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Beépítési útmutató

Kompakt hőfogyasztásmérő

Fűtési hőmennyiségmérő típusok: 447/448/449
Hűtés-fűtési hőmennyiségmérő típusok: 450/451/452

Ez a beépítési útmutató a kiképzett szakemberekhez fordul. Ezért az alapvető
munkafázisok nincsenek felsorolva.

FONTOS!

A kompakt hőmennyiségmérő plombázásának nem szabad megsérülve lennie! A
megsérült plomba következménye a gyári garancia és a hitelesítés azonnali
megszűnése.

A hőmérsékletérzékelő kábeleit sem megrövidíteni, sem más módon megváltoztatni
nem szabad.

ÚTMUTATÁS

 A fűtési, illetve a hűtési-fűtési hőmennyiségmérő beépítési előírásait
figyelembe kell venni.

 Közeg: adalék nélküli víz.
 A kiolvasásra/ paraméterezésre szolgál a HYDRO-SET szofver, ingyen

letölthető a HYDROMETER honlapjáról:
http//www.hydrometer.com/systeme/Downloadcenter.html.

A FŰTÉSI illetve HŰTÉSI-FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ SZERELÉSE

A fűtési, illetve a hűtési-fűtési hőmennyiségmérőt az adattáblán lévő adatok szerint az alacsonyabb,
illetve magasabb hőmérsékletű vezetékekbe kell beépíteni. Ennek során a hőmennyiségmérő úgy
építendő be, hogy az átfolyás iránya az átfolyásmérő rész házán megadott nyíl irányával
megegyezzen (lásd az ábrát).
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Az ábrán lévő feliratok jelentése:
Vorlauf = előremenő ág Rücklauf= visszatérő ág
Schmutzfänger= szennyfogó Absperrorgan = elzáró szelep

A beépítés után arra kell ügyelni, hogy az átfolyásmérő rész folyadékkal mindig meg
legyen töltve.

Szerelésnél egyenes szakasz csak a BR 449/452 típusú WS mérőknél szükségesek.
Egyenes szakasznál 3 x D, 90º-os ívnél vagy T- idomnál egyenes csőszakasz a mérő
előtt 5 x D kell, hogy legyen.

Beépítés: BR 447/450 M-M(K)KWZ tetszőleges
BR 448/451 M-T(K)WZ horizontális
BR 448/451 M-TSWZ/M-TFWZ felszállóágas/leszállóágas
BR 449/452 WS-T(K)WZ horizontális

A hűtési hőmennyiségmérő jelölése

A számlálómű nyomtatott áramköre a páralecsapódás elleni biztos védelem miatt
kompletten ki van öntve és a következő szimbólummal van megjelölve:

A HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ BEÉPÍTÉSE

A hőmérséklet- érzékelők színes típustáblákkal vannak jelölve, piros színben a
magas hőmérsékletű vezetékbe, kék színnel az alacsony hőmérsékletű vezetékbe
történő beépítéshez.
A BR 447/450 M-MKWZ/M-MKKWZ típusnál a mérőházba egy hőmérséklet-
érzékelő közvetlenül be van építve.
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BEÉPÍTÉS MERÜLŐHÜVELYBE AZ M-TWZ ÉS WS-TWZ TÍPUSOKHOZ

Névleges méret DN 15/20 DN 25/40 DN 50/65 DN 80/100
Hosszúság L = 34 mm L = 50 mm L = 70 mm L = 85 mm
Csatlakozó
menet

D1 = G ½ B

A GÖMBCSAPBA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ KÉRJÜK VEGYÉK
FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

 Zárják a gömbcsapot.
 A zárócsavart csavarják ki a gömbcsapból.
 A mellékelt készletből (1) helyezzenek egy O- gyűrűt a szerelő stiftre (2). A

második O- gyűrű tartalékra szolgál.
 Az O- gyűrűt a szerelő stifttel a gömbcsap zárócsavarjának furatába forgató

mozgatással helyezzék be (3).
 Az O- gyűrűt a szerelő stift másik végével végérvényesen pozicionálják (4).
 A műanyag csavar mindkét felével fogják körbe a hőmérséklet- érzékelőt. A

csavarfeleket úgy nyomják össze, hogy az egyik fél mindkét stiftje a műanyag
csavar másik felének furatába beilleszkedjen.

 A hőmérséklet- érzékelőt a műanyag csavarral együtt helyezzék be a
gömbcsapba és a műanyag csavart kézzel húzzák meg.

 A tömítettségre ügyeljenek.
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A CSATLAKOZÁSOK BEKÖTÉSE

M-BUS, L-BUS, impulzus-kimenetes változatok

Adatkommunikációval, valamint impulzus-kimenettel ellátott mérő esetén, a mérőhöz
van csomagolva egy 3 pólusú csatlakozóval ellátott, 3 méter hosszúságú kábel.

Figyelmeztetés: a dugaszolót úgy dugják be, hogy a zöld színű kábel mindig balra
legyen.

M-BUS
 a pólus felcserélése ellen biztosított,
 test (barna) nem szükséges.

Egy M-BUS rendszer kábelezésénél nem kell figyelembe venni semmiféle előírt kábelvezetést és
hálózati bekötést (pl. csillag formájú, soros formájú, stb.)

L-BUS

 Jelkimenet (zöld),
 test (barna),
 jelkábel (fehér) nem szükséges.

Impulzus- kimenetek

Fűtési hőmennyiségmérő:
 V > térfogat- impulzus (zöld)
 E > energia- impulzus (fehér)
 test (barna)

Hűtési-fűtési hőmennyiségmérő:
 EH > energia- impulzus fűtés esetén (zöld)
 EC > energia- impulzus hűtés esetén (fehér)
 test (barna)
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Az impulzus- kimenet nyitott kollektor. A kollektor-ágban csak egy 0- ohmos
ellenállás található, vagyis belsőleg nincs áramhatárolás. Erről szükség esetén
külsőleg kollektor- ellenállásról kell gondoskodni.
(Lásd a példát)

Beispiel= példa

LEOLVASÓ MENÜ
Főmenü szervízmenü

Az LC kijelző energiatakarékos módon dolgozik, a
billentyű lenyomásával az LC kijelző aktivizálódik
és mutatja az üzembe helyezés óta mért energiát.
> alapkijelzés

Továbbkapcsolás > billentyű lenyomás < 3 mp
A főmenü átkapcsolása szervízmenübe > billentyű
lenyomása > 3 mp

Maximálisan 5 perc után a billentyű működtetése
nélkül a kijelző automatikusan lekapcsol és a mérő
energiatakarékos módba megy át.

Tastendruck > 3 sec = billentyű lenyomása > 3mp; Fenster = ablak

www.momzrt.hu
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FŐMENÜ
Hőmennyiségmérő

Alapkijelzés + számláló aktív
Szegmens- teszt LC kijelző, ezt követően
automatikus ugrás a fordulónap leolvasásához.
Figyelmeztetés: átkapcsolási idő 4 mp!

Az energia állapota H  hőenergia (HEAT), a
határnapi érék ás a határnap dátuma váltakozva.
(3 mp ↔ 1 mp). Ha az első fordulónapot még nem
érte el, akkor a gyártási dátumot mutatja.

Feliratok felülről- lefelé, balról- jobbra:
 Felhalmozott energia az üzembe helyezés óta a kiválasztott energiaegységben.
 billentyű lenyomása < 3 mp
 mind bekapcsolva 3 mp ↔ 1 mp mind kikapcsolva
 Energia a határnapon a kiválasztott energiaegységben
 A határnap dátuma.

A DIAGNÓZIS KIJELZÉSE
Figyelmeztetés: az LC-t a billentyűvel aktívvá tenni.

Kijelzés A hiba leírása

C1 RAM hiba.

F1 Az érzékelő rövidzárlatos, vagy szakadt.

F3 Visszatérő ágban az érzékelő magasabb hőmérsékletet regisztrál mint az
előremenő ágban. Felülvizsgálni, hogy a hőmennyiség- mérő/ hőmérséklet érzékelő a
megfelelő ágban van-e elhelyezve (nem a hűtési hőmennyiségmérésnél)

F4 Az átfolyásmérő rész meghibásodott.

F5 A hőmennyiség- mérő üzemzavar nélkül működik. Ahhoz, hogy áramot
takarítsanak meg, az optikai kommunikáció átmenetileg üzemen kívül
van.

F6 A térfogatmérő részben az átfolyási irány nem megfelelő.
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Hűtési-fűtési hőmennyiségmérő
Alapkijelzés + számláló aktív

H  hőenergia (Heat)

Szegmens-teszt LCD- kijelző, ezt
követően automatikus ugrás a
fordulónap leolvasásához.
Figyelmeztetés: átkapcsolási idő 4
mp!

Az energia állapot H  hőenergia
(HEAT), a határnapi érték és a
határnap dátuma váltakozva.
(3 mp ↔ 1 mp). Ha az első határnapot
még nem érte el, akkor a gyártási
dátumot mutatja.
C Hűtési energia (Cold)
H Fűtési energia (Heat)

Feliratok felülről- lefelé, balról- jobbra:
 Felhalmozott energia az üzembe helyezés óta hitelesített memória
 Felhalmozott energia az üzembe helyezés óta a kiválasztott energiaegységben -

nem hitelesített memória
 billentyű lenyomása < 3 mp
 mind bekapcsolva 3 mp ↔ 1 mp mind kikapcsolva
 hűtési energia a fordulónapon fordulónap dátuma hűtési energia
 Hőenergia a fordulónapon fordulónap dátuma hőenergia

SZERVÍZMENÜ
Hőmennyiségmérő

A felíratok jelentése:
1 aktuális térfogatáram m3/h-ban
2 billentyű- lenyomás < 3 mp
2a hőmérséklet előremenő mindig ºC -

ban 1 tizedessel
3 hőmérséklet visszatérő mindig ºC -ban

1 tizedessel
4 Hőmérséklet- különbség mindig ºC -

ban 1 tizedessel
5 aktuális teljesítmény mindig kW-ban

akkor is, ha az alapkijelzés pl. MWh-
ban *1/*2 van megadva.
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A feliratok jelentésének folytatása:

6 Átfolyt vízmennyiség az üzembe helyezés óta m3 -ben *2
7 jövőbeni határnap- dátum, nap, hónap, év
8 másodlagos cím 8- jegyű, billentyű-lenyomás > 3 mp
9 SW - szoftver verzió azonosító
10a tizedesek száma: *1-nél fő kijelzés tizedes nélkül → 3 tizedes

*2-nél pillanatnyi értékek tizedeseinek száma megegyezik
a fő kijelzés tizedeseinek számával

HIBAELHÁRÍTÁS

A hőmérsékleti értékek kijelzése de nem átfolyásnál:

 a beépítési irány vizsgálják felül és korrigálják,
 szereljék ki a mérőt, ráfújással ellenőrizzék azt, hogy a szárnykerék forog-e,

illetve hogy a + jel (aktív átfolyás) a kijelzőben villog-e

Ha a fent leírtak nem segítenek, akkor a hőmennyiségmérőt cseréljék ki.

MIELŐTT ÖNÖK A HŐMENNYISÉGMÉRŐN A MEGHIBÁSODÁST SAJÁT
MAGUK MEGKERESNÉK, ELLENŐRIZZÉK A KÖVETKEZŐKET:

▬ üzemel a fűtés?  forog a keringtető szivattyú?
▬ teljesen nyitva vannak az elzáró szerelvények?
▬ szabad a vezeték (esetleg a szennyfogót tisztítsák meg) ?
▬ az alkatrészek megfelelően le vannak-e plombázva (manipuláció kizárva)?
▬ a méretezés rendben van?
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