulov toplotnih števcev spremenjena z modre na belo.
Poleg tega je bil pri novih toplotnih števcih optimiziran koncept serijskih številk.
Pri tem upoštevajte naslednje napotke:

Serijska št. za hlajenje
Serijska št. za ogrevanje

V nadaljevanju navedeni dodatni moduli iz < serijske št. > raztolmačijo < sistemski ID kanala 2 > z algoritmom, ki za koncept serijskih številk novih toplotnih
števcev ne velja.
Zato ti dodatni moduli za dodelitev naslova 2. kanala (< sistemski ID kanala 2 >)
prikažejo vrednost, ki se ne ujema s serijsko številko hlajenja, odtisnjeno na
števcu.
Od tod za dozdajšnje module v povezavi s kombiniranimi števci za ogrevanje/hlajenje izhajajo naslednje posebnosti:
WFZ16x.Ox – dodatni radijski modul
Kalibracijska sprememba (moder dodatni modul)
Dodatni modul kot sistemski ID kanala 2 prikaže vrednost
< serijska št. za ogrevanje - 3.000.000 >
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Napotki glede dodatnih modulov toplotnega števca
Primer:
Natisnjeno na števcu energije za ogrevanje:
Serijska št. za ogrevanje: 65 000 100
Serijska št. za hlajenje: 65 000 101
Na podlagi serijske št. za ogrevanje se ustvari naslednji sistemski ID:
sistemski ID kanala 1: 65 000 100 za ogrevanje
sistemski ID kanala 2: 62 000 100 za hlajenje
Kombinirani števec za ogrevanje/hlajenje se v radijskem sistemu Q AMR oz.
Q walk-by s temi številkami identificira in upravlja.
Pri < sistemskem ID-ju kanala 2 >, ki ga ustvari modul, obstaja nevarnost,
da bi se naslovi križali z drugimi napravami v radijskem omrežju. Da preprečite nevarnost izgube podatkov, po večkratnem prikazu sistemskega
ID-ja za kanal 2 preverite seznam naprav!
Da že od vsega začetka izključite možnost križanja naslovov, vam predlagamo
naslednjo rešitev:
S programirnim ključem WFZ.PS3 lahko parametre modula nastavite v
skladu z algoritmom za serijske številke števca Q heat 5.
Programirni ključ WFZ.PS3 je na voljo na zahtevo.
R99/0005-02 – dodatni modul vodila M-BUS
Nov način uporabe in kalibracijska sprememba (bel in moder dodatni modul)
Modul za prvo mesto < sistemskega ID-ja kanala 2 > določi številko „9“. Številke
na mestih 2–8 ustrezajo serijski številki za ogrevanje.
Primer:
Natisnjeno na števcu energije za ogrevanje:
Serijska št. za ogrevanje: 65 000 100
Serijska št. za hlajenje: 65 000 101
Na podlagi serijske št. za ogrevanje se ustvari naslednji sistemski ID:
sistemski ID kanala 1: 65 000 100 za ogrevanje
sistemski ID kanala 2: 95 000 100 za hlajenje
M99/4001-01 / -11 – rcu4 radijski dodatni modul rmh4
Nov način uporabe in kalibracijska sprememba (bel in moder dodatni modul)
Za ta dodatni modul opisani učinek ni pomemben. Ta modul lahko z novim
toplotnim števcem uporabljate kot običajno. Serijsko številko za hlajenje, ki je
odtisnjena na števcu, spreglejte.
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