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1 Általános 

 

1.1 A segédletről általában 

 

Ez az üzembe helyezési és felhasználói segédlet kizárólag a SHARKY 775 ultrahangos 

hőmennyiségmérőre és annak részeire vonatkozik. Bemutatja, a termék rendeltetésszerű 

használatát a teljes életcikluson keresztül. 

 

1.1.1 Célcsoportok 

 

Kezelők 

A kezelőnek biztosítania kell, hogy a személyzet elolvassa és betartsa a segédletben és a 

szükséges csatolt dokumentumokban foglalt utasításokat, különös tekinetttel a biztonsági 

előírásokat és figyelmeztető jeleket. 

 

Betanított személyzet/felhasználók 

A betanított személyzetnek el kell olvasnia, és követnie kell a segédletben megadott 

utasításokat és minden szükséges csatolt dokumentumokat, különösképpen a biztonsági 

előírásokat és figyelmeztető jeleket. 

 

1.1.2 Változások, érvényesség 

A segédletben található információk a kibocsátásának idején érvényesek. A segédlet verzió 

száma és kibocsátási dátuma a dokumentum hátulján van feltüntetve. A dokumentum 

változtatásának jogát fenntartjuk! 

 

1.1.3 Egyéb ide vonatkozó dokumentumok 

A dokumentum csak a egyéb, a rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó dokumentumokkal 

egyetemben érvényes. 

 

1.1.4 Tárolási hely  

A segédletet és az egyéb idevonatkozó dokumentumokat könnyen elérhető helyen kell tárolni, 

hogy bármikor hozzáférhető legyen a mérő és a hatástalanító berendezések közelében. 

 

1.1.5 Figyelmeztető jelek 

A figyelmeztető jelek által jelölt figyelmeztetési szintek a következők. 

 

Jel Veszélyszint A figyelmen kívül hagyás 

következménye 

DANGER - VESZÉLY Közvetlen veszély Halál vagy súlyos sérülés 

WARNING – FIGYELEM Lehetséges veszély Halál vagy súlyos sérülés 

CAUTION - VIGYÁZAT Lehetséges veszély Könnyebb sérülés 
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1.1.6 Szimbólumok 

A segédletben használt szimbólumok az alábbiak. 

 

Szimbólum Jelentés 

 

Biztonsági jel. Minden lépést, ami a biztonsági jellel van megjelölve be kell 

tartani. A figyelmeztető jeleknél használatos. 

 

Biztonsági jel, ami azt mutatja, hogy az ESD (electrostatic discharge – 

elektrosztatikus kisülés) szabályozásokat be kell tartani. A figyelmeztető 

jeleknél használatos. 

 

Információra hívja fel a figyelmet. 

√ Ez a szimbólum egy követelményt jelöl, amit teljesíteni kell cselekvés előtt. 

1.,2.,… Ezek a számok jelzik a lépéseket a számozott tevékenységek sorrendjében. 

=> 

 

A szimbólum utasításokat mutat a veszély elkerülésére egy figyelmeztető 

utasításnál vagy egy egyéni lépésnél. 

 

1.2 Jelölések  

 

1.2.1 CE jelölés 

A terméken feltüntetésre kerül a CE jelölés, a metrológiai osztály és a bejelentett szervezet 

azonosítási száma. Lásd 3. fejezet. 

 

1.2.2 EC megfelelőségi nyilatkozat 

Az ultrahangos hőmennyiségmérő megfelel a MID-hitelesített mérőkre vonatkozó, az EC 

megfelelőségi nyilatkozatban foglalt direktíváknak és szabványoknak.Az EC megfelelősségi 

nyilatkozat tartalmazza az EC Típusvizsgálati engedély számát. A megfelelőségi nyilatkozat 

másolata megtalálható a dokumentum végén. 

 

1.3 Szerzői jog 

 

©2010 Hydrometer GmbH 

 

Minden jog fenntartva. 

 

Tilos a Beépítési és kezelési útmutató vagy annak részeinek reprodukálása bármilyen 

formában (nyomtatás, fénymásolás vagy más eljárás), annak feldolgozása, elektronikus 

továbbítása a szerző engedélye nélkül. Ezen pont megszegése esetén kárigényt nyújtunk be. 

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 
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2 Biztonság 

 

  MEGJEGYZÉS 

  Vizsgálja meg a következő követelményeket mielőtt bármilyen munkát végez. 

 

 

2.1 Tervezett használat 

Az ultrahangos hőmennyiségmérő minden számlázási adat regisztrálásához használatos 

mérőeszköz helyi vagy távfűtési és hűtési rendszerekben. 

 

2.1.1 Visszaélés 

A mérő üzemeltetése a specifikált működési és környezeti feltételeken kívül nem 

engedélyezett. 

 

2.2 Alapvető biztonsági utasítások 

 

2.2.1 Termék biztonság 

A mérő a legújabb biztonsági előírások figyelembe vételével készül, ennek ellenére nem 

küszöbölhető ki teljesen a felhasználót, magát a mérőt illetőleg más eszközöket érintő 

veszély. 

 

 Csak a rendeltetésének megfelelő célra használja, hibamentes állapotban, kellő 

tekintettel a biztonsági előírásokra és veszélyekre, az e segédletben 

foglaltaknak megfelelően. 

 A segédletet és minden hozzá kapcsolódó dokumentumot teljes, olvasható 

állapotban, a kezelő személyzet számára hozzáférhetően kell tárolni. 

 Kerüljön minden olyan tevékenységet, ami testi épséget veszélyeztet. 

 A dokumentációban foglalt előírásokon túl be kell tartani a törvényes 

biztonsági és baleset megelőzési előírásokat, valamint az adott országban 

érvényben lévő szabványokat is. 

 

2.2.2 A kezelő kötelezettségei 

 

Biztonságos munkavégzés 

A rendszer kezelője felelős azért, hogy a hőmennyiségmérőt csak a rendeltetésének 

megfelelően használják, a biztonsági előírások betartásával. 

 

A következőket kell biztosítania: 

 A mérőt a rendeltetésének megfelelő célra használják 

 Biztonsági és baleset megelőzési szabályok betartása 

 Az adott országban érvényben lévő szabványok és rendeletek betartása 

 

Munkavédelmi felszerelést biztosítania kell. 

 

Szükséges képzettségek 

A kezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hőmennyiségmérővel dolgozó még a 

munkavégzés megkezdése előtt elolvassa és megértse a segédletben és mellékelt 

dokumentumaiba foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági és javítási utasításokra. 

 

Minden munkát csak műszakilag képzett személy végezhet: 
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 Üzembe helyezési és javító munka 

 Az elektromos áramkörökön végzett munka 

 

Biztonsági berendezés 

Biztonsági berendezést kell alkalmazni, ha szükséges. 

 Pl. szereljen be elzáró szelepeket a mérő elé és után, hogy leegyszerűsítse a ki- 

és beszerelést. 

 

Garancia 

 A garancia idő alatt minden módosítás, javítás vagy egyéb változtatás csak a 

gyártó engedélyével történhet. 

 Csak eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon. 

 

2.2.3 A betanított személyzet/felhasználó kötelezettségei  

 Tartson be minden, a segédletben lévő, a mérőre vonatkozó utasítást. 

 Szükség esetén használjon biztonsági berendezést. 

 Mindig kapcsolja le a hőmennyiségmérőt az elektromos hálózatról mielőtt 

javítást végez. 

 

2.3 Speciális veszélyforrások 

 

   VESZÉLY 

   Ne érintsen feszültség alatt lévő alkatrészeket az üzembe helyezés alatt. 

   Veszély! Súlyos sérülés vagy halál! 

 A mérő beszerelését csak egy szerelő és/vagy elektromos szakember 

végezze. 

 A szerelőnek szakképzettnek kell lenni középfeszültségű elektromos 

berendezés (1000V-ig) üzembe helyezésére. 

 

 

FIGYELEM 

Elektrosztatikus kisülés. 

Figyelem! Fennáll a hőmennyiségmérő és az elektronikus 

alkatrészek károsodásának veszélye, amire vonatkozóan 

felelősséget a gyártó nem vállal! 

 Tartsa be a vonatkozó ESD (elektrosztatikus kisülés) előírásokat 

 

 

VIGYÁZAT 

Elektromos és mágneses mezők. 

Interferencia alakulhat ki az elektronikus alkatrészekkel! 

 Ne építse be a mérőt vagy vezetékeit nagyfeszültségű elektromos 

berendezések és vezetékeik közelében. 

 Ügyeljen a megfelelő szigetelésre, ami függ a feszültségtől és 

áramerősségtől. 

 Kérdéses esetben konzultáljon szakemberrel. 

 

 

 

 

 

 



 8 

3 Termék leírás 

 

3.1 Mechanikai szerkezet  

 

 
„A” ábra Az ultrahangos hőmennyiségmérő szerkezete 

 

1  LCD kijelző 

2  Nyomógomb 

3  Optikai ZVEI interfész 

4  Áramlásérzékelő 

5  Lézer feliratok 

 

 

3.2 A szállítás tárgya 

 

Standard kivitel esetén a szállítmány az alábbiakat tartalmazza: 

 

 Ultrahangos hőmennyiségmérő 

 Fali szerelő egység rögzítő elemekkel 

 Üzembe helyezési segédlet 

 Szerelési egységcsomag a hőérzékelőkhöz 
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3.3 Feliratok 

 
 

„B” ábra Feliratok (példa) 

 

A mérő feliratozása lézeres technológiával történik. 

 

1  Megfelelőségi jel 

2  A megfelelőségi nyilatkozat éve 

3  EC típusvizsgálat engedély száma 

4  Gyártási év 

5  Gyári szám 

6  Mérő cikkszáma 

7  Áramlásérzékelő adatai 

8  Kalkulátor adatok 

9  Termék neve 

 

3.4 Funkcionális leírás 

 

A SHARKY 775 hőmennyiségmérő ultrahangos mérési elvű, statikus (mozgó alkatrészek 

nélküli), elektronikus, kompakt mérőműszer. Adattároló memóriája lehetővé teszi a korábbi 

hónapok mért adatainak és az aktuális adatok összehasonlítását. A kalkulátor által leolvasott 

adatok  a kijelzőn jelennek meg. A kijelző különböző behívható ablakokkal szolgál 

képernyőszintenként, hogy mindenegyes rendszerinformációt megjeleníthessünk (pl. energia 

mennyiségek, víz mennyiségek, pillanatnyi hőmérséklet, maximális értékek). 

 

A hőmennyiségmérőnek 6 kijelző szintje van: főszint, beállított nap szint, információs szint, 

impulzus bemenet szint, tarifa szint és hónap szint. Az egyedi szinteket a 8. fejezet 

„Üzemelés”- ben mutatjuk be. Néhány ablakot egy szinten és egész kijelző szinteket 

kapcsolhatunk ki külön-külön, hogy érthetőbbé tegyük az ablak struktúrát. 

 

A különféle kijelző ablakok hét kijelzőt tartalmaznak, amelyek 2-4 másodperces szünetekkel 

változnak. 

A kijelzőn a szintek 1 – 6-ig számozottak, hogy a felhasználó gyorsan tájékozódjon. 

Alapértelmezett beállításként a főszint a pillanatnyi adatokat jeleníti meg, pl. energia, térfogat, 

térfogatáram és más paraméterek. A leolvasható adatok sorrendje rögzített,  megváltoztatására 

nincs lehetőség. 
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3.5 Tápellátás 

 

Lehetséges tápellátások: 

 

 „A” elem, 3,6V DC lítium elem, 11 éves élettartammal (standard változat, rádióval) 

 „D” elem, 3,6V DC lítium elem, 20 éves élettartammal 

 Hálózati tápegység 24V AC 

 Hálózati tápegység 230V AC 

 

 
„C” ábra Tápellátások 

 

1  „A” vagy „D” elem, 3,6V DC lítium elem 

2  Hálózati tápegység 24V AC / 230V AC 

 

 

A tápellátás a helyszínen változtatható. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

 A mérő automatikusan átkapcsol energiatakarékos üzemmódba, ha a gombot 

nem nyomjuk be kb. 4 percig. Ebben az esetben a kijelző is kikapcsol, de újra 

bekapcsolhatjuk a gomb megnyomásával. A kommunikáció fennmarad, pl. az 

M-Bus-on vagy az optikai csatoláson keresztül. A mérő hiba érzékelése esetén 

nem kapcsol energiatakarékos üzemmódba. A hiba hibakód formájában 

megjelenik a kijelzőn. 

 

Soha ne kapcsoljon össze két fázist, ha hálózati tápegységet használ, mert ez 

tönkretenné azt. A védőburkolatot mindig be kell szerelni. A vezetéket max. 

6A-es biztosítékkal, és manipuláció elleni védelemmel kell ellátni. 

 

A használt akkumulátorokat e célra telepített gyűjtési helyre kell szállítani. 
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3.5.1 Elem 

 

A standard verzió egy 3,6V DC lítium elem tápellátású. Az elemet tilos tölteni vagy rövidre 

zárni.  A 40°C alatti környezeti hőmérséklet megnöveli az elem élettartamát. 

 

    

VESZÉLY 

 

 Robbanásveszély lép fel, ha az elemet rossz típusú elemmel 

helyettesítik. 

 

 

3.5.2 Hálózati egység 

 

A hálózati egység jelzi a mérőnek, ha van hálózati feszültség. Ha kimarad, a tartalék elem 

(CR2032) a hálózati egységben biztosítja a tápellátást 1 évig. A tartalék elem szükség esetén 

cserélhető. Tartalék elemről való tápellátás esetén az LCD adatok (gombnyomásnál) és a 

dátum / idő értékek frissülnek, de egyik mérőfunkció sem működik, beleértve a térfogatáram 

mérést. A kommunikáció még működik az opcionális M-Bus, RS485 és RS232 modulokon 

vagy az optikai interfészen keresztül, de ez lecsökkenti a tartalék elem élettartamát. Az 

integrált rádió funkció kikapcsol a hálózati hiba esetén. 

 

 

3.6 Kalkulátor interfészek 

 

A mérő tartalmaz standardként egy ZVEI optikai interfészet. Ez a kalkulátoron helyezkedik el 

a kijelző alatt (D. ábra). Ezt használhatjuk a mérővel való kommunikációra (az IZAR@SET 

szoftver alkalmazásával) és a mérő ellenőrzésére. 

 

A kommunikáció az M-Bus protokollt használja, amihez a Bluetooth IZAR OH BT optikai fej 

alkalmas. 

 

 
 

„D” ábra A kalkulátor előlapja 

 

1  Optikai ZVEI interfész 
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A hőmennyiségmérőn két nyílás szolgál modulok csatlakoztatására, 1. Nyílás és 2. Nyílás (E 

ábra). 

 

 
„E” ábra Nyílások 

 

1  1. Nyílás 

2  2. Nyílás  

3  Rögzítő fülek 

 

  MEGJEGYZÉS 

Ha modul csatlakozik a 2. sz. nyílásba, akkor nem lehetséges az integrált 

rádiómodul funkció. 

 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ha más külső eszközt csatlakoztatunk a mérőre, ezeknek biztonságos 

törpefeszültségű típusúnak kell lenni (SELV) és meg kell felelnie az EN 

60950-1 –nek. 

 

 

3.6.1 Kommunikációs modulok 

 

A mérő két kommunikációs csatornát támogat egyazon vagy különböző interfészeken 

keresztül. Egy további kommunikációs modul használható rádiós kommunikáció esetén. 

A protokoll gyári beállításban eltérő mindkét csatornánál, igyény szerint átprogramozható az 

IZAR@SET szoftverrel. Minden csatornának van saját elsődleges címe, de csak egy 

másodlagos cím létezik, amely gyárilag a sorozatszámhoz van beállítva. A baud érzékelés 

automatikus. 

 

M-Bus modul 

Az M-Bus kommunikációs modul egy soros interfész a külső eszközökkel történő 

kommunikációhoz (M-Bus repeater – jelismétlő), pl. IZAR CENTER. Több mérő 

csatlakoztatható egy kontrol központra. 
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Rádiókommunikáció 

 

Az integrált rádió funkció egy interfész az előre definiált protokollok és a Hydrometer 

rádióvevők közötti kommunikációhoz. A kommunikációs protokoll előre be van állítva, de 

módosítható a vevő igénye szerinti protokollra az IZAR@SET szoftverrel. 

 

RS-232 modul 

 

Az RS-232 modul egy soros interfész külső eszközökkel való kommunikációhoz, pl. PC. Az 

átviteli sebesség 300 vagy 2400 baud. Speciális adatkábel szükséges a modul PC-hez való 

csatlakoztatásához. (Rendelési szám: 087H0121) 

 

RS-485 modul 

 

Az RS-485 modul egy soros interfész külső eszközökkel való kommunikációhoz, pl. PC. 

Csak 2400 baud sebességgel tud kommunikálni. 

 

 

3.6.2 Funkciós modulok 

 

Impulzus kimeneti modul 

 

A modulnak két impulzus kimenethez van csatlakozója, amit kívánság szerint lehet 

programozni az IZAR@SET szoftverrel. Az energia impulzus kimenet standard jelölése  

„01 - ┴” a modulon és „Out1” a kijelzőn. A térfogat kimenet jelölése „02 - ┴” a modulon és 

„Out2” a kijelzőn. 

 

Impulzus bemeneti modul 

 

Ennek a modulnak 2 impulzus bemenete van 2 további impulzusmérő csatlakoztatásához, 

mint pl. vízmérők, gázmérők vagy árammérők. Az impulzus értékének programozási 

lehetősége az IZAR@SET szoftverrel lehetővé teszi a térfogat vagy energia értékek 

megjelenítését és távleolvasását egy megfelelő kommunikációs modulon keresztül. A mérők 

indulási értékei szintén itt programozhatóak. 

 

Kombinált modul 

 

A kombinált modulnak két impulzus bemenete és egy impulzus kimenete van, ami igény 

szerint programozható az IZAR@SET szoftverrel. Az impulzus bemenet 1 jelölése „I1 - ┴” a 

modulon és „IN1” a kijelzőn, az impulzus bemenet 2 jelölése „I2 - ┴” a modulon és „IN2” a 

kijelzőn. Az impulzus kimenet jelölése „01 - ┴” a modulon és „Out1” a kijelzőn. Ezen a 

modulon az impulzus kimenet elektromosan nem szigetelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4 Műszaki adatok 

 

4.1 Méretek/súly 

 

 
„F” ábra A menetes kivitel méretei 
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„G” ábra Karimás kivitel méretei 
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4.2 Általános adatok 

 Névleges méret qp: 0,6 – 60 m³/h 

 Környezeti hőmérséklet: 5 … 55°C 

 Közeg hőmérséklet: 5 …130°C (150°C), kiviteltől és mérettől függően 

 

4.3 Tápellátás 

 

Külső tápellátás 

230V AC modul / 24V AC modul („C” ábra, 2. tétel, 10. oldal) 

 A sorkapcsok vezetéke max. 2,5 mm² 

 Elektromos szigetelés 

 Frekvencia 50 Hz 

 Teljesítményfelvétel 0,12VA ±10% 

 Forrasztott biztosíték 

 

4.4 Kalkulátor interfészek 

 

4.4.1 Kommunikációs modulok 

 

M-Bus 

 M-Bus modul EN 1434-3 szabványnak megfelelően  

 2-pólusú sorkapocs „24” és „25” jelű terminálokkal 

 A sorkapcsok 2db, max. 2,5 mm²-es vezetékkel csatlakoztathatók 

 Elektromos szigetelés 

 Polaritás felcserélés elleni védelem 

 Maximális feszültség: 50V DC 

 Áramfelvétel: egy M-Bus terhelés 

 Elsődleges vagy másodlagos címzés 

 Baud sebesség 300 vagy 2400 baud (automatikus baud érzékelés) 

 Protokoll: M-Bus 

 
„H” ábra M-Bus modul 

 

Kommunikáció integrált rádió modullal 

 

A kommunikációnak az alábbi jellemzői vannak: 

 Egyirányú átvitel 

 A modul 6…25 másodpercenként küld - különböző, a protokoll hosszától függő - jelet 

 Aktualitás adat: online – nincs időkésés a leolvasás és adatátvitel között 

 Az integrált rádió modul mindig a pillanatnyi értékeket olvassa 

 Átviteli frekvencia: 868 MHz vagy 434 MHz 
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 Többféle Hydrometer jelvevő alkalmazható a protokoll fogadására (pl. Bluetooth, 

GPRS, LAN, …) 

 Titkosított protokoll: Real Data vagy Open Metering 

 Leolvasási módok: walk-by (sétálás közben), drive-by (mozgó járműből), nagy 

távolságú leolvasás (Fix Network) 

 

 

RS-232 

 A sorkapcsok 3db,  2,5 mm²-es  vezetékkel csatlakoztathatók 

 Protokoll: M-Bus 

 Átviteli sebesség: 300 vagy 2400 baud 

 

A modul tartalmaz egy 3-pólusú sorkapcsot 62 (Dat), 63 (Req) és 64 (GND) jelű 

végpontokkal. Speciális adapter kábel szükséges a csatlakozáshoz (rendelési szám 

087H0121). A színes vezetékeket az alábbiak szerint kell csatlakoztatni: 

 

  
 62=barna 63=fehér 64=zöld 

 

„I” ábra RS-232 modul 

 

RS-485 

 A sorkapcsok 4db,  2,5 mm²-es  vezetékhez alkalmasak 

 Protokoll: M-Bus 

 Átviteli sebesség: 2400 baud 

 

A modul tartalmaz egy 4-pólusú sorkapcsot „D+”, „D-”, „+12V” és „-12V” jelű 

végpontokkal. A modulhoz 12V DC ±5V-os külső tápellátás szükséges. 

 

   
„J” ábra RS-485 modul 
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4.4.2 Funkciós modulok 

 

Impulzus bemeneti modul 

 A két impulzus bemenetet egymástól függetlenül programozható 1,  2,5,  10, 25, 100, 

250, 1000 vagy 2500 liter / impulzus értékekkel. 

 Valamennyi, a mérőben alkalmazott energia mértékegység használható, mint pl. 

kWh/impulzus és GJ/impulzus, de térfogat mértékegységek is, mint l/impulzus, 

m³/impulzus. 

 Bemeneti frekvencia a 0-8 Hz-es tartományban, impulzusszélesség 10ms 

 Bemeneti ellenállás 2,2MΩ 

 Kapocsfeszültség 3V DC 

 Vezeték hosszúság ≤10m 

 

Az impulzus bemenet 1 jelölése „I1 - ┴” a modulon és „IN1” a kijelzőn, az impulzus bemenet 

2 jelölése „I2 - ┴” a modulon és „IN2” a kijelzőn. 

 

 
„K” ábra Impulzus bemeneti modul 

 

Impulzus kimeneti modul 

 Külső tápellátás VCC=3 – 30V DC 

 Kimeneti áram ≤20mA, maradék feszültség ≤0,5V értékkel 

 Open kollektor (drain) 

 Kimenet 1: 

o Frekvencia: ≤4Hz 

o Impulzusszélesség: 125ms ±10% 

o Impulzus szünet: ≥125ms -10% 

 Kimenet 2: 

o Frekvencia: ≤100Hz 

o Impulzusszélesség/ Impulzus szünet: ~1:1 

 Térfogatimpulzus kívánság szerint programozható (alapértelmezés: utolsó számjegy a 

kijelzőn) 

 Lebegő kontaktus (elektromosan szigetelt) 

 
„L” ábra Impulzus kimenet kapcsolási rajza 

1  VCC 

2  Impulzus 

3  GND 

4  Impulzus kimeneti modul 

5  Hőmennyiségmérő 

6  Külső csatlakozás 
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A kimenetek jelölése „01 - ┴” és „02 - ┴” a sorkapcson és „Out1” és „Out2” a kijelzőn.  

 

 
„M” ábra Impulzus kimeneti modul 

 

Kombinált modul 

 

A kombinált modul 2 impulzus bemenetet és 1 impulzus kimenetet tartalmaz. 

 

Az impulzus bemenetek jellemzői a következők: 

 

 A két impulzus bemenetet egymástól függetlenül programozhatjuk 1,  2,5,  10, 25, 

100, 250, 1000 vagy 2500 liter / impulzus értékekkel. 

 Valamennyi, a mérőben alkalmazott energia mértékegység használható, mint pl. 

kWh/impulzus és GJ/impulzus, de térfogat mértékegységek is, mint l/impulzus, 

m³/impulzus. 

 Bemeneti frekvencia a 0-8 Hz-es tartományban, impulzusszélesség 10ms 

 Bemeneti ellenállás 2,2MΩ 

 Kapocsfeszültség 3V DC 

 Vezeték hosszúság ≤10m 

 

Az impulzus kimenet jellemzői a következők: 

 

 Külső tápellátás VCC=3 – 30V DC 

 Kimeneti áram ≤20mA, maradék feszültség ≤0,5V értékkel 

 Open kollektor (drain) 

 Kimeneti frekvencia  ≤4Hz  

 Impulzusszélesség: 125ms ±10% 

 Impulzus szünet: ≥125ms -10% 

 Térfogatimpulzus kívánság szerint programozható (alapértelmezés: utolsó számjegy a 

kijelzőn) 

 Nincs lebegő kontaktus (elektromosan nem szigetelt) 

 

Az impulzus bemenet 1 jelölése „I1 - ┴” a modulon és „IN1” a kijelzőn, az impulzus bemenet 

2 jelölése „I2 - ┴” a modulon és „IN2” a kijelzőn („N” ábra, 1. tétel, 20. oldal). 

 

A kimenetek jelölése „01 - ┴” a sorkapcson és „Out1” a kijelzőn („N” ábra, 2. tétel, 20. oldal). 
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„N” ábra Kombinált modul 

 

1  Impulzus bemeneti terminálok 

2  Impulzus kimeneti terminál 

 

Analóg kimeneti modul 

 

 2 passzív kimenet 

 Külső tápellátás: 10 … 30V DC 

 Áramhurok 4 --- 20mA, ahol 4mA=0 érték; 20mA=beprogramozott max. érték 

 Túlterhelés max. 20,5mA-ig, e fölött zárlati áram 

 Hibagenerálás 3,5mA vagy 22,6mA (programozható) értékeknél 

 Kimeneti értékek: energia, térfogatáram, hőmérsékletek 

 

A kimenetek jelölése „1” és „2” a sorkapcson a megfelelő polaritással „+” és „-”. 

 

 
„O” ábra Analóg modul 
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4.4.3 Teszt kimenet 

 

A teszt kimenet a fő elektronikus szerelvény oldalán helyezkedik el, és tesztközpontok 

számára van kialakítva (P ábra). 

 

 
„P” ábra Teszt kimenet 

 

1  Csatlakozás a tesztkábelhez 

 

 

Két speciális kábel szükséges a teszthez: 

 

1. Tesztkábel a térfogat teszt impulzusokhoz 

2. Tesztkábel az energia teszt impulzusokhoz 

 

Egyéb műszaki jellemzők (impulzusérték, impulzusszélesség/szünet, impulzus frekvencia) 

megtalálhatók a Vizsgálati és tesztutasításban. 
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5 Szállítás, tárolás 

 

5.1 A hőmennyiségmérő kicsomagolása 

 

A fűtésmérők és hűtésmérők precíz mérőműszerek, így óvatosan kell ezeket kezelni. A 

sérülés és szennyeződés elleni védelem miatt nem szabad kivenni a csomagolásból csak 

közvetlenül a beszerelés előtt. 

 

5.2 A hőmennyiségmérő szállítása 

 

A mérő csak az eredeti csomagolásában szállítható. 

 

5.3 A hőmennyiségmérő tárolása 

 

 A mérőt száraz helyen kell tárolni 

 Tárolási hőmérséklet -20°C … +60°C 

 Relatív környező páratartalom <93% 
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6 Üzembe helyezés 

 

MEGJEGYZÉS 
 A segédlet képzett szakemberek számára készült és alapvető munkafázisokat 

nem tartalmazza. 

 

A mérő csak száraz, fagymentes helyen szerelhető be az épületekben. 

 

Kerülje el az éles széleket (menet, karima, mérőcső). Csak nyomás nélküli 

rendszernél szerelje be vagy ki a mérőt. 

 

Fontos! A plomba (Q ábra, 24. oldal) nem sérülhet meg! A plomba sérülésével 

azonnal érvényét veszti a gyártói garancia és a Megfelelőségi nyilatkozat. A 

mérőhöz tartozó vezetékeket tilos bármilyen módon rövidíteni vagy cserélni. 

 

A burkolat eltávolításával feszültség alatt lévő alkatrészek kerülhetnek nyílt 

térbe. A csatlakozási pontok is feszültség alatt lehetnek. 

 

A hőmennyiségmérőkre és elektromos szerelésekre vonatkozó előírásokat be 

kell tartani! 

 

Az üzembe helyezési segédlet minden utasítását a mérőre vonatkozólag be kell 

tartani. Beszerelés után egy hidegvizes szivárgási tesztet kell elvégezni 

hidraulikus nyomáson. 

 

A mért közeg hőmérséklete 5 … 130°C (150°C), aminek értéke függ a típustól 

és a mérettől. Kondenzáció esetén (hűtés és légkondicionálás mérő) kapszulás 

verziót kell alkalmazni 

 

Mért közeg: adalékanyagok nélküli víz. amennyiben a mért közeg 

hőmérséklete 90 °C vagy magasabb, vagy ha Tvíz < Tkörnyezeti (hűtési és 

kombinált mérők esetén), a kalkulátor le kell szerelni, és a hőforrástól 

biztonságos távolságban rögzíteni. E célra fali csatlakozó (alaptartozék) vagy 

távtartó (rendelésre) is alkalmazható. 

 

A leolvasás/paraméterezés az IZAR@SET szoftverrel történik, ami 

beszerezhető az Interneten keresztül a http://www.hydrometer.de oldalon. 

 

 

  VESZÉLY 

  Ne érintsen feszültség alatt lévő alkatrészeket az üzembe helyezés alatt. 

  Súlyos sérülést vagy halált okozhat! 

 A mérő beszerelését képzett szerelő és/vagy elektromos szakember 

végezze. 

 A szerelőnek szakképzettnek kell lenni középfeszültségű elektromos 

berendezés (1000V-ig) üzembe helyezésére. 
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„Q” ábra Tömítések 

 

1  Tömítés 

2  Vezetéklhüvelyek 

 

 

6.1 A hőmennyiségmérő üzembe helyezése 

 

  VIGYÁZAT 

  Ha a közeg hőmérséklet alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet!  

  A kalkulátor kondenzáció miatt károsodhat! 

 Alkalmazzon kapszulás kivitelű mérőt..  

 Szerelje le a kalkulátort az áramlásérzékelőről (U ábra, 27. oldal) és 

rögzítse megfelelő távolságra az áramlásmérőtől. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ügyeljen rá, hogy a mérőt könnyen megközelíthető helyen építse be. 

 

Ajánlott a mérő előtt és után elzárószelepet beszerelni a könnyebb kiszerelés 

miatt. 
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A következő feladatok szükségesek a hőmennyiségmérő beszereléséhez: 

 

1. Szerelje be az áramlásérzékelőt, lásd 6.1.1 fejezet 

2. Szerelje be a kalkulátort, lásd 6.1.2 fejezet 

3. Csatlakoztassa a hőmérsékletérzékelőt, lásd 6.1.3 

4. Szerelje be a hőmérsékletérzékelőt, lásd 6.1.4 fejezet. 

 

6.1.1 Az áramlásérzékelő beszerelése 

 

MEGJEGYZÉS 

 Alaposan öblítse ki a rendszert mielőtt az áramlásérzékelőt beszereli. Ajánlatos 

egy szűrőt behelyezni az áramlásérzékelő elé vagy más megfelelő pozícióba a 

fűtési vagy hűtési körbe. Nem szükséges egyenes csillapítási csőszakaszt 

hagyni a mérő előtt és után, de ajánlott 10 DN bevezető egyenes csőhossz 

hőmérsékletkeveredés vagy hőmérsékletrétegződés nélküli fűtési rendszerek 

mérője előtt. 

 

A mérőt beszerelhetjük akár vízszintes (R ábra, 2. tétel), akár függőleges (R 

ábra, 1. tétel) csővezetékekbe. 

 

Nyomatékosan ajánlott az áramlásérzékelőt döntött pozícióban (45°) 

beszerelni, hogy a lehetséges levegőbuborékokat eltávolítsuk a körből. 

 

 
„R” ábra Beszerelési pozíciók 

 

1  Függőleges beszerelés 

2  Vízszintes beszerelés 

3  A beszerelés ebben a pozícióban nem engedélyezett vagy nem jóváhagyott 

 

√   Úgy válassza ki a beszerelési pozíciót, hogy illeszkedjen a mérő szerkezetéhez. 

Ellenőrizze az információt a 3. kijelző szinten, hogy a mérő a rendszer melegvizes vagy 

hidegvizes ágába szerelendő. 

 

√   Úgy válassza ki a beszerelési pozíciót, hogy elkerülje a levegőbuborékok felhalmozódását 

a mérőben (R ábra, 1. és 2. tétel). 
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1. Úgy szerelje be az áramlásérzékelőt, hogy az érzékelőn lévő nyíl iránya megegyezzen az 

áramlás irányával (S ábra). 

 

 
„S” ábra Áramlásirány 

 

1  Nyílirány 

2  Áramlásirány 

 

2. Gondoskodjon arról, hogy az áramlásérzékelő mindig legyen vízzel feltöltve. A mérő csak 

akkor méri a hőmennyiséget, ha a csővezeték teljesen feltöltött, egyébként a megfelelő 

hibaüzenet megjelenik a kijelzőn. 

 

6.1.2 A kalkulátor beszerelése 

 

√   Ellenőrizze, hogy a kalkulátor kellően távol van a lehetséges elektromágneses 

interferenciaforrásoktól (kapcsolók, villanymotorok, neoncsövek, stb.). 

 

 A T<90°C közeg hőmérsékletnél vagy Tvíz > Tkörnyezet –nél való beszerelés: Szerelje a 

kalkulátort az áramlásérzékelőre (T ábra).  

  

 
„T” ábra Áramlásérzékelőre szerelt kalkulátor 

 

 

 A T>90°C közeg hőmérsékletnél vagy Tvíz < Tkörnyezet –nél való beszerelés (hűtésmérő 

vagy fűtés/hűtésmérő). A kalkulátort a hőforrásoktól megfelelő távolságban szerelje 

fel (U ábra, 27. oldal), pl. a falra (V ábra, 27. oldal). E célra rendelkezésre áll egy fali 

tartó (V ábra, 1. tétel, 27. oldal, mérővel együtt) vagy egy távtartó (W ábra, 27. oldal, 

opcionális). 
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„U” ábra Különválasztott kalkulátor 

 

 
„V” ábra Fali szerelés 

 

1  Fali tartó (standard felszerelés, a mérő csomagolásában) 

 

 
„W” ábra Távtartó (külön rendelhető) 
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6.1.3 A hőmérsékletérzékelő csatlakoztatása 

 

MEGJEGYZÉS 

A mérő egy pár, külön-külön hitelesített Pt 100 vagy Pt 500 

hőmérsékletérzékelővel működik. A használandó érzékelő típusa a kalkulátor 

elejére van nyomtatva. Gondoskodjon arról, hogy a hőmérsékletérzékelők 

hitelesített hőmérsékleti tartománya megegyezik a kalkulátor hőmérsékleti 

tartományával! A visszatérő ági hőmérsékletérzékelőt általában az 

áramlásérzékelőbe szerelik be a qp 0,6 m³/h – 2,5 m³/h névleges méretek 

esetében, ≥ qp 3,5 m³/h esetén két szabad szenzorral kerülnek szállításra. 

 

 Óvatosan kezelje a hőmérsékletérzékelőket! 

 Az érzékelő vezetékei színes típustáblákkal vannak ellátva: 

 

- Piros: érzékelő a meleg vezetékben 

- Kék: érzékelő a hideg vezetékben 

 

1. Dugja át az érzékelő vezetékeket a kábelbemeneteken (X ábra). 

 

 
„X” ábra Kábelbemenetek 

 

1  Kábelbemenet a Tforró (5,6) csatlakoztatásához 

2  Kábelbemenet a Thideg (7,8) csatlakoztatásához 

 

2. Az érzékelő vezetékeit csatlakoztassa az 5-6 /7-8 végpontokhoz (Y ábra, 29. oldal) az 

alábbi táblázat szerint. 

Mérőtípus Érzékelő jelölés Végpont Beszerelési pozíció 

Hőmennyiségmérő a 

hideg ágban 

Piros 5 Tforró 6 A forró ágban 

Kék 7 Thideg 8 A mérőben 

Hőmennyiségmérő a 

forró ágban 

Piros 5 Tforró 6 A mérőben 

Kék 7 Thideg 8 A hideg ágban 

 

 

 

Hűtési energiamérő a Kék 7 Thideg 8 A hideg ágban 

 
 

 



 29 

forró ágban Piros 5 Tforró 6 A mérőben 

Hűtési energiamérő a 

hideg ágban 

Kék 7 Thideg 8 A mérőben 

Piros 5 Tforró 6 A forró ágban 

Légkondicionálás 

mérő a hideg ágban 

Piros 5 Tforró 6 A forró ágban 

Kék 7 Thideg 8 A mérőben 

Légkondicionálás 

mérő a forró ágban 

Piros 5 Tforró 6 A mérőben 

Kék 7 Thideg 8 A hideg ágban 

A programozott beszerelési pozíciót mutatja az információs szint (szint 3). 

 

 
„Y” ábra Hőmérsékletérzékelő végpontok 

 

3. Nyomja be az érzékelő vezetékeit a feszítős rögzítőbe. 

 

4. Csatlakoztassa a felső részt az alsó részhez. 

 

6.1.4 A hőmérsékletérzékelők beszerelése 

 

MEGJEGYZÉS 

A hőmérsékletérzékelőket szimmetrikusan kell beszerelni az előremenő és 

visszatérő ágba és lehetőleg közvetlenül. A szabadon lévő 

hőmérsékletérzékelőt beszerelhetjük egy gömbcsapba vagy egy mérőhüvelybe, 

megfelelve az érzékelő típuskövetelményeinek. Az előremenő és visszatérő 

érzékelőket a mérőhüvely legaljára kell behelyezni, és rögzíteni ezt a pozíciót. 

Gömbcsapban való beszereléshez egy 5-darabos csatlakozó készlet van 

elhelyezve a mérővel egy külön csomagolásban. A furatok az 

áramlásérzékelőben használhatók a hőmérsékletérzékelők szimmetrikus 

beszerelésénél. Németországban a 25mm névleges csővezeték átmérőkig az 

érzékelőket közvetlen belemerítéssel szerelik be. 

 

Ha a hőmérsékletérzékelőket véglegesen csatlakoztatjuk, a vezetékeket nem 

szabad lerövidíteni vagy hosszabbítani. Ha cserélhető, megfelelőségi jellel 

ellátott hőmérsékletérzékelőket használunk, a csatlakozó vezetékek hossza meg 

kell egyezzen az előremenő és visszatérő ágban és nem haladhatja meg a 10m-

t; a vezetékek keresztmetszete az EN 1434-2 szerinti. Ezek a megjelölt Pt 100 

vagy Pt 500 végpontokhoz csatlakoznak összhangban a kalkulátor elektromos 

követelményeivel, végül szigetelés. A hőmérsékletérzékelők 

csatlakozóvezetéke olyan rövid legyen amennyire lehetséges. Ezeket a 

vezetékeket ne fektessük együtt a hálózati vezetékekkel kábelcsatornákban 

vagy kábeltálcákon. Minimum 50mm elkülönítést kell biztosítani a 

kisfeszültségű vezetékeknél az EN 1434-6 szerint. 
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Beszerelési lehetőségek: 

 

 Beszerelés gömbcsapban adapterrel (5-darabos csatlakozási készlet külön 

csomagolásban) 

 Beszerelés mérőhüvelyben 

 

 

Beszerelés gömbcsapban adapterrel 

Hőmérsékletérzékelő beszereléshez alkalmas gömbcsapot használjon M10x1-es menettel. 

 

5. Zárja be a gömbcsapot. 

 

6. Csavarja ki a csavart a gömbcsapból. 

 

7. Helyezzen egy O-gyűrűt a mellékelt csatlakozó készletből a szerelőtűre (Z ábra, 2. tétel). 

 

 
„Z” ábra A hőmérsékletérzékelő beszerelése 

 

8. Helyezze be forgató mozgással az O-gyűrűt a szerelőtűvel a gömbcsap érzékelő nyílásába 

(Z ábra, 3. tétel). 

 

9. Pozícionálja az O-gyűrűt a végső helyzetébe a szerelőtű másik végével (Z ábra, 4. tétel). 

 

10. Nyomja a rögzítő csavart a hőmérsékletérzékelőre. 

 

11. Helyezze a szerelőtűt a hüvely végével a hőmérsékletérzékelőre ameddig csak lehetséges. 

 

12. Fixálja a hőmérsékletérzékelőt rögzítő csavar segítségével. 

 

13. Nyomja be fogóval a hornyos tűt a hőmérsékletérzékelő csatlakozáson (Z ábra, 6. tétel). 

 

14. Távolítsa el a szerelőtűt a hőmérsékletérzékelőről (Z ábra, 5. tétel). 

 

15. Most helyezze be a hőmérsékletérzékelőt az adapter csatlakozóval a gömbcsapba és húzza 

meg a réz vagy műanyag csavart kézzel (2-3 Nm) (Z ábra, 7. tétel). 
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Beszerelés mérőhüvelyben 

 

A mérőhüvelyek legjobb beszerelését T-elemekben 45° vagy 90° szögben végezhetjük el. A 

mérőhüvely hegye az áramlás irányával ellentétesen kell mutasson és a csővezeték közepébe 

kell helyezni (AA ábra, 1-5 tételek). A hőmérsékletérzékelőket a mérőhüvelybe való 

beszerelés után tömíteni kell. 

 

 
„AA” ábra Beszerelés mérőhüvelyben 

 

6.2 Külső modulok beszerelése 

 

  VIGYÁZAT 

  Ügyeljen, hogy a modulokat a megfelelő nyílásokba csatlakoztassa.   

  A kalkulátor károsodhat! 

 A modulokat a megfelelő nyílásokba helyezze be.  

 

 

MEGJEGYZÉS 

A moduloknak nincs hatásuk a fogyasztás rögzítésre és visszamenőleg 

beilleszthetők a hitelesítés megsértése nélkül. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Amennyiben a 2. sz. nyílásba egy modul csatlakozik, nincs lehetőség integrált 

rádió modul használatára. 
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„BB ábra Nyílások 

 

1  1. nyílás 

2  2. nyílás 

3  Rögzítő fülek 

 

A hőmennyiségmérőnek két nyílása szolgál a külső modulok csatlakozására. 

 

1. nyílás 2. nyílás 

- Impulzus bemenetek (2x) 

- Kombinált modul (2x bemenet/1x kimenet) 

- RS232 

- M-Bus 

- RS485 

- L-Bus (külső rádióhoz) 

- Analóg kimenet (2x) 

- Impulzus bemenetek (2x) 

- Impulzus kimenetek (2x) 

- Kombinált modul (2x bemenet/1x kimenet) 

- RS232 

- M-Bus 

- RS485 

- L-Bus (külső rádióhoz) 

 

A modulokat a fenti táblázat szerint használhatjuk és kombinálhatjuk. A táblázatban nem 

jelzett kombinációkra nincs lehetőség. A moduloknak nincs hatásuk a fogyasztás rögzítésére 

és visszamenőleg beilleszthetők anélkül, hogy károsítanák a hitelesítést. 

 

 

FIGYELEM 

Elektrosztatikus kisülés. 

A hőmennyiségmérő és különösen az elektronikus alkatrészek  

károsodhatnak, amire a gyártó felelősséget nem vállal! 

Tartsa be a vonatkozó ESD (elektrosztatikus kisülés) előírásokat! Az ESD 

előírások figyelmen kívül hagyásából eredő hibákért felelősséget nem 

vállalunk. 
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16. Távolítsa el a plombát és nyissa ki a kalkulátort az oldalsó karmantyúk kioldásával. 

 

17. Fogja a kalkulátor felső részét és fordítsa úgy, hogy a kalkulátor belseje ön felé nézzen. 

Leegyszerűsítheti a modulok behelyezését a felső rész két nyílásának az alsó részre való 

helyezésével (CC ábra, 1. tétel). 

 

  
„CC” ábra A felső rész beillesztési pozíciója 

 

1  Nyílások a felső részen az alsó részhez való illesztéshez 

 

18. Helyezze a modult a megfelelő nyílásba (BB ábra, 32. oldal), rögzítse a fülekkel, és 

óvatosan csatlakoztassa a kalkulátor szalagkábelét mindkét végén. 

 

19. Most vegye le a felső részt a szerelési helyzetéről, fordítsa meg és helyezze vissza a 

megfelelő pozícióba a kalkulátor alsó részére. 

 

20. Ellenőrizze a mérő megfelelő működését a ház burkolatának tömítése előtt. A mérő 

automatikusan érzékeli a modulokat. Erről a kijelző 3. szintje ad tájékoztatást, két 

különböző sorrendben (ablakok) az 1. sz. csatlakozási ponthoz (port 1) és a 2. sz. 

csatlakozási ponthoz (port 2). Ez a kijelző automatikusan vált a „Port 1” és „Port 2” között 

valamint a megfelelő modul száma között. 

 

A modulok és a megfelelő modul számok listája. 

Modul típus Modul szám 

Nincs behelyezett modul 0 

M-Bus 1 

RS-232 2 

RS-485 3 

Impulzus bemenet 4 

Impulzus kimenet 5 

Analóg kimenet 6 

Kombinált impulzus bemenet/kimenet 7 

 

 

Energia teszt kábel 9 

Térfogat tesz kábel 10 
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L-Bus (külső rádióhoz) 18 

 

6.3 A modulok csatlakoztatása 

 

6.3.1 A kommunikációs modulok csatlakoztatása 

 

M-Bus modul 

 

 

MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 2-pólusú sorkapcsot 24 és 25 jelű terminálokkal (H ábra, 

16. oldal). 

 

 Csatlakoztassa az M-Bus Master-t a megjelölt terminálokhoz. 

 

RS-232 modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 3-pólusú sorkapcsot 62 (TX), 63 (RX) és 64 (GND) jelű 

terminálokkal (I ábra, 17. oldal). 

Speciális adapter kábel szükséges a PC csatlakozáshoz (rendelési szám 

087H0121). 

 Csatlakoztassa a színes vezetékeket e szerint: 62=barna; 63=fehér; 64=zöld. 

 

RS-485 modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 4-pólusú sorkapcsot „D+”, „D-”, „+12V” és „-12V” jelű 

terminálokkal (J ábra, 17. oldal). A modulhoz szükséges egy 12V DC ±5V 

külső tápellátás. 

 

 Csatlakoztassa a vezetéket a megjelölt terminálokhoz. 

 

6.3.2 A funkciós modulok csatlakoztatása 

 

Impulzus bemeneti modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 4- pólusú sorkapcsot „I1 - ┴” és „I2 - ┴” jelű terminálokkal 

(K ábra, 18. oldal). 

 

 

 Csatlakoztassa az impulzus bemenet 1 vezetéket az „I1 - ┴” és az impulzus bemenet 2 

vezetéket az „I2 - ┴” terminálokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 35 

Impulzus kimeneti modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 4- pólusú sorkapcsot „01 - ┴” és „02 - ┴” jelű 

terminálokkal (M ábra, 19. oldal). 

 

 

 Csatlakoztassa az impulzus kimenet 1 vezetéket az „01 - ┴” és az impulzus bemenet 2 

vezetéket az „02 - ┴” terminálokhoz. 

 

Kombinált impulzus bemeneti és kimeneti modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz egy 5-pólusú sorkapcsot a két impulzus bemenethez „I1 - ┴” és 

„I2 - ┴” jelű terminálokkal. Egy 3V DC feszültség van a „+” terminálra kötve 

és tápként használható egy áramlásérzékelőhöz. Egy 2-pólusú sorkapocs is 

rendelkezésre áll az impulzus kimenethez „01 - ┴” jelű terminálokkal (N ábra, 

20. oldal). 

 

 Csatlakoztassa az impulzus bemenet 1 vezetéket az „I1 - ┴” és az impulzus bemenet 2 

vezetéket az „I2 - ┴” terminálokhoz. 

 Csatlakoztassa az impulzus kimenet vezetéket az „01 - ┴” jelű terminálokhoz. 

 

Analóg kimeneti modul 

 

  MEGJEGYZÉS 

A lap tartalmaz két 2-pólusú sorkapcsot a két analóg kimenethez; kimenet 1 

jelölése „+1-” és kimenet 2 jelölése „+2-” (O ábra, 20. oldal). 

 

 Csatlakoztassa az analóg kimenet 1  vezetéket az 1-es sorkapocs „+” és „-” jelű 

terminálokhoz. Csatlakoztassa a második analóg kimenetet a 2-es sorkapocs „+” és „-” 

jelű terminálokhoz. Vizsgálja meg a helyes polaritást. 

 

 

6.4 A hőmennyiségmérő programozása 

 

  MEGJEGYZÉS 

Több beállítást beprogramozhatunk a mérőbe az IZAR@SET szoftverrel. 

További információért látogasson el a www.hydrometer.de internetes oldalra. 
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7 Üzembe helyezési előkészület 

 

A mérő beépítés után üzembe helyezhető. 

 

Az alábbiakat kövesse: 

 

 Nyissa ki az elzáró szelepeket. 

 Ellenőrizze a rendszert szivárgásra. 

 Óvatosan ürítse ki a rendszert. 

 Az „E – 7” üzenet jelenik meg a kijelzőn rövid idő múlva. 

 Ellenőrizze a térfogatáram és a hőmérséklet kijelzőket valószínűségi alapon. 

 Ürítse a rendszert, amíg a térfogatáram állandó.  

 Szabályozza be a rendszert a térfogatáram kijelző segítségével. 

 Plombázza az érzékelőket. 

 Erősítse rá a plombákat a kalkulátorra és hőmérsékletérzékelőkre. 

 Olvassa le a mérő számjegyeit az energia, térfogat és üzemórákra vonatkozóan. 

 

 

Hibaüzenetek helytelen beszerelésnél: 

 

Hiba kijelzés Jelentés 

E – 3 A hőmérsékletérzékelők fordítva kerültek beszerelésre. 

E - 6 A mérőt nem a tervezett áramlási irányba szerelték be. 

 

 

 

  MEGJEGYZÉS 

Ha a rendszer üzemen kívül van, ezek a hibaüzenetek akkor is megjelenhetnek, 

ha a beszerelést helyesen végezték el. 
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8 Üzemelés 

 

8.1 Kijelző 

A mérő leolvasásokat mértékegységekkel és jelekkel egy 8-karakteres LCD kijelző mutatja. 

 
Qadrant display – kvadrát kijelző 

Loop display – kijelzőszint 

Tariff energy – tarifa energia 

Error symbol – hibajelzés 

Flow rate indicator – térfogatáram jelző 

Maximum values – maximális értékek 

 

8.2 A mérő üzemelése 

A mérő elején lévő nyomógombbal válthatunk a különféle kijelzőkre. 

 

A kalkulátor által leolvasott adatok megjelenítéséhez a kijelző különböző ablakokat használ 

képernyőszintenként, amiket behívhatunk, hogy mindenegyes ablakhoz tartozó 

rendszerinformációt megjeleníthessünk (pl. energia mennyiségek, üzemórák, víz 

mennyiségek, pillanatnyi hőmérséklet, …). 

 

A hőmennyiségmérőnek 6 kijelző szintje van: főszint, beállított nap szint, információs szint, 

impulzus bemenet szint, tarifa szint és hónap szint.  

 

Az egyes szintek tartalma gyárilag programozott. A különféle kijelző ablakok hét kijelzőt 

tartalmaznak, amelyek 2-4 másodperces szünetekkel változnak. A kijelzőn a szintek 1 – 6-ig 

számozottak, hogy a felhasználó gyorsan tájékozódjon (DD ábra). A főszint (1) 

alapértelmezésként a pillanatnyi adatokat tartalmazza, pl. energia, térfogat, térfogatáram.  

 
„DD” ábra LCD kijelző 

 

1  Kijelzőszint (az 1. szinthez) 
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Az alap kijelző az „Energy” (energia) ablakot mutatja a fő szintben (1.1 sorrend). Lásd 8.3 

fejezetet Kijelző jelzések (alapértelmezett beállítások). 

 

A szintbeállításokat beprogramozhatjuk vevő-specifikus kívánalmak szerint az IZAR@SET 

szoftverrel. 

 

A nyomógomb a különféle kijelzők átkapcsolására szolgál. A gomb hosszú és rövid idejű 

megnyomása mást-mást eredményez. 

 

Az alábbi táblázat a gomb lehetséges alkalmazásait mutatja: 

Akció Eredmény 

Rövid megnyomás (<3 s) Egy szinten belül a következő kijelzőre kapcsolás 

Hosszú megnyomás (>3 s) A következő kijelzőszintre kapcsolás 

A gomb nincs megnyomva 4 percig A mérő automatikusan kikapcsolja a kijelzőt 

(energiatakarékosság, de csak ha nincs hiba) 

A gomb ismételten megnyomva A mérő az alap kijelzőt mutatja 

 

8.3 Kijelző jelzések (alapértelmezés beállítások) 

 

Főszint (1) 

Sorrend Ablak 1 Ablak 2 Ablak 3 

1.1 Kumulált energia   

1.2 Térfogat   

1.3 Térfogatáram   

1.4 Teljesítmény   

1.5 Előremenő és visszatérő hőmérséklet   

1.6 Hőmérséklet különbség   

1.7 Üzemi napok   

1.9 Hibaállapot   

1.10 Kijelző teszt   

 

Beállított nap szint (2) 

Sorrend Ablak 1 Ablak 2 Ablak 3 (OFF) Ablak 3 

2.1 Nap 1 dátum Nap 1 energia Nap 1 térfogat „Össz 1A” 

2.2 Nap 1 következő 

dátum 

Nap 1 következő 

energia 

Nap 1 következő 

térfogat 

„Össz 1L” 

2.3 Nap 1 dátum múlt 

év 

Nap 1 energia múlt 

év 

Nap 1 térfogat 

múlt év 

„Össz 1” 

2.4 „Össz 1” Következő dátum 

nap 1 

  

2.5 Nap 2 dátum Nap 2 energia Nap 2 térfogat „Össz 2A” 

2.6 Nap 2 következő 

dátum 

Nap 2 következő 

energia 

Nap 2 következő 

térfogat 

„Össz 2L” 

2.7 Nap 2 dátum múlt 

év 

Nap 2 energia múlt 

év 

Nap 2 térfogat 

múlt év 

„Össz 2” 

2.8 „Össz 2” Következő dátum 

nap 2 
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Információ szint (3) 

 

Sorrend Ablak 1 Ablak 2 Ablak 3 

3.1 Aktuális dátum   

3.2 „SEC Addr” Másodlagos cím  

3.3 „Pri Addr 1” Elsődleges cím 1  

3.4 „Pri Addr 2” Elsődleges cím 2  

3.5 Beszerelési pozíció   

3.6 „Port 1” A Port 1-be illesztett modulok 

száma 

 

3.7 „Port 2” A Port 2-be illesztett modulok 

száma 

 

3.8 Az integrált rádió állapota (Kijelzés csak integrált rádiós 

mérőnél) 

 

3.9 A hibaórák száma   

3.10 „F01-001” Ellenőrző összeg  

 

Impulzus bemeneti szint (4) 

 

Sorrend Ablak 1 Ablak 2 Ablak 3 

4.1 „In 1” Összesített érték bemenet 1 „PPI” impulzus érték 1 

4.2 „In 2” Összesített érték bemenet 2 „PPI” impulzus érték 2 

 

Tarifa szint (5) 

 

A tarifa szint (5) a fűtés vagy hűtés mérőben ki van kapcsolva alapértelmezett beállításként. 

 

 

Hónap szint (6) 

 

Sorrend Ablak 1 Ablak 2 Ablak 5 Ablak 6 

6.1 „LOG” Múlt hónapi dátum Energia Térfogat 

6.2 „LOG” Hónap – 1 dátuma Energia Térfogat 

6.3 „LOG” Hónap – 2 dátuma Energia Térfogat 

.. .. .. .. Térfogat 

6.24 „LOG” Hónap – 23 dátuma Energia Térfogat 
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9 Karbantartás és javítás 

 

 

MEGJEGYZÉS 

A javításra és karbantartásra vonatkozó információk megtalálhatóak a Javítási 

koncepcióban. 
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10 Tesztelés 

 

  MEGJEGYZÉS 

A tesztelésre vonatkozó információk megtalálhatóak az idevonatkozó 

Vizsgálati és tesztutasításban. 

 

A teszt információ megtalálható a mérő EC típusvizsgálati engedélyében az 5.1 

alatt (Teszt dokumentáció) és az EN 1434-5-ben. A típusvizsgálati tanúsítvány 

száma megtalálható a mérő kalkulátor részén, nyomtatva. 
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11 Eltávolítás 

 

 

  VIGYÁZAT 

  Veszély a forró közeg kiáramlása miatt. 

 

  Égésveszély! 

  Zárja el az elzárószelepeket mielőtt eltávolítja a mérőt. 

 

 Távolítsa el a hőmennyiségmérőt 

 

 

11.1 A hőmennyiségmérő üzemen kívül helyezése 

 

 

  MEGJEGYZÉS 

A mérő lítium elemet tartalmaz. Ezt nem szabad erőszakkal kinyitni, vízzel 

érintkezésbe hozni, rövidre zárni vagy 85°C fölötti hőmérsékletnek kitenni. A 

már nem szükséges használt elemeket és elektronikus berendezéseket vagy 

alkatrészeket speciális hulladékként kell kezelni. 

 

 

 Szedje szét a hőmennyiségmérőt. 

 A mérő egyedi részeit helyezze el megfelelő hulladékgyűjtő helyen. 
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12 Hibaanalízis 

 

A mérő folyamatosan figyeli a saját működését és kijelzi a különféle hibaüzeneteket. A 

hibakód a főszinten jelenik meg hiba detektálása esetén. A mutatott állandó kijelző megfelel a 

„normál” kijelzőnek (pl. egy hőmérsékletérzékelő hiba nem a térfogatáram kijelzőn jelenik 

meg). Az alap kijelző módban a kijelző vált az 1, 4 és 7 hibakódok valamint az alap kijelző 

között (kivétel: a „C – 1” hibakód folyamatosan ki vannak jelezve). Minden más ablakot 

kiválaszthatunk a nyomógombbal. 

 

A hiba kijelzése automatikusan eltűnik amint a hiba oka megszűnik. Minden 6 percnél 

hosszabb hiba a hiba naplófájlba elmentésre kerül. 

 

A következő táblázat bemutatja a kijelzőn megjelenő hibakódokat a megfelelő jelentéseikkel: 

 

Hibakód Jelentés 

C – 1 Alap paraméter hiba a flash memóriában vagy a RAM-ban 

E – 1 Hőmérsékletmérési hiba 

- Hőmérsékleti határérték túllépve (-9,9°C … 190°C) 

- Rövidre zárt érzékelő 

- Érzékelő hiba 

E - 3** A hőmérsékletérzékelők fordítva vannak a hideg és meleg ágban 

E – 4 Hardver hiba az ultrahangos mérésnél 

- Az ultrahangos jeladó nem működik 

- Rövidzár az ultrahangos jeladóban 

E – 5 Túl gyakori leolvasás 

- Az M-Bus kommunikáció rövid ideig nem lehetséges 

E - 6** Rossz áramlási irány 

Az áramlásérzékelő nem megfelelően van beszerelve 

E – 7 Nincs értékelhető ultrahangos vevőjel 

- Levegő van az áramlási csőben 

E – 8 Nincs elsődleges feszültség (csak ha hálózati egységet használunk) 

- Tartalék elemes működés 

E – 9 Figyelem: az elem majdnem lemerült 

E - A* Szivárgás: csőrepedés észlelve 

E - b* Szivárgás: szivárgás észlelve a hőmennyiségmérőben 

E - C* Szivárgás: szivárgás impulzus bemenet 1 

E - d* Szivárgás: szivárgás impulzus bemenet 2 

 

* opcionális 

** alkalmazásfüggő 
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Ezúton kijelentjük, hogy a termék 

 

Hőmennyiségmérő                                          Typ 775 

 

EC típusvizsgálat tanúsítvány száma             DE-10-MI004-PTB013 

 

Bejelentett szervezet                                       0102 

 

(A típus a beszállítási, a megrendelés visszaigazolási, a műszaki specifikáció szerinti, a 

szerelési és/vagy  használati utasításban szereplő részletek alapján) megfelel a következő 

Európa Parlament és Tanács irányelveknek a termékre vonatkozólag. 

 

EMC Direktíva (2004/108/EC) 

Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EC) 

Mérőműszerek Direktíva MID (2004/22EC) 

R&TTE Direktíva (1999/5/EC) 

 

Ezenkívül a termék megfelel az alkalmazott alábbi harmonizált szabványoknak és normatív 

dokumentumoknak, illetve szabályoknak és műszaki segédleteknek (szint jelölés szerint): 

 

 
   (Gyártási igazgató)                                  (Kutatás & fejlesztési igazgató) 

 

 


