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Csak EU partnereknek - WEEE Marking. 

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok kezelésére (WEEE) 

vonatkozó jelzés a 2002/96/EK irányelv 11 (2) cikkelyével összhangban.  

  
Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a terméket nem kezelik háztartási hulladékként. A 

megfelelő visszavételi úton visszakerül az elektromos és elektronikus berendezések 

újrahasznosítási körforgásába. Ennek a terméknek az újrahasznosítási eljárásáról további 

információt a helyi igazgatási szervektől kérhet. 

 

 

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

Az AB „Axis Industries“ ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel az alább felsorolt 

előírásoknak: 

- 2004/22/EC Measuring instruments Directive (MID) - 

Mérőeszközökről szóló 2004/22/EK irányelv  

- 2004/108/EC                    EMC Directive - (EMC) Az elektromágneses 

összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv  

- 2006/95/EC Low voltage Directive (LVD) - Az alacsonyfeszültségű 

berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelv  

EC-típusú bevizsgálási igazolvány LT-1621-MI004-005 
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 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
A beépítés megkezdése előtt ezt a fejezetet el kell olvasni és az utasításokat betartani! 

 

 

 A mérő elemről (3.6 V) működik, a beépítskor és karbantartáskor lehetséges 

veszélyes tényező az a hővezető folyadék, ami az áramlásmérőn max. 1,6  MPa 

nyomással max.180
0
C hőmérséklettel folyik át.  

 Hőmennyiségmérőt csak szakképzett műszerész épithet be és szervizelhet. A 

kezelő személyzetnek ismernie kell a vonatkozó műszaki dokumentációt és az 

általános biztonsági előírásokat. Beépítéskor és karbantartáskor be kell tartani az 

általános biztonsági előírásokat. 

 A készülék megfelel a II. osztályú biztonsági követelményeknek. Védőföldelés 

nem szükséges, mert a burkolat műanyagból készült és vezetőképességű anyagok 

nincsenek a felszínén. 

 A mérő beépítésekor és szervizelésekor az alábbiak betartása garantálja a 

biztonságot: 

 - Az elektroos körök megbízható szigetelése, 

 -Az előremenő kör és a hőmérsékletérzékelők hermetikus bekötése a csővezetékbe 

 - Beépítéskor a hőmennyiségmérő alegységeinek megbízható rögzítése. 

 A hőmérsékletérzékelő biztonsági követelményei a megfelelő műszaki 

dokumentációban megtalálhatók. 

   

Figyelem! A mérő alegységeit csak akkor szabad beépíteni, ha megbizonyosodtak róla, 

hogy nincs hővezető folyadék a csővezetékben. 

 

 

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 
 

Az SKU-03 ultrahangos fűtési és hűtési hőmennyiségmérő a fűtési és hűtési energia 

mérésére és az adatok két külön regisztrálón való gyűjtésére let kifejlesztve. 

Az energiafogyasztás kereskedelmi alapú elszámolására is alkalmas helyi v. távfűtési 

rendszerekben: lakóházakban, irodaházakban v. hőközpontokban és ehhez hasonló helyeken. 

A mikropprocesszoros kompakt hőmennyiségmérő mind az előremenő, mind a visszatérő 

csőszakaszba beépíthető.  

A mérő rendelhető bekötött hőmérsékletérzékelő párral együtt, amit gyárilag kötnek be, v. 

a felhasználó maga is beköthet más érzékelőpárt, ami a 2004. március 31-i 2004/22/EC MID 

irányelveknek megfelel és rendelkezik.  

A hőmennyiségmérő megfelel a 2006. március 30-án kelt Mérűműszerek Műszaki 

Szabványai alapvető követelményeinek: 

- I Függelék  Alapvető követelmények 

- MI-004 Függelék   Hőmennyiségmérő , 

SKU-03 megfelel az EN 1434 “Hőmennyiségmérők” európai szabvány 1+6 részeinek . 

SKU-03  teljesíti a az EN1434-1:2007 “C” osztályú környezetvédelmi előírásokat  

Környezeti hőmérséklettartomány: 5 ° - 55 ° C,  

Mechanikai környezeti osztály: M1 ,  

Elektromágneses környezeti osztály: E2.  
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Az SKU-03 hőmennyiségmérő rendelési száma:  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Jelölés:   * - ezek a számok csak a rendelési kódban szerepelnek (nem a mérő jelzései). 

                        ** - csak a qp1,5 m
3
/h; 2,5 m

3
/h;  6,0 m

3
/h; 10 m

3
/h; 15 m

3
/h mérőknél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áramlásmérő beépítési helye: Kód 

Előremenő csőszakasz 1 

Visszatérő csőszakasz 2 

   Alkalamazás: Kód 

Fűtési energia mérés 

 (Csak a fűtésre használt energiafogyasztás mérésére) 

1 

Fűtési és hűtési energia mérés 

 (  A fűtésre és hűtésre használt energiafogyasztás mérésére ) 

2 

Kommunikációs modul: Kód 

Nincs 0 

M-bus modul 1 

CL module 2 

 RF 868 MHz modul 4 

Típus 

Mérő            SKU-03   – 1-1-1-1-1*-15*  

  Áramlásmérő: 

Állandó áramlási 

sebesség, m
3
/h 

Beépítési hossz, mm Csőcsatlakozás Kód 

0,6 110 G  ¾ 1 

1,0 110 G ¾ 2 

1,5 110 G ¾ 3 

2,5 130 G1 4 

3,5 260 G1 ¼ 5 

6,0 260 G1 ¼ 6 

10,0 300 G2 7 

10,0 300 DN40 8 

15,0 270 DN50 9 

 

 Az áramlási sebesség állandó és alsó határ-                      

é értékének hányadosa (qp/qi): 

 Hőmérsékletkülönbség 

mérési tartomány: 

Kód 

100 (2…150 ) K 1 

  250** (2…150 ) K 2 

100 (3…150 ) K 3 

  250** (3…150 ) K 4 

 

 

 

 

 

     Hőmérsékletérzékelő csatlakozási kábel hossza, m (max. 5 m), example 1,5 m 
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2. MŰSZAKI ADATOK 
 

Pontossági osztály      2  az LST EN1434-1:2007 szerint 

Energia mértékegysége                  kWh, MWh, GJ, Gcal 

Hőenergia maximum értéke     2,63 MW 

 

Áramlásmérés 

Az áramlási sebesség állandó és alsó határértékének hányadosa (rendeléskor meg kell adni): 

qp/qi  100 , vagy 

   qp/qi  250 (csak a qp  1,5 m
3
/h; 2,5 m

3
/h; 6,0 m

3
/h; 15 m

3
/h áramlásmérőknél) 

Az áramlásmérő menetes csatlakozással (qp =10,0 m
3
/h-ig) v. karimás csatlakozással rendelhető. 

Az áramlásmérő műszaki adatait az 1.1 táblázat tartalmazza.  

 

1.1 táblázat 

Áramlási sebesség határértékek, m
3
/h Áramlási 

sebesség 

küszöbértéke 

m
3
/h 

Teljes 

hossz L, 

mm 

Nyomásesés 

qp-nél 

kPa 

Csőcsatlakozás  

 (menetesd – G, 

karimás–DN) 

Állandó 

érték 

 qp 

Felső 

határérték 

qs,  

Alsó 

határérték 

qi 

0,6 1,2 0,006 0,003 110 23 G3/4“ 

1,0 2,0 0,01 0,005 110 11,3 G3/4“ 

1,5 3,0 0,015 0,003 110 17,1 G3/4“ 

1,5 3,0 0,006 0,003 110 17,1 G3/4“ 

2,5 5,0 0,025 0,005 130 19,8 G1“ 

2,5 5,0 0,01 0,005 130 19,8 G1“ 

3,5 7,0 0,035 0,017 260 4 G1 1/4“  

6,0 12,0 0,06 0,012 260 10 G1 1/4“  

6,0 12,0 0,024 0,012 260 10 G1 1/4“  

10,0 20,0 0,04 0,02 300 18 G2“or DN40 

10,0 20,0 0,100 0,02 300 18 G2“or DN40 

15,0 30,0 0,150 0,03 300 12 DN50 

15,0 30,0 0,06 0,03 300 12 DN50 

 

A hővezető folyadék hőmérsékleti határértékei: 

- qp  2,5 m
3
/h áramlásmérőknél    5 

o
C....130 

o
C. 

- qp ≥ 3,5 m
3
/h áramlásmérőknél    10

o
C....130 

o
C. 

 

Megjegyzés:   
- 90 

o
C-nál alacsonyabb hőmérsékletű hővezető folyadékoknál,  a számlálóegység (kalkulátor) 

maradhat az áramlásmérőn v. falra is szerelhető.  

- 90
o
C-nál magasabb hőmérsékletű hővezető folyadékoknál,  a számlálóegységet (kalkulátor) a 

falra kell szerelni.   

 

A számlálóegység és az áramlásmérő  

közötti csatlakozó kábel hossza  1,2 m  

   

            Megengedett maximum üzemi nyomás 16 bar. 

 A mérő viselkedése, ha a qs átlépi a legnagyobb megengedett értéket: 

   - q < 1,2 ∙ qs áramlási sebességnél - lineáris,  

  - q >1,2∙ qs áramlási sebességnél -  állandó  (a q = 1,2 ∙ qs képlet a hőenergia számítására 

való). „A megengegett max. áramlási sebesség átlépése“ hibaüzenet rögzül és a hiba időtarma számítódik.   
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Impulzus bemenetek (kiegészítés) 

Impulzus bemenetk száma     2 

Mértékegység       m
3 

Impulzus értéke                      programozható 

Impulzus típusa                         IB az LST EN1434-2 szerint 

Impulzus bemenetek megengedett max. frekvenciája 3 Hz 

Impulzus bemenetek megengedett max. feszültsége  3,6 V 

               Karbantartási feltételek     3,6V 3,3Mellenálláson 

 

Hőmérséklet mérés  
Hőmérésklet mérési tartományok (számlálóegységnél)   0 

o
C....180 

o
C. 

Hőméréskletkülönbség mérési tartományok                 2K......150 K. (or 3…150 
o
C) 

Hőmérséklet érzékelő:  

- Platina ellenállásos érzékelő      Pt500  

(EN60751 szerint és az EN1434      (vagy Pt1000 – a speciális 

22/EK MID irányelv MI004      rendelet szerint) 

speciális rendelete szerint kiválasztva és  

párba szedve) 

G3/4, G1 or G1 ¼ menetes mérőknél LST EN1434-2 szerinti DS 

típusú közvetlen csatlakozású 

rövid érzékelők                     

Egyéb csatlakozásoknál  LST EN1434-2 szerinti PL 

típusú  hosszú érzékelők 

védőcsöves csatlakozással 

  

2-eres csatlakozás, kábelhossz: 

- DS típusú hőmérséklet érzékelő            1,5m –standard verzió 

          2,5;5m – rendelésre 

- PL típusú hőmérséklet érzékelő     2,5m - standard verzió 

5m – rendelésre 

Kijelző (LCD) 

 

A mérő egy 8-digites LCD kijelzővel rendelkezik, melyen a különböző paraméterek, 

mértékegységek és üzemmódok speciális szimbólumokkal vannak jelezve. 

A kijelzőn a következő információk jeleníthetők meg: integral és pillanatnyi mért paraméterek, 

archivált adatok és a 7.3. bekezdésben felsorolt konfigurációs paraméterek. 

A kijelző felbontása az állandó áramlási sebesség értékétől függ, ami az 1.2 tábkázatban található. 

 

1.2 tábéázat 

Állandó 

áramlási 

sebesség érték 

qp 

Kijelző felbontása 

térfogat, m
3
 

Kijelző felbontása 

energia, kWh 

(MWh) 

Kijelző felbontása 

energia, Gcal   

Kijelző felbontása 

energia, GJ 

< 6  m
3
/h 00000,001 0000000,1  kWh 00000,001 Gcal 00000,001 GJ 

≥ 6 m
3
/h 00000,001 00000,001 MWh 00000,001 Gcal 00000,001 GJ 

 

Adatok regisztrálása és tárolása  

 

A mért parameterértékek ideje (óra, nap, hónap) a mérő memóriájában tárolódik. 

Az archív adatok csak távkiolvasással érhetők el (lásd a7.5 bekezdést) 

Az adatgyűjtőben rögzített havi paraméterértékek is leolvashatók a kijelzőről (lásd a 7.3.1 bekezdést) 

 

 

 



PESKU03V01              02 2011  7 

Az alábbi napi, heti és havi paraméterértékek rögzülneka a hőmennyiségmérő memóriájában: 

 

1 Integrált energia 

2 Integrált hűtési energia 

3 1. integrált energiatarifa 

4 2. integrált energiatarifa 

5 Integrált folyadéktérfogat 

6 1. impulzusbement integrált impulzuséértéke 

7 2. impulzusbement integrált impulzuséértéke 

8 Max. fűtési hőenergiaérték és dátum  

9 Max. hűtési hőenergiaérték és dátum 

10 Max. áramlási sebesség és dátum 

11 A hővezető folyadék max. hőmérséklete az előremenő szakaszban és dátum 

12 A hővezető folyadék max. hőmérséklete a visszatérő szakaszban és dátum 

13 A hővezető folyadék min. hőmérséklete az előremenő szakaszban és dátum  

14 A hővezető folyadék min. hőmérséklete a visszatérő szakaszban és dátum 

15 A hőmérséklet különbség min. értéke és dátum 

16 A hővezető folyadék átlag hőmérséklete az előremenő szakaszban és dátum 

17 A hővezető folyadék átlag hőmérséklete a visszatérő szakaszban és dátum 

18 A hőenergiaszámítás hiba nélküli üzemórahossza  

19 Összes hiba kód 

20 Az az idő, amikor az áramlási sebesség meghaladja a 1.2 qs-t  

21 Az az idő, amikor az áramlási sebesség qi-nél kisebb  

 

Az adatgyűjtő kapacitása: 

 960 óráig  – óránkénti rögzítés. 

1116 napig – napi rögzítés, 

36 hónapig visszamenőleg – havi rögzítés, 

Az archive adatok tárolási ideje legkevesebb 36 hónap. 

A mért integrált paraméterek tárolási ideje, még akkor is, ha a készülék nincs a hálózati 

feszültségre csatlakoztatva, legkevesebb 15 év. 

 

 

Külső kommunikációs modulok és interfészek 

 

Optikai interfész 
      

 A számlálómű előlapjába van építve. M-bus protokolos kiolvasáshoz és a mérő 

paraméterezéséhez lett kifejlesztve.  

Az optikai interfész csak a szabályzó gomb lenyomása után kezd működni (aktiválódik), és 

bármelyik gomb utolsó lenyomása után v. az interfészes adatátivetel befejezése után 5 perccel 

automatikusan leáll. 

 

Opcionális dugaljas modulok  

M-Bus modul 

CL-modul (áram hurok) 

RF-module 868 MHz 

 

A számlálómű előlapjába van építve. M-bus protokolos kiolvasáshoz és a mérő paraméterezéséhez 

lett kifejlesztve. A soros kommunikációs interfész teljes üzemideje max.130 perc/hónap-ra van korlátozva  

( az elem időelőtti lemerülésének megelőzése céljából). A kihasználatlan kommunikációk összegződnek. 

A limit elérésekor az interfész blokkolódik és csak az óra cseréjekor indul az új kommunikációs limit 

számlálása (11mp minden következő órára). 
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Impulzus kimenetek    2  (OB-normal mód, OD-teszt mód) 

Típus: nyitott kollektor, megengedett áram 20mA-ig, 

feszültség 50V-ig. 

Impulzus időtartama: 100 ms – normal üzemmódban 

1.6 ms – teszt üzemmódban 

 

 

Az impulzus kimenetek értékei (energia és térfogatáram)  az alábbiak : 
 

     -  energia impulzuskimeneti értékek: 

Energia mértékegysége „kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

Hőenergia impulzusértékek 1  kWh/pulse 0,005 GJ/pulse 0,001  

Gcal/pulse 

   - áramlás  (térfogatáram) impulzuskimeneti értékek: 

állandó áramlási sebesség,  qp, m
3
/h 0,6 ... 2,5 3,5;  6 10; 15 

Impulzusérték,   l/pulse 1   2 5 

 

 

Tápfeszültség: 

           Elem       AA, 3,6 V, 2,4 Ah, lithium elem (Li-SOCl2) 

tartóssága legalább 11 év  

 

Mechanikai adatok :  

A számlálóegység mérete   117 mm x 44 mm x 89,5 mm, 

Az áramlásmérő mérete   B Melléklet szerint 

Súly: 

Áramlásmérő csatlakozása A mérő súlya nem töb, mint……  kg 

G3/4“ 0,7 

G1“ 0,7 

G1 ¼“ 3,2 

G2“ 3,7 

DN40 6,8 

DN50 8,5 

 

          Környezeti osztály      Megfelel a MEN1434  C osztálynak 

             Környezeti hőmérséklet: 

 Számlálóegység     +5 
o
C …. +55 

o
C  

        (beltéren, páralecsapódás nélkül) 

 Áramlásérzékelő     -30 
o
C….55 

o
C 

 Relatív páratartalom     < 93  

            Mechanikai környezeti osztály:    M1 

  Elektromágneses környezeti osztály:   E2 

 Számlálóegység burkolat védettségi oszt.  IP65 

    Áramlásmérő burkolat védettségi oszt.  IP65 (IP67 – külön rendelésre) 
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3. MŰKÖDÉSI ELV 
 

 Az áramlásmérés elve az ultrahangos mérési módszeren alapul. Az ultrahangos átfolyásmérő azon 

a fizikai elven alapul, hogy, hogy egy, az áramlással ellentéteen terjedő megas frekvenciájú jelnek kisebb 

a terjedési sebessége, mint az áramlással együtt haladó jelnek. Az így előidézett terjedési különbséget 

használják ki a fűtőközeg sebességének mérésére. A kimenő jel lineárisan arányos  a fűtőközeg 

mennyiségével. 

 A folyadékközeg hőmérséklete sztandard ellenálláos platina érzékelővel, Pt500 vagy Pt1000 

érzékelővel van mérve. 2-eres, párba szedett hőérzékelőket használnak mind az előremenő, mind a 

vissaztérő ágban. Az előremenő és visszatérő ág hőmérsékletérzékelői csak párban cserélhetők!.  

Energiaszámítási képlet: 

 - Átfolyásmérő az előremenő ágban 

Q = V1   ρ1    (hT1-hT2) 

 - Átfolyásmérő a visszatérő ágban 

Q  = V1   ρ2    (hT1-hT2) 

   Q – hőenergia, 

            V1 –víztérfogat, m
3
 

           ρ1 ρ2 –  vízsűrűség, az előremenő és visszatérő vízhőmérsékletnek 1, 2 megfelelően 

          hT1,hT2  – az entalpia, az 1 és 2 vízhőmérsékletnek megfelelően  

Amikor a hűtési energia funkció negative hőmérsékletkülönbségnél aktiválódik, akkor a hűtésre 

használt energia less regisztrálva éspedig a kiegészítő költségelszámolón: 

 

∑ Q = Q 1 + Q 2 

 - Átfolyásmérő az előremenő ágban: 

amikor Θ1 > Θ2:  Q1=V11(hT1-hT2),  Q2=0 

 

amikor   Θ1< Θ2: Q2=V11(hT2-hT1),  Q1=0 

 - Átfolyásmérő a visszatérő ágban: 

amikor   Θ1 > Θ2:  Q1=V12(hT1-hT2),  Q2=0 

 

amikor   Θ1< Θ2: Q2=V12(hT2-hT1),  Q1=0 

A hőmennyiségmérő számlálóegysége elvégzi az összes szükséges mérési és adatrögzítési funkciót.  

 

4. JELÖLÉSEK ÉS PLOMBA 
  

 4.1.Jelölés 

 

 Számlálóegység 

 A számlálómű előlapján a következő információk találhatók – a gyártó védjegye , a 

számlálóegység típusa, a sorozatszám, a gyártás éve, EC típusvizsgálati bizonyítvány száma, 

hőmérsékletkülönbség  határok,  LST EN1434-1 szerinti környezeti osztály, elektromágneses és műszaki 

környezeti osztály, a burkolat védettségi osztálya, az érzékelők típusa, az 1. és 2. fűtési mérőkörök 

feltételezett meghatározása, az áramlásérzékelő helye (előremenő v. visszatérő ágban), az 

áramlásisebesség határértékei (qi,qp,qs),  a maximális hőmérséklettartomány az átfolyásmérőnél, a 

megengedett maximális üzemi nyomás, a névleges nyomás, tápfeszültség.  
Az érintkező tüskék száma az érintkező közelében fel van tüntetve 

 
 Átfolyásmérő 

 Az átfolyásmérőn a következő információk találhatók: 

  -névleges átmérő, 

            - az áramlás irányát nyíl jelöli  
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4.2.Biztonsági plomba 

 

Gyártói plombák: 

- Egy garancia plomba a számlálóegység belsejében, az elektronikai egység védőbfedelének 

egyik csavarján (C melléklet, C1 ábra). 

- Plombák az átfolyásmérő védőfedelének csavarjain ( Matrica vagy függő plomba a C 

melléklet, C2 ábrája szerint). 

 

Kalibrációs (igazolási) plomba: 

-    Egy plomba a számlálóegység belsejében, az elektronikai egység védőbfedelének egyik 

csavarján (C melléklet, C1 ábra). 

-    Plombák az átfolyásmérő védőfedelének csavarjain ( Matrica vagy függő plomba a C 

melléklet, C2 ábrája szerint). 

 

Beépítési plomba: 

- Függő plomba a számlálóegység alsó és felső burkolatrészének csatlakozásánál (C melléklet, 

C1 ábra). 

- Plombák a hőmérsékletérzékelők védőfedelén és beépítési csavarján (C melléklet,1..2 ábra). 

A mérőt plobázni kell, hogy beépítés után ne lehessen szétszedni, eltávolítani v. a plomba látható 

sérülése nélkül megváltoztatni bármit a mérőn.  

 

5. BEÉPÍTÉS 
 

5.1. Alapkövetelmények 

 

A hőmennyiségmérő fűtési és kombinált fűtési és hűtési rendszerekre lett kifejlesztve. 

  A készülék beépítése előtt: 

-  ellenőrizze, hogy a mellékelt dokumentációban felsorolt tartozékok megvannak-e, 

-  ellenőrizze, hogy nincs-e mechanikai sérülés a készüléken, 

-  ellenőrizze, hogy a gyártói és hitelesítési bizonylatok érvényesek-e. 

A készüléket kizárólag szakképzett műszerész építheti be, betartva az ezen dokumentácóban és a 

többi rendszeralkotó műszaki dokumentációjában szereplő és a hőmennyiségmérő beszerelési 

projektjének előírásait. 

 A jeladó kábeleket tilos a hálózati kábelek és más készülékek kábelei közelében (5m-nen belül) 

bekötni! 

A kábel hosszát tilos megváltoztatni! 

 

 

  5.2. Elektromos bekötés 

 5.2.1. A hőmérsékletérzékelők bekötése: 

  Gyárilag beszerelt érzékelők 

  Gyárilag beépített hőérzékelőknél ne rövidítse v. hosszabbítsa a kábelt!. Ha a számlálón lévő 

sorkapcsok hozzáférhetők beépítéskor a kábelek ideiglenesen kiköthetők, később pedig visszaköthetők. 

  

      Felhasználó által beépített érzékelők 

  Kizárólag hitelesített, párbaszedett kéteres hőmérséklet-érzékelők használhatók. 

  A felhasználó hőmérséklet-érzékelőinek csatlakoztatása: 

       Beépítés előtt ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelők párba vannek-e szedve (T1 - T2). 

Egy csipesz segítségével távolítsák el a plombát a számlálóegység bal oldalán található 1. és 2.  

lyukakról. 

A T1 hőéérzékelő vezetékét vezessse át az 1. lyukon, visszatérő T2 hőérzékelő vezetékét pedig a 

2. lyukon.  
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    A hőérzékelők bekötésénél kétvezetékes bekötési módszert alkalmazzon – a T1 érzékelőt az 5/6 

sorkapcsokba, a T2 érzékelőt pedig a 7/8 sorkapcsokba kösse a B Függelék B1 ábrája szerint. 

. 

5.2.2. További kommunikációs modulok bekötése 

 

A számláló job alsó sarkába kommunikációs modult lehet beépíteni bekötéssel. A kommunikációs 

modul csatlakozója a számláló egy csatlakozójába van beépítve. A modul két csavarral van rögzítve. 

A kommunikációs modul bekötése (RF modul kivételével): 

A számláló valamelyik használaton kívüli plombalyukáról távolítsa el a védőkupakot egy csipesz 

segítségével. 

Vezesse át a vezetéket a lyukon és rögzítse az 5.3.1. fejezetben mutatottak szerint. 

A modulba a vezetéket a modulhoz adott leírás szerint kösse be.  

 

 

 5.3 Beszerelés 

 

5.3.1. A számláló beszerelése 

  A hőmennyiségmérő számlálóját be lehet építeni űtött helyiségbe, de a környezeti hőmérséklet 

nem lehet több, mint 55 ° C és közvetlen napsugárzás nem érheti.  

A számlálóegység többféleképpen beépíthető: 

  - Falra szerelhető, beépítési plomba nélkül 

     - Falra szerelhető, beépítési plombával 

     -  Standard DIN-sínre szerelés 

     -  Előlapba szerelés 

  - Közvetlenül az ultrahangos átfolyásmérő házára szerelhető (csak, ha az áramlási hőmérséklet 

nem haladja meg a 90 ° C-ot): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Menetes áramlásmérőn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b) Karimás áramlásmérőn  
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 -  Falon: 

 
 

 

 

- Előlapba v. DIN- sínre szerelve. 

 

 
 

 

 

 
- A számláló falra szereléséhez a 8. ábrán látható, EN1434-2:2007 szerinti szerelőlap alkalmazható (ha a 

falon lévő szerelőnyílás túl nagy) : 

 

 
 

FONTOS: Tilos a számlálót közvetlenül a falra szerelni, ha a falon páralecsapódás veszélye 

fennáll, vagy a fal felszíne 5 °C alá süllyedhet. Ebben az esetben javasolt úgy felszerelni a 

számlálót, hogy a fal és a számláló hátlapja között egy kis rés, kevesebb, mint 5cm,  maradjon. 
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 5.3.2. Az áramlásmérők beszerelése 

  

 Az áramlásmérők mérete és beépítési méretei a B függelékben találhatók. 

Az áramlásmérők csőbeszerelésének követelményei: 
 

- DN15…DN32 méretű áramlásmérők: nem szükséges egyenes csőszakasz az előremenő és 

visszatérő ágban. 

- DN40…DN50 méretű áramlásmérők :  

  -  az előremenő ágban az egyenes szakasz hossza legalább az áramlásmérő méretének (DN) 

ötszöröse (5xDN), a visszatérő ágban pedig egyenes szakasz hossza legalább az áramlásmérő méretének 

(DN) háromszorosa (3xDN) kell legyen.  

     Ne építse az áramlásmérőt közvetlenül a szivattyú után az örvénylések miatt. 

     Az áramlásmérő vízszintesen és függőlegesen is beépíthető. Függőlegesen viszont csak akkor 

építhető be, ha a csővezetékben az áramlás alulról felfelé történik. 

            Az áramlásmérő beépítési irányának (egy nyíl jelzi a mérő cimkéjén) meg kell egyeznie a 

csővezetékben történő áramlás irányával. 

A karima tömítésének egyeznie kell a csővezeték méretével. Beépítéskor a tömítés középpontját 

és a csőkeresztmetszet közepéhez kell igazítni, hogy a tömítés ne lógjon be a csőbe. 

 

5.3.3. A hőérzékelők beszerelése 

 

A hőérzékelők a fejrészükkel felfelé kerülnek beépítésre, a csővezeték tengelyére merőlegesen v. 

45 ° szöget bezárva a folyadék áramlási irányával, úgy, hogy az érzékelőrész legalább a csővezeték 

tengelyéig v. mélyebbre nyúlik be (lásd a C függeléket) 

 A G3 / 4 ', G1, és G1 ¼' menetes áramlásmérőknél – egy hőérzékelő van beépítve az áramlásmérő 

házába. 

 

 

 5.4. A jumperek beállítása (J) 

 

 A J jumperek a számlálón a hőérzékelők és az impulzus bemenet/kimenet sorkapcsok között 

találhatók (A1 ábra). A kontaktusok zárásával v. nyitva hagyásával,  az impulzus bemeneteket v. 

kimeneteket aktiválva a normal v. a teszt üzemmódok között választhat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1 ábra          

A jumperek meghatározása 

  

 5.5. A beépítés és beállítás tesztelése  

 A hőmennyiségmérő beépítése után hagyja, hogy a mérendő folyadék átfollyon az áramlásmérőn. A 

mért paraméterértékeknek meg kell jelenniük a kijelzőn, ha a hőmennyiségmérő helyesen let beépítve. 

(számlálóegység, áramlásmérő és hőérzékelők). Ha a mért paraméterek nem jól jelennek meg a kijelzőn, 

akkor szükséges a hőmennyiségmérő tesztelése. 

 

 

 

 

A jumper nincs állítva (a kontaktusok 

nyitva vannak) 

A jumper állítva van  (a kontaktusok zárva 

vannak) 

NORMÁL ÜZEMMÓD TESZT ÜZEMMÓD 

Az első impulzus kimenet aktív  

(52,53 sorkapocs) 

Az első impulzus bemenet aktív  

(52,53 sorkapocs) 

A második impulzus kimenet aktív  

(50,51 sorkapocs) 

A második impulzus bemenet aktív  

(50,51 sorkapocs) 
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5.6. Beépítés utáni plombázás 
A mérőt a 4.2 bekezdés szerint plombázni kell, hogy beépítés után biztosan ne lehessen  

szétszerelni, eltávolítani v. lecserélni a mérőt a plombának v. a mérőnek a sérülése nélkül.  

 

Beszerelési plomba: 

- Függő plomba a számlálóegység-ház alsó és felső részének csatlakozásánál (lásd C melléklet, 

C1 ábra)  

- Plombák a védőburkolaton és a hőérzékelők rögzítő csavarján (lásd C melléklet, C3 ábra). 

 -     Az áramlásmérő csővezetékbe való csatlakozásánál egy plusz plomba szükséges.  
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6. MŰKÖDÉS 

 

 

Az információ a számlálóegység tetején található vezérlőgomb                            

használatával kérhető le. 

 

 

 

  

 

 

6.2. A kijelző működése  

 

A hőmennyiségmérő számlálója egy 8-digites LCD-vel rendelkezik (Folyadék Kristályos Kijelző), 

melyen speciális szimbólumokkal jelennek meg a paraméterértékek, mértékegységek és az üzemmódok. 

 

 
 

A szimbólumok jelentése: 

 

→ - előrefele áramlás (jó irány) 

← - visszafele áramlás 

nincs nyíl - nincs áramlás 

 

A többi szimbólum jelentése a 6.3.1...6.3.3 fejezetekben található. 

 

 

A kijelzőn az alábbi információk jeleníthetők meg: 

- integrált és pillanatnyi mért paraméterérték, 

- archivált adatok és a beállítás napi adatok, 

- a készülék konfigurációs adatai, 

           A kijelző folyamatosan mutatja az össz hőenergiát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezérlőgomb 
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6.3. A menü szerekezete 

 

6.3.1. Adatok kiolvasása normal üzemmódban  (Felhasználói menü) 

 

A menü szerkezetét normál üzemmódban a 6.1 ábra mutatja. 

 
6.1 ábra  Adatok kiolvasása normal üzemmódban  

Integrált paraméterértékek (1.2) v.– ha legalább egy hiba detektálva volt – a hibakód (1.1) megjelenítése, 

ha a gomb nem volt 60mp-nál hosszabb ideig lenyomva. 

(INT – integrált paraméterértékek, BIL – statisztikai adatok, INF- informative paraméterek 

                            - hosszú nyomás ( 3 s) – jobbra lépés 

                            - rövid nyomás( 3 s) – lefele lépés 
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6.3.1. Adatok kiolvasása normal üzemmódban  (Felhasználói menü) 

Megjegyzés: Itt a teljes paraméterlista fel van tüntetve. Egyes mérőknél ez kevesebb lehet. 

ID Paraméter Érték Leírás 

1.1  

Hibakód a hiba kezdetének 

időbélyegével 

 

Csak a mérő működésének hibájakor 

jelenik meg 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

A három kijelzés egymás után, 

egy másodperces időközökkel 

jelenik meg 

INT INFBIL

Flow errors

Temperature 1 errors

Temperature 2 errors

Calculator errors

 
A hibakódok leírása a 6.3.3 

fejezetben található 

1.2 Fűtési energia 

 

 

1.3 Hűtési energia 

 

Csak a fűtési és hűtési 

hőmennyiségmérőknél 

1.4 1. tarifa integrált energiája  

INT INFBIL
 

"Hópihe" jelzi, hogy a tarifa 

(elszámolás) be van kötve a 

hűtési energia mérőre 

1.5 2. tarifa integrált energiája 

INT INFBIL
 

"Hópihe" jelzi, hogy a tarifa 

(elszámolás) be van kötve a 

hűtési energia mérőre 

1.6 A hővezető folyadék integrált 

mennyisége 
INT INFBIL

 

 

1.7 1.bemenet integrált impulzus 

leolvasás  
INT INFBIL

 

Plusz áramlásérzékelő köthető az 

1. impulzusbementre 

 

1.8 2.bemenet integrált impulzus 

leolvasás 
INT INFBIL

 

Plusz áramlásérzékelő köthető az 

2. impulzusbementre 

 

1.9 Részleges teszt 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

1mp-ként változik 

1.10 Üzemórák energiaszámítási hiba 

nélkül 
INT INFBIL

 

 

1.11 Ügyfélszám 

INT INFBIL
 

MBus-os adatátvitelre utal 

1.12 Ellenőrzés száma 

INT INFBIL
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2.1 Hőenergia mennyisége 

a beállított napon, 

dátumbélyegzővel INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel  

2.2 A hűtési hőenergia 

mennyisége a beállított 

napon, 

dátumbélyegzővel 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Amikor a mérő mind a fűtési, mind a hűtési 

energiár méri, akkor azok két külön kijelzőn 

láthatók. 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel  

2.3 1. tarifa regiszter a 

beállított napon, 

dátumbélyegzővel INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.4 2. tarifa regiszter a 

beállított napon, 

dátumbélyegzővel INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.5 Folyadéktérfogat a 

beállított napon, 

dátumbélyegzővel INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.6 1. impulzus bemenet 

impulzusértéke a 

beállított napon, 

dátumbélyegzővel  

 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.7 2. impulzus bemenet 

impulzusértéke a 

beállított napon, 

dátumbélyegzővel  

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.8 

 

Hőenergia mennyisége 

az előző hónap beállított 

napján, 

dátumbélyegzővel 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

The user chooses set day in the month 

according to needs. 

(If it is set up 31, the data will be recorded in 

the last day of the month) 

Registration Time:  23:59:59 

2.9 

 

A hűtési hőenergia 

mennyisége az előző 

hónap beállított napján, 

dátumbélyegzővel 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 
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2.10 

 

1. tarifa regiszter az 

előző hónap beállított 

napján, 

dátumbélyegzővel  

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.11 

 

2. tarifa regiszter az 

előző hónap beállított 

napján, 

dátumbélyegzővel 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.12 

 

Folyadéktérfogat az 

előző hónap beállított 

napján, 

dátumbélyegzővel 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.13 

 

1. impulzus bemenet 

impulzusértéke az előző 

hónap beállított napján, 

dátumbélyegzővel 

 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.14 

 

2. impulzus bemenet 

impulzusértéke on set 

day of previous month 

with date stamp 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.15 

 

Maximum teljesítmény 

az előző hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.16 

 

Minimum teljesítmény ( 

vagy Maximum hűtési 

teljesítmény) az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

 

 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.17 

 

Maximum áramlási 

sebesség az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel  

 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.18 

 

Maximum előremenő 

hőmérséklet az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 
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INT INFBIL
 

2.19 

 

Maximum visszatérő 

hőmérséklet az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.20 

 

Maximum hőmérséklet-

különbség az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.21 

 

Minimum előremenő 

hőmérséklet az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.22 

 

Minimum visszatérő 

hőmérséklet az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel  

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

2.23 

 

Minimum hőmérséklet-

különbség az előző 

hónapban, 

dátumbélyegzővel 

 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Másodpercenkénti változás dátumbélyegzővel 

3.1 Hőenergia 

 

 

3.2 Áramlási sebesség 

 

 

3.3 Előremenő hőmérséklet 

INT INFBIL
 

 

3.4 Visszatérő hőmérséklet 

INT INFBIL
 

 

3.5 Hőmérséklet-különbség 

INT INFBIL
 

 

3.6* A következő elemcsere 

dátuma   
INT INFBIL

 

 

3.7* Valós idejű naptár 

INT INFBIL
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3.8* Valós idejű óra 

INT INFBIL
 

 

3.9* Éves beállított nap 

INT INFBIL
 

 

3.10* Havi beállított nap 

INT INFBIL
 

 

3.11* 1.tarifa 1.tarifa, ha 

T1-T2 < 10.0 oC 

INT INFBIL
 

vagy  >10.0 oC 

INT INFBIL
 

vagy 10.0- 40.0°C 

intervallumban 

(mp-ként változik) 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

v. az 

időintervallum 

órákban van (00-

24h.) 

INT INFBIL
 

v. a tarifát 

közvetlenül az 

impulzus bemenet 

aktiválja: 

INT INFBIL
 

Lehet választani: 

- az egyik mért paraméter,  

- az 1. v. 2. impulzus bemenet (ha 

bemenetként van konfigurálva),  

- az egyik hőmérséklet, v.  

a hőmérséklet-különbség. 

3.12* 2.tarifa Hasonló, mint az 

ID 3.11, csak az 

„L1“ helyett „L2“ 

van 

Lásd 3.11 

3.13* 1. impulzus 

bemenet/kimenet 

konfiguráció 

Bemenet: 

INT INFBIL
 

Bemenet (tarifa 

aktiválás):  

INT INFBIL
 

Bemenetek:  

Csak vízmennyiségre konfigurálható. A 

maximum impulzusfelbontás jelenik meg 

0.00001 m3.  

Kimenetek:  

Vízmennyiségre konfigurálható (m3),  

fűtéshez (a mutatott esetben) / hűtéshez (plusz 

hópihe a kijelzőn) energiához  

v. egy tarifához. 
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Kimenetek: 

energia,  

folyadékmenny. 

INT INFBIL
 

 Tarifa 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

Tarifa feltételek: 

INT INFBIL
 

 

 

3.14* 2. impulzus 

bemenet/kimenet 

konfiguráció 

Hasonló, mint az 

ID 3.11, csak az 

„1“ helyett „2“ 

van 

Lásd 3.13 

 

3.15 A hővezető folyadék 

típusa 

 

A hővezető folyadék típusa: 

                 “---“  (keverve)    - víz 

 

3.16 Nyomásérték az 

energiaszámításhoz 

 

"160E4"- az 1.6 MPa nyomásra vonatkozik 

3.17* A fogyasztó 

(felhasználó) száma 
INT INFBIL

 

Mbus-on keresztül megy át 

3.18 A szoftver verziószáma 

 

 

3.19 Sorozatszám 

INT INFBIL
 

 

3.20* MBus cím 

INT INFBIL
 

 

 

3.21 Energiaszámítási hibák 

nélküli üzemórák  

 INT INFBIL
 

 

3.22* Az elem működési ideje 

INT INFBIL
 

 

 

Megjegyzés: A "*"-gal jelölt paraméterértékek és az energia mértékegységek (MWh, Gcal v. GJ) 

módosíthatók a mérő beépítésekor. A módosítás optikai interfészen keresztül és a speciális 

konfigurációs program csatlakoztatásával, teszt üzemmódban a jumper beállításakor lehetséges 

(lásd a 6.4 fejezetet). 
Ugyanígy lehetséges a felesleges paraméterek kiírását kikapcsolni.  
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6.3.2. Az adatok kiolvasása TESZT üzemmódban (Szervíz menü) 

 

A teszt üzemmód menüszerkezetét a 6.2 ábra mutatja 

 

 
6.2.ábra Az  adatok kiolvasása teszt üzemmódban  

       - röviden nyom ( 3 mp) – jobbra lépés 

                          - hosszan nyom ( 3 s) – lefelé lépés) 

 

Az adatok kiolvasása teszt üzemmódban (Szervíz menü) 

ID Paraméter Érték Leírás 

4.1 Nagy felbontású energia 

INT INFBIL
 

INT INFBIL
 

 

Másodpercenként frissül, ha a teszt üzemmód 

aktív 

4.2 Nagy felbontású 

integrált térfogat 
INT INFBIL

 

INT INFBIL
 

Másodpercenként frissül, ha a teszt üzemmód 

aktív 

4.3 Impulzusszám az 

1.impulzus bemeneten 
INT INFBIL

 

 

4.4 Impulzusszám a 

2.impulzus bemeneten 
INT INFBIL

 

 

4.5 A hővezető folyadék 

hőmérséklete az 

előremenő ágban INT INFBIL
 

 

4.6 A hővezető folyadék 

hőmérséklete a 

visszatérő ágban INT INFBIL
 

 

4.7 Hőmérséklet-különbség 

INT INFBIL
 

 

4.8 Áramlás szimuláció 

működtetése 
INT INFBIL

 

Tesztelés közben az áramlási érték 

folyamatosan látható. 

Tesztelés után az energia és a folyadék 

mennyiségi értékei a memóriában rögzülnek a 
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következő tesztig v. a következő áramlás 

szimulácig. 

4.9 Nagy felbontású 

áramlási sebesség 
INT INFBIL

 

 

6.3.3. Hibakódok 

 

A hibakód maximum 4 jelből állhat. Minden jel értéke 0…8 lehet. 

INT INFBIL

Flow errors

Temperature 1 errors

Temperature 2 errors

Calculator errors

 
 

Kód Leírás 

A számláló állapota 

 

0 – nincs hiba, normál működés 

1 - figyelmeztetés – elem lemerülőben 

2- a megengedett határértékeknél nagyobb hőmérséklet-különbség 

4- - a megengedett határértékeknél kisebb hőmérséklet-különbség 

8- elektromos hiba 

2.hőmérésklet érzékelő 

állapota (visszatérő) 

 

0- nincs hiba, normál működés 

4- rövidzárlet 

8- érzékelő hiba (nyitott áramkör v. rövidzárlat) 

 

 

1.hőmérésklet érzékelő 

állapota (előremenő) 

 

0- nincs hiba, normál működés 

4- rövidzárlet 

8- érzékelő hiba (nyitott áramkör v. rövidzárlat) 

 

Áramlásmérő állapota   

 

0- nincs hiba, normál működés 

1- nincs jel, az áramlásmérő üres 

2- a folyadék visszafele áramlik 

4- az áramlási sebesség nagyobb, mint 1.2∙qs (kiírva q=1,2qs) 

8- elektromos hiba 

Ha egyszerre több hiba van, akkor a hibakódok összeadódnak és folyamatosan jelezve vannak a kijelzőn: 

3  - a  2 + 1 hibákra utal  

5  - 4 + 1 hibákra utal 

7  - 4 + 2 + 1 hibákra utal 

9  - 8 + 1 hibákra utal  

A  - 8 + 2 hibákra utal 

B  - 8 + 2 + 1 hibákra utal 

D  - 8 + 4 + 1 hibákra utal 

E  - 8 + 4 + 2 hibákra utal 

F  - 8 + 4 + 2 +1 hibákra utal  

 

Abban az esetben, ha legalább egy hibakód értéke ≥ 8 – akkor  a hőenergia számítása, a víztérfogat és a 

hiba nélküli  működési idő összegzése leáll. 

Abban az esetben, ha az áramlásmérő "4" hibakódot mutat – akkor az az időtartam "amikor az áramlási 

sebesség q> 1.2 ∙ qs" rögzül. 
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6.4. A teszt üzemmód aktiválása 
 

J csatlakozó kontaktusok kiosztásai 

A 2-vonalas,10-pólusú csatlakozó a számlálóegység lapján a hőmérsékletérzékelők és az impulzus 

bemenetek/kimenetek sorkapcsai között helyezkedik el. (ld. A melléklet A1.ábra). A J csatlakozó 

kontaktusainak kiosztásait a  6.3. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3. A J csatlakozó kiosztásai 

 

A teszt üzemmód aktiválása 

 

Teszt üzemmódban rövid mérési idő alatt lehetséges pontos eredményeket kapni. 

A teszt üzemmód aktiválásához ki kell nyitni a mérőeszközt és a (J) csatlakozó jumperét a 6.4. ábra 

szerint kell beállítani.  

 

 

 

 

 

6.4.ábra A teszt üzemmód aktiválása 

 

Ennél az üzemmódnál a számlálóegység nem lehet kikapcsolva. 

A “J” jumper beállításával a mérőeszköz teszt üzemmódba lép,– a “TEST” kiírás megjelenik az LCD-

n, a számítási folyamat leáll és minden számított paraméterérték elmentődik a memóriában. A normál 

üzemmódba való visszalépéskor megint a teszt előtti értékek jelennek meg a kijelzőn. 

A teszt üzemmód kiírásai a 6.3.2 bekezdésben találhatók. 

Az LCD felbontásait  a „TEST“ üzemmódban a 6.1. táblázat mutatja. 

 

6.1 táblázat 

Energia mértékegységek „kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

A kijelző felbontása az energia 

mértékegységeknél  

000000,01 Wh 0000000,1 kJ 0000000,1 kcal 

A kijelző felbontása a térfogat 

mértékegységeknél 

00,000001  m
3
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A „TEST“ üzemmód energia -és térfogatimpulzus értékei a 6.2 táblázatban szerepelnek. 

 

6.2 táblázat 

Névleges 

(állandó) 

áramlási seb. qp, 

m
3
/h 

Térfogatimpulzus 

érték, l/pulse 

Energiaimpulzus érték  

„kWh“, „MWh“ „GJ“ „Gcal“ 

0,6 0,002 0,1  Wh/pulse 0,5 kJ/ pulse 0,1  kcal/ pulse 

1,0 0,002 0,2  Wh/ pulse 1 kJ/ pulse 0,2  kcal/ pulse 

1,5 0,004 0,2  Wh/ pulse 1 kJ/ pulse 0,2  kcal/ pulse 

2,5 0,005 0,5  Wh/ pulse 2 kJ/ pulse 0,5  kcal/ pulse 

3,5 0,02 1  Wh/ pulse 5 kJ/ pulse 1  kcal/ pulse 

6,0 0,02 1  Wh/ pulse 5 kJ/ pulse 1  kcal/ pulse 

10,0 0,05 2  Wh/ pulse 10 kJ/ pulse 2  kcal/ pulse 

15,0 0,05 5  Wh/ pulse 20 kJ/ pulse 5  kcal/ pulse 

 

A teszt üzemmód befejezése 

 

A teszt üzemmódból a normál üzemmódba való visszalépéshez távolítsa el a J jumpert. A kilépés 

után a kijelző a korábban számított értékeketmutatja. 

 

 6.5. Távkiolvasás 

 

A mérőből optikai interfésszel lehet az adatokat továbbítani. Az optikai fej a számlálóegyságen 

található és a kiolvasó egység RS-232 interfészéhez csatlakozik. 

 

A távkiolvasáson felül két impulzuskimenet is alkalmazható, v. a következő kommukációs 

modulok közül valamelyik: 

CL-modul (áramhurok) 

M-Bus 

RF-modul 

 

Impulzus kimenetek 

Az impulzuskimenetek akkor aktívak, ha a J csatlakozó megfelelő  kontaktusai nyitottak (lásd a 

6.3 ábrát) 

A kommunikációs interfészek nincsenek hatással a mért paraméterekre és azok kalkulációjára, 

ezért anélkül cserélhetők, hogy a hitlesítési plombát el kellene távolítani.  

Az adatgyűjtés PC-n, telefonmodemen, GSM modemen, Interneten, stb. keresztül valósítható 

meg. 

 

7. HITELESÍTÉS 

 

 A hőmennyiségmérő mentrológiai bevizsgálása az EN 1434-5 előírások alapján történt. 

 

10. SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

 Az áramlás-, hőmérséklet-és nyomásérzékelők biztonságos szállítási és tárolási előírásai a 

vonatkozó műszaki dokumentációban vannak megadva. A becsomagolt készülék bármilyen fedett 

járművön szállítható. A készüléket gondosan rögzíteni kell a járművön belül, hogy elkerüljék a lehetséges 

ütődést és csúszkálást.  A készüléket óvni kell a külső sérüléstől, rázkódástól. 

A készüléket száraz, fűtött helyiségben kell tárolni, ahol a hőmérséklet nem megy +5 
o
C alá. A 

rozsdásodás veszélye miatt agresszív kémiai anyagokkal együtt nem szabad tárolni. 

 



PESKU03V01              02 2011  27 

11. GARANCIA 

A gyártó garanciát vállal, hogy a készülék paraméterei megfelelnek az ezen dolumentum 2. 

bekezdésében felsorolt előírásoknak, amennyiben a vevő a szállítási, tárolási és üzemeltetési feltételeket 

betartja. 

A garanciális idő – az üzembehelyezéstől számított 12 hónap, de a gyártástól számított 18 

hónapnál nem több. 
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A függelék 
 

 

 
 

 

Fig.A1. Elektromos bekötési rajz 

T1 –előremenő hőm.érzékelő, T2 –visszatérő hőm.érzékelő, 

V1- 1. kiegészítő impulzus be/kimenet 1, V2 – 2. kiegészítő impulzus be/kimenet  

 

                                             
 

 

A1. táblázat Sorkapocs számozás  
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Számlálóegység: 
 

Sorkapocsszám Kiosztás  

5 Magashőmérsékleti érzékelő (T1) 

6 Magashőmérsékleti érzékelő (T1) 

7 Alacsonyhőmérsékleti érzékelő (T2) 

8 Alacsonyhőmérsékleti érzékelő (T2) 

50 2. kiegészítő impulzus be/kimenet  GND 

51 2. kiegészítő impulzus be/kimenet  (In/Out2) 

(térfogat kimenet TEST üzemmódban) 

52 1. kiegészítő impulzus be/kimenet  GND 

53 1.kiegészítő impulzus be/kimenet  (In/Out1) 

(energia kimenet TEST üzemmódban) 

Kiegészítő dugalj- moduloknál: 

Sorkapocsszám Kiosztás 

24 M-bus (Mbus modul) 

25 M-bus (Mbus modul) 

20 CL+  (CL modul) 

21 CL- (CL modul) 
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B függelék 
 

 

B1. ábra  Az SKU-03 hőmennyiségmérő számlálóegységének beépítési méretei 

 

 

                                                         
 

B2. ábra Az SKU-03 hőmennyiségmérő dimenziói és méretei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.1. ábra G3/4“ menetes csatlakozások,        Fig.B2.2. G1“ menetes csatlakozások,       

                  beépítési hossz L=110 mm                                                           beépítési hossz L=130 mm 
 



PESKU03V01              02 2011  31 

 

B függelék 
                                       
 

                                  

 
 

B2.3.ábra G1 1/4“ menetes csatlakozások, beépítési hossz  L=260 mm 
 

 

                                        

 
 

B2.4. ábra G2“ menetes csatlakozások, beépítési hossz  L=300 mm  
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B függelék 
 

                                      
 

 
   

B2.5.ábra DN40 karimás csatlakozás, beépítési hossz L =300 mm 

 

                                     

    

 
B2.6. ábra DN50 karimás csatlakozás, beépítési hossz L= 270 mm  
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C függelék 
Biztonsági plomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1.ábra  A számlálóegység plombái 

A számláló általános megjelenése: az előlap lezárva, és az előlap kinyitva   

(1-hitelesítési plomba, 2-gyártói biztonsági plomba, 3 –beépítési plomba) 

 

 

 

 
 

a) Áramlásmérő qp 0,6; qp 2,5; L=110 mm   b) Áramlásmérő  qp 1,5; qp 2,5, L=130 mm  

 
1 1 1 1

 
 

c) Áramlásmérő G1 ¾“       d) Áramlásmérő G2“ 

1 1 1 1

1 1 1 1

 
   e) Áramlásmérő DN50    f) Áramlásmérő DN50 

 

 

C2. ábra Az áramlásmérők plombái 

                                  (1-hitelesítési plombal) 

 

 

1 1 
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C függelék 
Biztonsági plomba 

 

                  
 

 a) 45
o 
szögben             b) függőlegesen  

 
a) A PL típusú hőérzékelők ajánlott beépítési módja  

 

 
 

 

b) A DS típusú hőérzékelők ajánlott beépítési módja 

 

 

 

C3. ábra A hőérzékelők beépítése és plombái 

 

 

plomba 

védőhüvely 

plomba 

védőhüvely 

plomba 


