Kurulum talimatı
Sadece uzman personel için
ÖNEMLİ!
KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUYUN.
ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA MUHAFAZA EDİN.

Isı sayacı

Vidalı sayaç (QDS)

Teslimat kapsamı

Isı sayacı
2 Koruma kapağı
Kurulum talimatı
Kullanım kılavuzu
Sabit daldırma kovanları için kullanıcı bilgisi (sadece D için)
Ekipman paketi akış sensörü
Ekipman paketi sıcaklık sensörü
Ekipman paketi kumanda kablosu
Kumanda kablosu ve vidalar ile kurşunlar sadece entegre iletişim arayüzüne
sahip ısı sayaçlarındaki teslimat kapsamına dahildir.
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Güvenlik ve garanti
Önemli bilgi
Bu ürün gerektiği şekilde ve öngörülen montaj yönergeleri uyarınca kurulmalı ve
bu nedenle sadece teknik bilgiye sahip vasıflı ve eğitim almış uzman personel
tarafından monte edilebilir!
Amacına uygun kullanım
Isı sayacı, ısı ya da soğutma enerjisinin merkezi tüketim kaydı içindir. Modeline
göre sıcak su ya da glikol katkılı sıcak su ölçümü için öngörülmüştür. Isı sayaçları sadece bu amaca yönelik belirlenmiştir.
Önceden açıklanandan farklı şekilde bir kullanım ya da cihaz üzerinde değişiklik yapılması amacına aykırı kullanım olarak değerlendirilir ve önceden yazılı
olarak talep edilerek özel olarak onay alınmalıdır.
Monte edilen sayaç, basınç altındaki bir yapı parçasıdır.
Sıcak su vasıtasıyla yanma tehlikesi oluşur.
Teminat ve garanti
Teminat ve garanti talepleri ancak parçaların amacına uygun olarak kullanılmış
olması halinde ve aynı şekilde teknik veriler ve geçerli teknik kurallara riayet
edilmiş olması halinde geçerli olur.
Sinyal girişine bağlanmış ölçüm cihazları
İletilen verilerin uygunluğu hakkında sorumluluk kabul edilmez.
Tereddüt edilmesi halinde ölçüm cihazının ölçüm değeri geçerlidir.
Güvenlik uyarıları
Uygun olmayan biçimde kullanım ya da cıvataların aşırı güçlü şekilde sıkılması
sızdırmalara yol açabilir. Kılavuzda belirtilen maks. torku dikkate alınız. Contalar
termik yüklenme ve ölçüler bakımından kullanım amacına uygun olmalıdır. Bu
nedenle sadece cihazla birlikte teslim edilen contaları kullanınız. Glikol (antifriz)
ilâveli ısıtma sistemi suyuna göre yapılmış sayaçlar, sadece cihaz üzerinde
verilmiş olan glikol ilâvesiyle çalıştırılabilir.
Lityum bataryalar için güvenlik bilgileri
Isı sayacı bir lityum batarya ile donatılmıştır. Bu batarya tipi tehlikeli malzeme
olarak derecelendirilmiştir.
GEÇERLİ İLGİLİ NAKLİYE TALİMATLARINA UYULMALIDIR!
Kullanılan bataryalar için kontrol belgeleri talep üzerine temin edilebilir.
Lityum bataryaların kullanılması:
• nemden korunmuş şekilde depolanmalıdır
• 100°C'nin üzerinde ısıtmayın ve
ateşe atmayın
• kısa devre yapılmamalıdır

• açılmamalı veya hasar verilmemelidir
• şarj etmeyin
• çocukların erişebileceği yerlerde
tutmayın
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Teknik veriler
Norm ve standartlar
Uygunluk

bkz. AB Uygunluk Beyanı

Koruma türü
IP koruma türü

EN 60529 uyarınca IP65

Isı sayacı
Avrupa ölçüm cihazları yönergesi (MID)
AB tip inceleme belgesi
Isı sayacı
Isıtma maddesi kalitesi
Etki eden büyüklükler
Elektromanyetik sınıf
Mekanik sınıf
Çevre sınıfı
Doğruluk sınıfı

2004/22/AB
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
VDI talimatı 2035'e göre
AGFW standardı 510'a göre
E1
M1
A
3

Hesaplama ünitesi
Sıcaklık bölgesi
Isı sayacı
10 ... 105 °C
İsteğe bağlı soğutma aralığına
sahip ısı sayacı
5 ... 105 °C
izin verilen sıcaklık farkı
3 - 70 K
Devreye girme ile ilgili sıcaklık farkı Isıtma: 1,0 K / Soğutma(*): 0,2 K (Art.-Nr. üzerinden
seçilebilir)
Çevre sıcaklığı
5 ... 55 °C
Enerji beslemesi
Lityum batarya
Süreç
Ekran düzeyleri
Standart
Gösterge
Enerji göstergesi
Kablo uzunluğu
Bilgisayar sistemi - Debi sensörü
(*)
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Ölçüm cihazı tüzüğü haricinde

Nominal gerilim 3,0 V
> 6 (ops. 10) yıl + 6 ay rezerve
min. 2, maks. 10
(modele ve mevcut opsiyonlara bağlı)
8 haneli LCD + piktogramlar
kWh <--> MWh (opsiyonel MJ <--> GJ)
yakl. 40 cm

Teknik veriler
Debi sensörü
Bağlantı büyüklükleri ve ölçüler
Uzunluk
Bağlantı
Ölçüler
kompakt
sökülebilir
Montaj konumu

0,6 m³/s
110 mm
G¾B
668 g
820 g

1,5 m³/s
1,5 m³/s
80 mm
110 mm
G¾B
G¾B
575 g
650 g
709 g
802 g
yatay/dikey

2,5 m³/s
130 mm
G1B
743 g
895 g

Nominal akış qp
Minimum debi qi

0,6 m³/s
24 l/s
24 l/s
25:1(*)
25:1

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

2,5 m³/s
50 l/s
50 l/s
50:1(*)
50:1

qp/qi oranı

yatay
dikey
yatay
dikey

qs/qp oranı
İlk çalışma
Maks. izin verilen işletme basıncı
Kavitasyonun* önlenmesine
karşı min. sistem basıncı
Sıcaklık bölgesi
(*)

3-4 l/h

6-7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10 ... 90 °C

İsteğe bağlı olarak dinamik aralığı daha yüksek olan modeller mevcuttur

Sıcaklık sezicisi
Ölçüm elemanı
Model
Çap
Montaj türü

Kablo uzunluğu

Standart
Opsiyonel

Pt 1000 (EN 60751'e göre)
Tip DS
5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
5,0 mm - doğrudan (Bilyalı valf) / dolaylı (Termovel)
5,2 mm - doğrudan (Bilyalı valf) / dolaylı (Termovel)
6,0 mm - dolaylı (Termovel)
AGFW - direkt (Bilyalı valf)
1,5 m
3,0 m

Sıcaklık sensörü
Ölçüm elemanı
Model

Pt 1000 (EN 60751'e göre)
Tip DS
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Entegre iletişim arayüzüne sahip cihazlar
Entegre iletişim ile ilgili teknik veriler
Bağlantı kablosu
Fonksiyon
Uzunluk
Kaplama

„OUT“ (ÇIKIŞ)

„IN“ (GİRİŞ)

M-Bus
3m
Teslimat kapsamına
dahildir

Sinyal girişleri
1m
Opsiyonel teslimat
kapsamına dahildir

Koruma sınıfı
İç kablo uçları
Kablo kılıfı

IP65
İç kablo pabuçları
PVC

Bağlantı kablolarındaki renk kodları
Sinyal girişi

Imp1
Imp2

turuncu (şasi)
kırmızı (şasi)

k.rengi
siyah

M-Bus

M-Bus
M-Bus

turuncu (boş)
kırmızı

k.rengi (boş)
siyah

Sinyal giriş tertibatı
Sınıflama
Sinyal genliği
Sinyal frekansı
Besleme akımı
Sinyal girişi adedi

EN 1434-2, Sınıf IB'ye göre
Kısıtlama: Düşük seviyeli lojikte eşik gerilimi maks. 0,25 V
> 100 ms
< 5 Hz (2,5 Hz Filtre ayarı „on“ (açıkken)
< 0,1 mA
2

Sinyal çıkışları (Kaynaklar)
Solenoid valf
Entegre devre
Namur-Sensörü
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Reed kontak
Açık kollektör
Mümkün değil

a

R0
,5
R0
,5

Datum

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

Gepr.
Norm

Änderung

Datum Name (Urspr.)

7,3

4,5

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

15.03.16 Schwarz

Name

(Maßstab)

Ers. für:

1 : 1

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) ver
(isoliert) versehen
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,2

R0

A

R3

,2 50V DC
- Betriebsspannung

5

77,5

- BetriebsspannungR 50V DC

Entegre iletişim arayüzüne sahip cihazlar

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

- 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 RAL90
angelötet;
Vergußmaterial PVC
Shore A78, Farbe Weiß RAL90

- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5, - PVC-Um
Durchmess
Farbe
Weiß RAL9016,
- PVC-Ummantelung,
Farbe Wei
Shore
A-Härte470-80,
Durchmesser
< d < 4 ,5, Shore A-H
Hitzbeständigkeit
bis 105°C Hitzbestän
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
- 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 I
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 34,4orange, braun, rot, schwarz
4,5
nach DIN IEC 60757
14,7 nach DIN IEC 60757

Beschaltungsplan

40 3

rz

1000 20

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

40 40
3 3

gsplan

1000 20

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

30003000
+30/-20
+30/-20

rz

Bearb.

4

40 3

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"
gsplan

40 3

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

4

(Verwendungbereich)

80

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

Verschraubungszähler Qp 1,5 / Einbaulänge 80mm

25

Boyutlar mm
80

5°

3000

: DIN 34"

Montaj uzunluğu 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°

Bağlantı kablosu

(Werkstoff))

(Benennung)

HMR5x / CM
Qheat 5 CO
- Bauhöhe

(Ge

(Zeichnungsnummer))

-

9

Ers.durch

Entegre iletişim arayüzüne sahip cihazlar

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.

Montaj uzunluğu 110 mm

(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

Datum

Bearb.

1 : 1

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x / C
Qheat 5 C
- Bauhöh

(Zeichnungsnummer))

-

7,6

Gepr.
Norm

Datum Name (Urspr.)

Änderung

Ers. für:

Ers.durc

82

12

22,8

Zust.

(

(Werkstoff))

Name

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

Verschraubungszähler Qp 0,6 u. 1,5 / Einbaulänge 110mm
34,4

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

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.

Montaj uzunluğu 130 mm

65,3

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

110

TION MARK: ACC: DIN 34"

130

Boyutlar mm
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(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

(Maßstab)
(Werkstoff))

1 : 1

(Gewicht)

Ölçü resmi
Montaj uzunluğu 80 mm

G 3/4

101,5

80

64,2

78

Ø 50

Boyutlar mm
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Ölçü resmi
Montaj uzunluğu 110 mm

G 3/4

101,5

110

66,1

78

Ø 50

Boyutlar mm
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Ölçü resmi
Montaj uzunluğu 130 mm

G1

101,5

130

68,5

78

Boyutlar mm
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Önemli montaj bilgileri

Sensör kabloları (örn. ısı sensörü kabloları) elektromanyetik
girişim kaynaklarına (şalter, elektrik motorları, flüoresan lambalar) en az 50 mm mesafeyle döşenmiş olmalıdır.

Monte edilen sayaç, basınç ileten bir yapı parçasıdır!
Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesi vardır!
Sadece uzman personel vasıtasıyla montaj.

EN 1434-6 uyarınca montaj kılavuzunu, kullanım kılavuzunu ve
işletim koşullarını dikkate alınız!

Doğrudan daldırmalı montaj seçeneği
Esasen bu seçenek önerilir!

Dolaylı daldırmalı montaj seçeneği
Termovellerin kullanımı konusunda lütfen yerel ve ülkeye özgü
düzenlemeleri dikkate alınız!

Akış sensörünün montaj konumuna ve doğru gidiş veya dönüş
montajına dikkat edin!
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Montaj konumları
Yatay montaj

Dikey montaj

Yatay devirmeli montaj

Baş üzerinde montaj yok!
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Montaj seçenekleri - doğrudan daldırmalı (küresel vana)
Isı sayaçları yapı uzunlukları 110 mm / 130 mm

• Akış sensörüne
entegre dönüş sensörü

• Gidiş hattı sezicisi
doğrudan daldırmalı

Isıtma Sayacı Montaj uzunluğu 80 mm

• Dönüş sensörü
haricen monte edilmiş

• Gidiş hattı sezicisi
doğrudan daldırmalı
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Montaj seçenekleri - dolaylı daldırmalı (daldırma kovanı)
Isı sayaçları yapı uzunlukları 110 mm / 130 mm
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Akış sensörüne
entegre dönüş sensörü

• Gidiş hattı sezicisi
dolaylı daldırmalı

Isıtma Sayacı Montaj uzunluğu 80 mm
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Dönüş sensörü
haricen monte edilmiş

• Gidiş hattı sezicisi
dolaylı daldırmalı
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Kurulum hazırlığı - doğrudan daldırmalı (küresel vana)
- yeniden kurma halinde

• Tesisi temizleyiniz
• Küresel vanaları kapatınız

80 mm - modelinde

(entegre dönüş hattı sensörü)
Termik rakorlu bilyalı valf kullanın!

Doğrudan daldırmalı gidiş hattı sezicisi bağlantılı küresel vana kullanınız!

- cihaz değişimi halinde

• Küresel vanaları kapatınız
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Isı sayacı montajı - doğrudan daldırmalı (küresel vana)
Montaj hazırlığı

• Temizleme borusunu çıkarınız
ya da mevcut sayaçları sökünüz

• Eski contaları çıkarınız
• Gerekirse sıcaklık sezicisini
sökünüz

Isı sayacı montajı

• Dişli muhafaza kapaklarını çıkarınız

• Yeni sayacı daime
yeni contalarla monte ediniz!
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Sıcaklık sezicisi montajı - doğrudan daldırmalı (küresel vana)
Sıcaklık sezicisi – çap 5,0 mm / 5,2 mm
Isı sensörünün (TF) resimde gösterilen konumu P1 ile 1-4 adımlarını yarım
yatak vida bağlantısında uygulayın.
1
P1

P2

2

(1) Termikle birlikte teslim edilmiş
olan yarım yatak vida bağlantısına
yerleştirilmelidir.
(2) Vida bağlantısının ikinci yarısı, bir yarının kilitleme pimi ikinci yarının oyuklarına
dalacak şekilde takılmalıdır.
(3) Küresel vana içindeki montaj yerine
oring konumlandırılmalıdır.

Daldırma derinliği > %50,
< %99

3

Ekipman paketindeki orijinal
O ring kullanılmalıdır!
(4) TF itilmeli ve vida bağlantısı yakl. 3 Nm tork ile (kuvvetli
şekilde) sıkılmalıdır.
Sıcaklık sezicisi küresel vana zeminine
vurmamalıdır!

4

Isı sensörünün doğru montajını kontrol edin:
(a) Yarım yatak vida bağlantısının yakası küresel vana ile aynı hizada bulunur
(b) Vida bağlantısının kabukları birbirleriyle aynı hizada yerleşmiştir
TF montajı doğru şekilde uygulanamamışsa TF tekrar küresel vanadan
çıkarılmalıdır.
doğru
yanlış
Bu durumda ısı sensörünün (TF) resimde
gösterilen konumu P2 ile 1-4 adımlarını
yarım yatak vida bağlantısında uygulayın.

a

b
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Sıcaklık sezicisi montajı - doğrudan daldırmalı (küresel vana)
Termik – AGFW
(1) Termiği elle sıkacak şekilde montaj yerine vidalayın.

Daldırma derinliği
> %50

1

(2) Sensörü vida bağlantısına bir anahtarla yakl. 5 Nm tork ile sıkın.

2
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Kurulum hazırlığı - dolaylı daldırmalı (daldırma kovanı)
- yeniden kurma halinde
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Tesisi temizleyiniz
• Küresel vanaları kapatınız

80 mm - modelinde
(entegre dönüş hattı sensörü yok):
Daldırma kovanları olan manşonlar kullanılmalıdır!

Daldırma kovanları olan manşonlar
kullanılmalıdır!

- cihaz değişimi halinde
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Tesisi temizleyiniz
• Küresel vanaları kapatınız
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Isı sayacı montajı - dolaylı daldırmalı (daldırma kovanı)
Montaj hazırlığı
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Temizleme borusunu çıkarınız
ya da mevcut sayaçları sökünüz

• Eski contaları çıkarınız
• Gerekirse sıcaklık sezicisini
sökünüz

Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

• Dişli muhafaza kapaklarını çıkarınız

• Yeni sayacı daime
yeni contalarla monte ediniz!
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Termik montajı - dolaylı daldırmalı (Termovel)
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

AB devletlerinde (Almanya hariç) daldırma kovanları, MID
uyumlu olması durumunda ayrıca yeniden kurulum için de
onaylıdır.
Daldırma kovanlarına Almanya'da yeniden kurulum için izin verilmez!
Tadilat kurulumları için sabit daldırma kovanları ile birlikte teslim edilen
kullanıcı bilgisi dikkate alınmalıdır!
TF, dayanağa kadar daldırma kovanı içinde bulununcaya kadar ve TF vida
bağlantısı, daldırma kovanı dişini kavrayıncaya kadar art arda 1-3 adımlarını
sıcaklık sezicisinin (TF) resimde gösterilen konumlarıyla yarım kabuk vida
bağlantısında P1 , P2 ve P3 deneyiniz!
(1) Isı sensörü birlikte teslim edilmiş olan yarım yatak vida bağlantısına*
yerleştirilmelidir.
(2) Vida bağlantısının ikinci yarısı, bir yarının kilitleme pimi ikinci yarının oyuklarına dalacak şekilde takılmalıdır.
(3) Sıcaklık sezicisi dayanağa kadar daldırma kovanı içerisine itilmelidir.
1
P1

P2

P3

2

(4) Vida bağlantısı ile TF yakl. 3 Nm tork ile (kuvvetli
şekilde) daldırma kovanına çekilmelidir.
Isı sensörünün yabancı dalgıç kovanlara montajı
sırasında sabitleme türü yukarıdaki tanımdan farklı
olabilir. Gerekirse sökülen cihazın sabitleme materyalini
kullanınız.

3

4

* Isı sensörü çapı 6 mm olan cihazlar yabancı dalgıç kovanlarına vida ile kurulamazlar.
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Sökülebilir bilgisayar sisteminde duvara montaj
Sökülebilir bilgisayar ünitesi opsiyonel olarak temin edilebilen duvar konsolu ile
akış sensöründen maks. 40 cm kadar uzağa kurulabilir.
(1) Ara parça (a) ve duvar konsolu (b), yanında bulunan malzemelerle istenilen
konuma sabitlenebilir. Duvar konsolunu, yiv (b1) yukarı bakacak şekilde
hizalayın.
(2) Muhafaza (c) "TOP1" yazısı yatay olarak okunacak ve duvar tutucuya yerleşecek şekilde takılmalıdır.
(3) Hesaplama ünitesi akış sensöründen çıkarılmalıdır, hesaplama ünitesi
kablosu çözülmelidir
(4) Hesaplama ünitesi duvar konsoluna hissedilebilir şekilde kilitlenmelidir.
a
b1

b

ma

ks.

40

cm

c

Artan kablo için kablo
askısı
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Kurulum kontrolü
Kesme elemanlarını açma

• Küresel vanaları açınız
• Isıtma sistemini çalıştırın ve
kalorifer vanasını açın

Kurulum kontrolü

• Sızdırmazlığı ve akış
yönünü kontrol edin

Yanlış akış yönü ekranda
gösterilir.
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Cihazı mühürleme
Akış sensörünü mühürleme
(1) Kurşun mührün teli, girişte kelebek somunun kurşun mühür
deliklerinden
geçirilmeli ve akış sensörüne sarılmalıdır.
(2) Tel açık delikten kurşun mühür gövdesine takılmalıdır.
(3) Tel, kurşun mührün kanadını çevirerek
gergin biçimde sarılmalıdır.
(4) Kurşun mührün kanadı koparılmalıdır.
1

Kanadın koparılmasıyla kurşun mühür
elde edilmiş olur.
3

2
4

Sıcaklık sezicisini küresel vanada mühürleme

3

4

(1) Kurşun mührün teli, küresel vanada ve sezici vida bağlantısı kurşun mühür
deliklerinden geçirilmelidir.
(2) Tel açık delikten kurşun mühür gövdesine takılmalıdır.
(3) Tel, kurşun mührün kanadını çevirerek gergin biçimde sarılmalıdır.
(4) Kurşun mührün kanadı koparılmalıdır.
Kanadın koparılmasıyla kurşun mühür elde edilmiş olur.
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Cihazı mühürleme
Sıcaklık sezicisini daldırma kovanında mühürleme
Daldırma kovanlarının kullanımı konusunda yerel
ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!

2

(1) Kurşun mührün teli, küresel vanada ve
sezici vida bağlantısının kurşun mühür
deliklerinden geçirilmelidir.
(2) Kurşun mühür teli T parçası etrafına
yönlendirilmelidir.
(3) Tel açık delikten kurşun mühür gövdesine takılmalıdır.
4

3

(4) Tel, kurşun mührün kanadını çevirerek gergin biçimde sarılmalıdır.
4

1

(5) Kurşun mührün kanadı
koparılmalıdır.
Kanadın koparılmasıyla kurşun
mühür elde edilmiş olur.

5

Sayaç durumlarını not etme

• Montaj muhafazasını çıkarınız

• Montaj tarihini, sayaç numaralarını,
duruma göre mühür numaralarını
not ediniz
• Eski ve yeni sayaç durumlarını
not ediniz
Kullanılmış cihaz yerel
yönergeler uyarınca imha
edilmelidir!
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Kullanım ve ekran
Cihaz elemanları
(1) LC ekran
Ekran standart olarak kapalıdır (Uyku
Modu). Bir tuşa basılarak ekran aktif hale
geçirilebilir.
(2) < H > tuşu (yatay)
(3) < V > tuşu (dikey)
(4) IrDA ara birimi
(5) Ara birim muhafazası
(6) Modül ara birimi
(7) Harici optik modüller için sabitleme delikleri
(8) Harici kablo bağlantıları için takma yerleri ve
kullanıcı emniyeti

Durum göstergeleri
Gösterge

Açıklama
Gösterilen veriler şunlar için geçerlidir:
• Heat = ısı
• Imp1 = impuls girişi 1
• Cool = soğuk
• Imp2 = impuls girişi 2
• (boş) = gösterilen değer güncel bir değerdir
• M (Memory) = aylık tarih ya da kayıt tarihi değeri
Gösterilen değer bir tarih değeri:
• Day = güncel tarih
• M-Day = kayıtlı bir yıl ya da ay değeri için geçerli olan tarihtir
Gösterilen değer bir kontrol sayısı:
• Check = kontrol sayısı, güncel bir tüketim değeri ile bağlantılı
• M-Check = kontrol sayısı, kayıtlı bir yıl ya da aylık değer için
geçerlidir

• Anlık akış mevcut
• enerji sayımı yok -> sıcaklık farkı yok
• Anlık akış mevcut
• Enerji sayımı
• IrDA iletişimi şu anda aktif
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Kullanım ve ekran
Özel işletim durumları
Gösterge

Açıklama
• IrDA veya modül arayüzünün iletişim kredisi
aşıldı

Önlemler/bilgiler
• Kredi süresi bitikten sonra (Modül = güncel gün; IrDA = güncel ay) düzeltilir.

• İşletim süresi doldu

• Cihaz değiştirilmelidir

• Akış yönü yanlış

• Montaj kontrol edilmelidir
(akış sensörü üzerindeki ok dikkate alınmalıdır)
• Boru tesisatı kontrol edilmelidir
• Sirkülasyon pompaları ve termostatlar doğru fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir
• Akış sensörünün
doğru sırada monte edilip edilmediği kontrol
edilmelidir ya da
• Isı sensörünün montaj türü kontrol edilmelidir

• Isı sensörleri muhtemelen karıştırıldı ya da
yanlış monte edildi

Hata mesajları
Hata göstergesi
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Hata tanımı

Önlemler/bilgiler

• Donanım hatası ya da
hasarlı aygıt yazılımı

• Akış sensörü, bağlantı kablosu ve
hesaplama ünitesi dıştan hasar bakımından kontrol edilmelidir
• Cihaz değiştirilmelidir

• İlave modül önceden
başka bir ölçüm cihazıyla eşleştirildi

• Modülde, başka bir ısı sayacının ölçüm değerleri bulunuyor
• Kısa süre sonra üzerine yazılacağı
için veriler yedeklenmelidir
• Göstergeyi silmek için herhangi bir
tuşa basın

• Gidiş hattı sensörü
kesik

• Sıcaklık sezicisi ve hatlar mekanik hasar bakımından kontrol edilmelidir
• Cihaz değiştirilmelidir

• Kısa devre
gidiş hattı sensörü

• Isı sensörü ve hatlar mekanik hasar
bakımından kontrol edilmelidir
• Cihaz değiştirilmelidir

• Dönüş sensörü kesik

• Isı sensörü ve hatlar mekanik hasar
bakımından kontrol edilmelidir
• Cihaz değiştirilmelidir

• Kısa devre
dönüş hattı sensörü

• Isı sensörü ve hatlar mekanik hasar
bakımından kontrol edilmelidir
• Cihaz değiştirilmelidir

Kullanım ve ekran
Seviyeler içinde hareket

1. Ekran döngüsü veya seviye kumanda ekranının getirilmesi
Hızlı okuma ekran döngüsünü açmak için kısa süre < H > ya da < V > tuşuna
basın.
Seviye kumanda ekranını açmak için < H > y da < V > tuşunu 3 saniyeden uzun
süre basılı tutun.
2. Bir düzeyde istenen konumdan bir sonraki düzeye geçme
< H > tuşuna basın
3. Bir düzey dahilinde bir sonraki göstergeye geçme
< V > tuşuna basın

Programlama modunda tuş yerleşimi

(sadece Seviye L3 veya L4)

Programlama modunu aktileştirebilmek için programlama yetkisini bir PIN girişi vasıtasıyla kanıtlamalısınız.
Önceden ayarlanan standart PIN cihaz ambalajında bulunur.
PIN kabul edildiyse diğer değerler PIN girişi olmadan programlanabilir. Geçerlilik, L3 veya L4
dışında başka bir düzeyin ayarlanması halinde kaybolur.
1. Programlama modunu aktifleştirme
< H > tuşu ile düzeye geçiniz.
Düzey dahilinde < V > tuşu ile
parametrelenmesi gereken değerin göstergesine ilerleyiniz.
< H > tuşuna önce basınız ve tutunuz,
sonra ilaveten < V > tuşunu basılı tutunuz.
2. Parametreleri değiştirme
Yanıp sönen parametre bölümü istenen değere ulaşıncaya kadar
defalarca < V > tuşuna kısa basınız.
Bir sonraki parametre bölümüne geçmek için < H > tuşuna kısa
basınız.
3.Girişi onaylama
< H > tuşuna önce basınız ve tutunuz,
sonra ilaveten < V > tuşunu basılı tutunuz.
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Çalıştırma
Programlama modunu aktifleştirme
1.

< H > tuşu ile ilgili ekran düzeyine geçiniz (L3 veya L4).

2.

< V > tuşu ile ilgili değerin göstergesine geçiniz (burada kayıt
tarihi).

3.

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (bkz.Sayfa 31)
programlama modunu aktifleştirin. Bu tuş kombinasyonunu
şifre giriş göstergesi belirinceye kadar tutunuz.

4.

< V > tuşuna yanıp sönen parça bloğu değerine
ulaşılıncaya kadar defalarca kısa basınız.

5.

Bir sonraki parça bloğuna geçmek için < H > tuşunabasınız.

6. Şifre tamamen girilinceye kadar 4 ve 5 adımlarını tekrarlayınız.
7.

Şifrenin alınmasını < H > + < V > tuş kombinasyonu
ile (bkz. Sayfa 31) onaylayın. Doğru şifre girildiyse gösterge,
programlanması gereken değere geçer.

Örnek: Kayıt tarihini programlama
Ekran düzeyi L3 1.

"kayıt tarihi" göstergesi

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31)
programlama modunu aktifleştirin.
Programlama modu aktifleştirilmişse önce "yıl" değerinin ayarı
için parça bloğu yanıp söner.

2.

Yeni kayıt tarihi için "yıl" değerine ulaşılıncaya kadar < V >
tuşuna kısa basınız.

3.

< V > tuşuna sadece, birinci kayıt tarihini atlamak istiyorsanız
basınız.
"Ay" değerinin ayarı için parça bloğuna geçmek için < H >
tuşuna basınız.

4.

Yeni kayıt tarihi için "ay" değerine ulaşılıncaya kadar < V >
tuşuna basınız.

5.

Ayarı < H > + < V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31) onaylayın.
Daima bir ayın son günü kayıt günü olarak seçilebilir.
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Çalıştırma
Örnek: Düzeyleri aktifkleştirme / devre dışı bırakma
1.

Ekran düzeyi L3 -

"Olası + aktif düzeyler" göstergesi

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31)
programlama modunu aktifleştirin. Programlama modu
aktifleştirilmişse "M" sembolü yanıp söner.

2.

İlgili düzeyin ayarı için parça bloğu yanıp sönene kadar < H >
tuşuna defalarca kısa basınız.

3.

İlgili düzeyin devre dışı kalması ya da aktifleştirilmesi için
< V > tuşuna kısa basınız.

4.

Mevcut bir sonraki düzeyin sayısına geçmek için < H > tuşuna
kısa basınız.

5. İstenen düzeyler aktifleştirilinceye / devre dışı kalıncaya kadar 3 ve 4 adımlarını tekrarlayınız.
Ekran düzeyi 3 devre dışı bırakılmışsa cihaz artık sadece parametreleme yazılımı
yardımıyla parametrelenebilir!
6.

Ayarı < H > + < V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31) onaylayın.
Bu örnekten çıkarılan sonuç:
2, 3, 4 ve 5 seviyeleri gösterilir,
= Seviye 6 gizlenir,
2x boş hane = Seviye 7+8 kullanılmaz,
=Seviye 9 gizlenir

Örnek: Kontrol sayısı göstergesini devreye alma / devreden çıkarma (posta kartı okuma)
Ekran düzeyi L3 1.

"Olası + aktif düzeyler" göstergesi

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31)
programlama modunu aktifleştirin. Programlama
modu aktifleştirilmişse "M" sembolü yanıp söner.
İşaretleme "M" sembolüne alınmamışsa "M" sembolü yanıp
sönünceye kadar < H > tuşuna kısa basınız.

2.

"Kontrol sayısı göstergesi" opsiyonu devreye alınacak ya da
devreden çıkarılacaksa < V > tuşuna kısa basınız.
.

6.

Ayarı < H > + < V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31) onaylayın.
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Çalıştırma
Örnek: Ölçü birimini değiştirme (kWs <--> MWh ya da MJ <--> GJ)
Ekran düzeyi L3 -

"Olası + aktif düzeyler" göstergesi

1.

< H > +< V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31)
programlama modunu aktifleştirin. Programlama modu
aktifleştirilmişse "M" sembolü yanıp söner.

2.

Ondalık çerçeveyle ölçü birimi sembolü yanıp sönünceye
kadar < H > tuşuna kısa basınız.

3.

Ölçü birimini değiştirmek için < V > tuşuna kısa basınız.

6.

Ayarı < H > + < V > tuş kombinasyonu ile (bkz. Sayfa 31) onaylayın.

Diğer bütün cihaz parametreleri gösterilen örneklerde şemaya göre
ayarlanabilir.
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Montaj önerileri

(1) Sürekli akım olmayan ikincil devre bölgesine montaj.

1

(2) Sürekli akım olmayan birincil devre bölgesine montaj.
Isı sayacından akım ancak, sıcak suyun üç yollu
karıştırma valfi üzerinden birincil devreden ikincil
devreye akması halinde geçer.

2

(3) Sürekli akım olmayan ikincil devre bölgesine montaj.

3

(4) Sürekli akım olan ikincil devre bölgesine montaj.
4

(5) Birincil devreye montaj.
5
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Kontrol listesi
Yerel ve ülkeye özgü düzenlemeleri dikkate alınız!
Montajdan önce
1. Ölçüm cihazındaki sabitleme yerleri hasarsız mı?
(geri dönüş hattı sezicisinde kurşunlu mühür, damga)
2. Uygun bir montaj seti var mı?
(küresel vanalar, montaj parçaları, contalar)
3. Montaj seti doğru şekilde yerleştirildi mi?
4. Isı sayacı doğru şekilde boyutlandırıldı mı?
(akış qi / qp / qs, basınç, sıcaklık)
5. Akış sensörünün, sıcaklık sezicisinin ve gerekirse daldırma kovanlarının geometrik bağlantı koşulları montaj yeri için uygun mu?
6. Daldırma kovanlarının kullanılması durumunda:
Daldırma kovanları ısı sayacı için ülkeye özgü ve yerel düzenlemeler
bakımından uygun mu?
7. Gerekli bütün montaj parçaları mevcut mu?
(contalar, vida bağlantıları)
8. Kurşunlu mühür için gerekli bütün parçalar mevcut mu?
9. Isı sayacı montaj talimatı mevcut mu?
10. Tesis kurallara uygun şekilde temizlendi mi?
(filtre ve elek temizlenmelidir)
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Kontrol listesi
Montajdan sonra
1. Sıcaklık sezicileri (gidiş hattı / geri dönüş hattı sezicileri)
ilgili hatlara monte edildi mi?
2. İlaveten daldırma kovanlarının kullanılması halinde:
Sezici, daldırma kovanının zeminine kadar itildi ve
sıkı şekilde vidalandı mı?
3. Akış sensörü doğru sırada monte edildi mi?
4. Akış sensörü gerilimsiz şekilde monte edildi mi?
(çekme, basınç ya da burulma kuvveti yok)
5. Kesme elemanları doğru sırada açıldı mı?
6. Bütün montaj yerleri sızdırmaz şekilde mi?
7. Bütün göstergeler mantıklı mı?
(Sıcaklıklar ve anlık debi)
Çalıştırıldıktan sonra
1. Gidiş hattı sensörü kurşunlu mu? (manipülasyon tehlikesi)
2. Geri dönüş hattı sezicisi ve akış sensörü kurşun mühürlü mü?
3. Cihaz numarası not edildi mi (tip etiketi üzerinde)?
4. Başlangıçtaki sayaç durumu not edildi mi?
(Seviye 0, hesaplama için önemli)
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Isı sayacı-ilâve modülleri hakkında önemli bilgiler
İlâve modüllü kombine ısı / soğutma sayacı kullanımı
İlâve modüller entegre
iletişim arayüzüne sahip ısı sayaçlarıyla birlikte kullanılamazlar.
Yeni nesil ısı sayacının piyasaya sürülmesiyle ısı sayacı-ilâve modüllerinin
gövde rengi maviden beyaza dönüştürülmüştür.
Ayrıca yeni ısı sayacı için seri numarası konsepti optimize edilmiştir.
Bu konuda aşağıdaki uyarıları dikkate alın:
Aşağıda listelenen ilâve modüller, < Serien-Nr. > (seri no.) içinden < System ID

Soğutma ile ilgili Seri-No.
Isıtma ile ilgili Seri-No.

Kanal 2 > bilgisini yeni ısı sayacının seri numarası konsepti için geçerli olmayan
bir algoritmayla yorumlamaktadır.
Bu nedenle, bu ilâve modüller 2. Kanalın (< System ID Kanal 2 >) adres tayini
için sayaç üzerinde basılı olan Soğutma Seri-No. ile uyuşmayan bir değer
vermektedirler.
Buradan bugüne kadarki modüller için kombine Isı/ Soğutma sayacı ile
birlikte aşağıdaki özel durumlar meydana gelmektedir:
WFZ16x.Ox – Telsiz-İlâve modül
Kalibrasyon değişimi (mavi ilâve modül)
İlâve modül Sistem ID Kanal 2 olarak şu değeri vermektedir:
< Isıtma ile ilgili Seri-No. - 3.000.000 >
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Isı sayacı-ilâve modülleri hakkında önemli bilgiler
Örnek:
Isı sayacı üzerinde basılı olan:
Isıtma ile ilgili Seri-No.: 65 000 100
Soğutma ile ilgili Seri-No.: 65 000 101
Isıtma ile ilgili Seri-No.'dan aşağıdaki Sistem ID üretilmektedir:
Sistem ID Kanal 1: 65 000 100
Sistem ID Kanal 2: 62 000 100

Isıtma için
Soğutma için

Kombine Isı/Soğutma sayacı bu numaralarla Q AMR veya Q walk-by telsiz
sistemlerinde tanımlanır ve yönetilir.
Modül tarafından üretilen < Sistem ID Kanal 2 > için telsiz şebekesindeki
diğer cihazlar arasında adres çakışması tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Veri
kaybı tehlikesini önlemek için, Kanal 2 üzerinde birden fazla görülen Sistem ID numarasını cihazlar endeksinden kontrol edin !
Adres çakışmalarının en baştan önlenebilmesi için, aşağıdaki çözümü
sunuyoruz:
Programlama diski WFZ.PS3 ile bu modül Q heat 5'in seri numarası algoritması üzerinden parametrelenebilir.
Programlama diski WFZ.PS3 talep halinde temin edilebilir.
R99/0005-02 – M-Bus-ilâve modülü
Yeni kullanım ve kalibrasyon değişimi (beyaz ve mavi ilâve modül)
< Sistem ID Kanal 2 > için modül tarafından ilk haneye „9“ yerleştirilir. 2 - 8 arası
haneler Isıtma ile ilgili seri numarasına karşılık gelmektedir.
Örnek:
Isı sayacı üzerinde basılı olan:
Isıtma ile ilgili Seri-No.:
65 000 100
Soğutma ile ilgili Seri-No.: 65 000 101
Isıtma ile ilgili Seri-No.'dan aşağıdaki Sistem ID üretilmektedir:
Sistem ID Kanal 1: 65 000 100
Sistem ID Kanal 2: 95 000 100

Isıtma için
Soğutma için

M99/4001-01 / -11 – rcu4 Telsiz-İlâve modül rmh4
Yeni kullanım ve kalibrasyon değişimi (beyaz ve mavi ilâve modül)
Bu ilâve modül için bahsedilen konunun bir etkisi yoktur. Bu modülü daha önce
olduğu gibi yeni bir ısı sayacı ile birlikte kullanabilirsiniz. Isı sayacı üzerine
basılmış olan Soğutma Seri-No. dikkate alınmayacaktır.
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