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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  

Axioma LEZ UAB deklaruje niniejszym, że ten produkt jest zgodny z 

wymaganiami następujących dyrektyw: 
 

- 2014/32/UE Dyrektywa o Przyrządach Pomiarowych (MID) 
- 2014/30/EU Dyrektywa EMC 
- 2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa 
- 2014/53/EU Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych 

urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE)  
 
 
 
 
 

 

Dla klientów z UE – znakowanie WEEE  
Znakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z artykułem 11 (2) Dyrektywy 

2002/96/WE 
 
 
 
 
 

 

Ten symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie może być on traktowany jak odpad 

komunalny. Musi być przekazany zgodnie z odpowiednim programem odbioru i utylizacji zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat 
recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym Urzędem Miasta lub Gminy. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z niniejszym dokumentem i 

postępować zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami i informacjami. 
 

• Licznik zasilany jest z baterii (3.6 V), czynnikiem ryzyka związanym z instalacją i serwisem licznika 
jest czynnik cieplny (płyn) pod ciśnieniem do 1,6 MPa i o temperaturze do 180 ºC. 
• Instalacją i obsługą serwisową ciepłomierzy może się zajmować tylko wykwalifikowany 
personel techniczny. Osoby wykonujące te czynności muszą być zapoznane z dokumentacja 
techniczną i zasadami i instrukcjami bezpieczeństwa. Konieczne jest stosowanie się do ogólnych 
zasad bezpieczeństwa podczas instalacji i czynności serwisowych.  
• Urządzenie jest zgodne II klasą bezpieczeństwa. Uziemienie nie jest wymagane ponieważ obudowa 

wykonana jest z tworzywa sztucznego, a części przewodzące nie znajdują się poza obudową.  
• Gwarancją bezpieczeństwa instalacji i obsługi ciepłomierza jest jest: 
- odpowiednia izolacja przewodów elektrycznych, 
- Szczelne zainstalowanie przetwornika przepływu i czujników temperatury 
- Pewne zamocowanie podzespołów ciepłomierza do instalacji. 
• Wymagania bezpieczeństwa dla czujników temperatury są opisane w odpowiedniej dokumentacji. 
 

UWAGA! Montaż i demontaż podzespołów ciepłomierza jest dopuszczalny tylko po 
upewnieniu się o braku czynnika ciepła (cieczy) w rurociągu. 

 

1. OBSZAR ZASTOSOWANIA 

 

Ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu Enbra Qalcosonic E1 został zaprojektowany do mierzenia 
energii cieplnej i chłodu i zapisywana danych w dwóch oddzielnych rejestrach.  
Jest on przeznaczony do rozliczania zużycia energii w obiektach lokalnych lub w obiegach cieplnych w 
domach mieszkalnych, budynkach biurowych lub zakładach energetycznych i tym podobnych. 
Mikroprocesorowy kompaktowy licznik ciepła i chłodu może być montowany zarówno na rurociągu 
zasilającym jak i powrotnym instalacji.  
Licznik dostępny jest z parą czujników temperatury zainstalowaną fabrycznie, użytkownik może 
zastosować parę czujników temperatury odpowiadającą wymaganiom Dyrektywy 2014/32/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. o przyrządach pomiarowych i posiadającą Świadectwo Badania Typu.  
Ciepłomierz odpowiada szczegółowym wymaganiom Dyrektywy 2014/32/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. 

 

- Aneks I Podstawowe wymagania 
 

- Aneks MI-004 Ciepłomierz 

 

Enbra Qalcosonic E1 jest zgodny z europejską normą EN 1434 „Ciepłomierze” części 1+6. 
Enbra Qalcosonic E1 spełnia wymagania klasy „C” ochrony środowiska zgodnie z EN1434 - 1:2007 
Zakres temperatury otoczenia: od 5 do 55 °C 
Mechaniczna klasa środowiskowa : M1 
Elektromagnetyczna klasa środowiskowa: E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 W2.2 2018 



Schemat numeru katalogowego typu ciepłomierza  
                  ENBRA QALCOSONIC E1  SH1– - - -- -*-*-*-*-15*          

T yp liczn ika 
        

                        

             
               

        Miejsce instalacji przetwornika przepływu:       kod                                

 Na rurociągu zasilającym 1            

 Na rurociągu powrotnym 2            
            

            

 Rodzaj zastosowania: kod           

        Ciepłomierz (tylko do pomiaru energii grzewczej)       1                                  

        Licznik ciepła i chłodu (do pomiaru energii na ogrzewanie i chłodzenie) 2                                  
                                                   

                                           

         Stosunek (qp/qi):     Zakres pomiarowy różnicy temperatur:     kod                        

    100          (2…150 ) K     1                            

    250**          (2…150 ) K     2                            

    100          (3…150 ) K     3                            

    250**          (3…150 ) K     4                            
             
          

 Przetwornik przepływu:             

     Przepływ nominalny [m
3
/h]  Dł. montażowa [mm]   Połączenie z rurociągiem    kod                    

     0,6  110      G ¾     1                       
                                           

    1,0 110      G ¾     2                       
                                           

    1,5 110      G ¾     3                       
                                            

    1,5 130      G1         M                    
                                           

    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                       
                                            

    3,5 260      DN25         A                    
                                             

    6,0 260      DN25          B                    
                                            

    0,6 190      G1         C                    
                                            

    1,0 190      G1         D                    
                                             

    1,5 190      G1          E                    
                                              

    2,5 190      G1           F                    
                                            

    0,6 190      DN20         G                    
                                            

    1,0 190      DN20         H                    
                                            

    1,5 190      DN20         K                    
                                             

    2,5 190      DN20          L                    
                                             

    25 300      DN65          R                    
    

 

  

 

                 

 

                  

    40 300      DN80          S                    

     60  360      DN100          T                     
         

 Moduły komunikacyjne:              

         Typ       kod   Typ             kod                 

         brak 0   MODBUS RS485     5                      
         M-bus       1   LON           6                      

         CL       2   MiniBus           7                      

         RF moduł 868 MHz   4   BACnet       8                      
        

         

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 
                         

                

                            kod 

         PN16                         1                    

         PN25                    2                    
       

       

         Napięcie zasilania:                                   kod          
                                            

         Bateria wewnętrzna 3,6 V                    1              
                                    

         Zasilanie zewnętrzna 24 V AC/DC           2              
                                                     

     

                                         

         Długość kabla między przetwornikiem przepływu i przelicznikiem:                       kod      
                                       

         1,2 m                    1          

         2,5 m                    2          

         5,0 m                    5          
     

     

         Para czujników temperatury:                                kod    
                                         

         Brak                    0        

         DS, Pt500                    1        

         PL, Pt500                    2        
                                           

         Długość przewodów czujników temperatury [m] (max 5 m), przykład - 1,5 m                                  

Uwaga: * - pozycja używana tylko w zamówieniach (nie występuje w oznaczeniu na ciepłomierzu).  
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2. DANE TECHNICZNE 
 

Klasa dokładności 2 (EN1434-1:2007) 

Jednostki energii MWh, GJ, Gcal 
Maksymalna wartość mocy cieplnej 5,28 MW  
Pomiar przepływu  
Stosunek nominalnego natężenia przepływu do minimalnego przepływu (należy określić 
przy zamówieniu):  

qp/qi = 100, 

lub qp/qi = 250 ( tylko dla ciepłomierzy qp = 1,5 m
3
/h; 2,5 m

3
/h; 6,0 m

3
/h; 15 m

3
/h) 

Przetwornik przepływu może być wykonany w wersji gwintowanej (do 10,0 m
3
/h) lub 

kołnierzowej, dane techniczne przetwornika przepływu pokazuje tabela 1.1  
Tabela 1.1  

Wartości graniczne przepływu m
3
/h Próg Długość Straty ciśnienia Połączenie 

Przepływ Przepływ Przepływ rozruchu całkowita przy qp z rurociągiem 

nominalny maksymalny minimalny  L  (G - gwint, DN - 

qp qs  qi m
3
/h mm kPa kołnierz) 

0,6 1,2  0,006 0,003 110 7 G3/4” 

0,6 1,2  0,006 0,003 190 0,9 G1” lub DN20 

1,0 2  0,01 0,005 110 11,3 G3/4” 

1,0 2  0,01 0,005 190 2,5 G1” lub DN20 

1,5 3  0,006 0,003 110 17,1 G3/4” 

1,5 3  0,006 0,003 190 5,8 G1” lub DN20 

1,5 3  0,015 0,003 110 17,1 G3/4” 

1,5 3  0,015 0,003 190 5,8 G1” lub DN20 

2,5 5  0,01 0,005 130 19,8 G1” 

2,5 5  0,01 0,005 190 9,4 G1” lub DN20 

2,5 5  0,025 0,005 130 19,8 G1” 

2,5 5  0,025 0,005 190 9,4 G1” lub DN20 

3,5 7  0,035 0,017 260 4 G1 1/4” lub DN25 

6,0 12  0,06 0,012 260 10 G1 1/4” lub DN25 

6,0 12  0,024 0,012 260 10 G1 1/4” lub DN25 

10,0 20  0,04 0,02 300 18 G2” lub DN40 

10,0 20  0,100 0,02 300 18 G2” lub DN40 

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

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

15,0 50  0,1 0,05 300 20 DN65 

15,0 50  0,25 0,05 300 20 DN65 

15,0 80  0,16 0,08 300 18 DN80 

15,0 80  0,4 0,08 300 18 DN80 

15,0 120  0,24 0,12 360 18 DN100 

15,0 120  0,6 0,12 360 18 DN100 
 

Zakres temperatur czynnika grzewczego (cieczy): 5 OC ÷ 130 OC 

Ważne: Dla temperatury czynnika do 90 
O
C, przelicznik może być zainstalowany na przetworniku 

lub zamontowany na ścianie.  

Dla temperatury czynnika powyżej 90 
O
C, przelicznik musi być zamontowany na ścianie. 

Długość kabla łączącego przetwornik przepływu z przelicznikiem: 1,2 m (2,5 m lub 5 m opcjonalnie) 
 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar (25 bar opcjonalnie) 
 

Zachowanie miernika, kiedy przepływ przekroczy maksymalną wartość qs: 
- przy natężeniu przepływu q < 1,2 · qs - liniowe 
- przy natężeniu przepływu q > 1,2 · qs - stałe (q = 1,2 · qs jest stosowana do obliczania energii 

cieplnej).  
Błąd (Error) "Dopuszczalna wartość przepływu przekroczona" jest zarejestrowany i czas trwania 

błędu jest zliczany. 
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Wejścia impulsowe (dodatkowe)  

Ilość wejść impulsowych 2 
Jednostka pomiarowa m3 

Wartość impulsu programowana 
Typ impulsu IB wg EN1434-2 
Maksymalna dopuszczalna częstość impulsu wejściowego 3 Hz 
Maksymalna dopuszczalne napięcie impulsu wejściowego 3,6 V 

Stan utrzymania wysokiego poziomu 3,6 V przez opornik 3,3 MΩ 

Pomiar temperatury 

0
O
C÷180

O
C Zakres pomiaru temperatury (dla przelicznika) 

Zakres pomiarowy różnicy temperatur 2K ÷ 50 K (lub 3 ÷ 150 
O
C)* 

Czujnik temperatury:  

- Platynowe, oporowe czujniki temperatury Pt500 
(odpowiadające EN60751, parowane zgodnie (lub Pt1000 - na specjalne zamówienie) 
z wymaganiami EN1434 i MI004 Dyrektywy  

2014/32/UE)  

- W ciepłomierzach gwintowanych G3/4”, G1”, krótkie, montowane bezpośrednio typu 
 DS zgodne z EN1434-2 
- W pozostałych długie do montażu w osłonach typu PL 

2-przewodowa metoda połączenia, długość kabli: 
zgodne z EN1434-2 

 

- dla czujników typu DS 1,5 m - standard 
 2 m; 3 m; 5 m - na zamówienie 

- dla czujników typu PL 3,0 m - standard 
 5 m; 10 m - na zamówienie 

 

Uwaga: * - w zależności od dolnej granicy różnicy temperatury podłączonej pary czujników temperatury. 

Wyświetlacz (LCD) 
 

Urządzenie jest wyposażone w 8-cyfrowy wyświetlacz LCD ze specjalnymi symbolami do 
wyświetlania parametrów, jednostek and i trybów działania.  
Mogą być wyświetlane następujące informacje: mierzone parametry całkowite i chwilowe, dane 

archiwalne i informacje o konfiguracji urządzenia wymienione w p.7.3. 
 

Rozdzielczość wyświetlacza dla energii 00000,001 MWh (Gcal lub GJ) 

Rozdzielczość wyświetlacza dla objętości 00000,001 m
3 

 

Zapisywanie i przechowywanie danych 
 

Wszystkie godzinowe, dzienne i miesięczne wartości mierzonych parametrów są przechowywane w 
pamięci licznika. Dostęp do wszystkich danych z archiwum można uzyskać tylko przez zdalny odczyt 
(patrz p.7.5). Dodatkowo miesięczne wartości parametrów z rejestratora można zobaczyć na 
wyświetlaczu (patrz p. 7.3.1).  
Kolejne dzienne, tygodniowe i miesięczne wartości parametrów są zapisywane w 

pamięci ciepłomierza:  
 

1 Energia całkowita 
 

2 Energia chłodnicza całkowita  
3   Energia całkowita dla taryfy 1  
4   Energia całkowita dla taryfy 2 
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5 Objętość całkowita 
  

6 Łączna wartość impulsów na wejściu 1 
  

7 Łączna wartość impulsów na wejściu 2 
  

8 Maksymalna wartość mocy cieplnej i data 
  

9 Maksymalna wartość mocy chłodniczej i data 
  

10 Maksymalna wartość przepływu i data 
  

11 Maksymalna wartość temperatury czynnika na zasilaniu i data 
  

12 Maksymalna wartość temperatury czynnika na powrocie i data 
  

13 Minimalna wartość temperatury czynnika na zasilaniu i data 
  

14 Minimalna wartość temperatury czynnika na powrocie i data 
  

15 Minimalna wartość różnicy temperatur i data 
  

16 Średnia wartość temperatury czynnika na zasilaniu 
  

17 Średnia wartość temperatury czynnika na powrocie 
  

18 Czas działania bez błędu obliczania energii cieplnej 
  

19 Kod błędu całkowitego 
  

20 Czas przekroczenia wartości przepływu 1,2 qs 
  

21 Czas gdy przepływ jest poniżej qi 
  

 

Pojemność rejestratora (Data logger): 
do 1480 h – dla zapisów godzinowych 
do 1130 dni – dla zapisów dziennych 
do 36 ostatnich miesięcy – dla zapisów miesięcznych 

Czas przechowywania danych archiwalnych nie mniej niż 36 miesięcy 
Czas przechowywania zmierzonych wartości całkowitych parametrów nawet gdy urządzenie 

jest odłączone od zasilania nie mniej niż 15 lat 
 

Moduły i interfejsy komunikacji zewnętrznej 
 

Interfejs optyczny 
 

Zintegrowany na froncie obudowy przelicznika. Jest zaprojektowany do odczytu danych przez 
protokół M-bus i parametryzacji licznika.  

Interfejs optyczny zaczyna działać (jest aktywowany) tylko po naciśnięciu przycisku 

kontrolnego i automatycznie kończy działanie po 5 minutach, po ostatnim naciśnięciu któregokolwiek 

przycisku lub po zakończeniu transmisji danych przez interfejs. 
 

Opcjonalne moduły typu plug-in  
moduł M-Bus 
moduł CL (pętla prądowa) 
moduł radiowy RF - 868 MHz 
moduł BACnet 
moduł LON 
moduł MODBUS RS485 
moduł MiniBus 

 

Jest zaprojektowany do odczytu danych przez protokół M-bus i parametryzacji licznika. Całkowity 
czas pracy szeregowego interfejsu komunikacyjnego (dla ochrony baterii przed przedwczesnym 
rozładowaniem), jest ograniczony do 200 minut w miesiącu. Niewykorzystany limit połączeń jest 
sumowany.  
Po wykorzystaniu limitu interfejs jest blokowany i tylko po zmianie godzin nowy limit czasu 

komunikacji będzie przyznany (na 11 sekund na każdą następną godzinę).  
Wyjścia impulsowe 2 (OB - tryb normalny, OD - tryb testowy)  

Typ: kolektor otwarty, prąd dopuszczalny 20mA, napięcie do 50V. 
Czas trwania impulsu: 125 ms – w normalnym trybie 

działania 1,2 ms – w trybie testowym 
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Wartości impulsów (energii i objętości) na wyjściu impulsowym z urządzenia w trybie pracy jak 

podane w poniższej tabeli:  

- wartości impulsów energii na wyjściu     

Jednostki energii „MWh”  „GJ” „Gcal” 

Wartość impulsu dla energii cieplnej 1 kWh/imp. 0,005 GJ/imp. 0,001 Gcal/imp. 

- wartości impulsów przepływu na wyjściu     

Przepływ nominalny qp, m
3
/h 0,6÷6   10÷60  

Wartość impulsu dla energii cieplnej 1   10  

Napięcie zasilania:      

Wewnętrzna bateria litowa (Li-SOCl2) rozmiar AA; 3,6 V; 2,4 Ah 

  żywotność nie mniejsza niż 11 lat   

Zasilanie zewnętrzne 12 V…42 V DC lub 12 V…36 V, 50/60 Hz AC,10 mAmax 
  + bateria podtrzymująca litowa (Li-SOCl2) rozmiar AA; 

Dane mechaniczne: 
3,6 V; 2,4 Ah, żywotność nie mniejsza niż 11 lat 

     

Wymiary przelicznika 117 x 44 x 89,5 mm    

Wymiary przetwornika przepływu zgodnie z opisem w Aneksie B   

Waga:      
    

Rodzaj połączenia przetwornika  Waga ciepłomierza, nie większa niż [kg]  

G 3/4”; G 1”(110 mm)   0,7   

G 1” (130 mm)   0,8   

G 1” (190 mm)   0,9   

DN20 (190 mm)   2,5   

G11/4”   3,2   

DN25   5,6   

G 2”   3,7   

DN40   6,8   

DN50   8,5   

DN65   13   

DN80   15   

DN100   18   

Klasa środowiska: spełnia EN1434 dla klasy C   
Temperatura otoczenia: przelicznik +5 

O
C do +55 

O
C   

  (bez kondensacji, instalacja wewnątrz) 
Przetwornik przepływu od -30 

O
C do 55 OC   

Wilgotność względna <93%     

Mechaniczna klasa środowiskowa: M1     

Elektromagnetyczna klasa środowiskowa:   E2     

Klasa ochrony obudowy przelicznika IP65     

Klasa ochrony obudowy przetwornika IP65 (IP67 – na zamówienie)    
 

3. ZASADA DZIAŁANIA  
Zasada pomiaru przepływu jest oparta na metodzie pomiaru ultradźwiękowego. Sygnał 
ultradźwiękowy wzdłuż części pomiarowej emitowany jest na przemian w obu kierunkach. Przepływ 
jest obliczany z wynikowej różnicy czasu przejścia fali dźwiękowej tej samej odległości zgodnie z 
kierunkiem i przeciwnie do kierunku przepływu czynnika.  
Temperatura cieczy jest mierzona za pomocą standardowych platynowych oporowych czujników 

temperatury Pt500 lub Pt1000. Do pomiaru temperatury zastosowano 2-przewodową metodę z parą  
czujników temperatury na rurociągu zasilającym i powrotnym. Czujniki temperatury na rurociągu 

zasilającym i powrotnym mogą być wymienione tylko na fabrycznie dobraną parę. 
 

Wzory obliczeń energii: 
- przetwornik na rurociągu zasilającym 
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Q = V1 x ρ1 x (hT1 - hT2) 
- przetwornik na rurociągu powrotnym 

Q = V1 x ρ2 x (hT1 – hT2) Q = V1 2 (hT1-hT2) 
 

gdzie: Q – energia cieplna 

V1 – objętość wody, [m
3
]  

ρ1 , ρ2 – gęstość wody przy temperaturze wody zasilania lub powrotu Θ1, 

Θ2 hT1,hT2 – entalpia, przy temperaturze wody zasilania lub powrotu Θ1, Θ2 

 

Gdy aktywna jest funkcja energii chłodniczej i różnica temperatur jest ujemna, energia 
chłodnicza będzie zapisana dodatkowym rejestrze taryfowym:  

ΣQ=QQ = Q1 + Q2 

- przetwornik na rurociągu zasilającym: 

jeżeli Θ1> Θ2 :Q1 = V1 
x
 ρ1 

x
 (hT1 - hT2), Q2 = 0 

 

jeżeli Θ1< Θ2 :Q2 = V1 x ρ1 x (hT2 - hT1), Q1 = 0 
 

- przetwornik na rurociągu powrotnym: 
jeżeli Θ1> Θ2 :Q1 = V1 x ρ2 x (hT1 - hT2), Q2 = 0 

 

jeżeli Θ1< Θ2 :Q2 = V1 x ρ2 x (hT2 - hT1), Q1 = 0 
 

Przelicznik ciepłomierza zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do przechowywania danych 

i pomiarów. 
 

4. ZNAKOWANIE I PLOMBOWANIE 
 

4.1. Znakowanie 
 

Przelicznik  
Na przednim panelu przelicznika znajdują się następujące informacje - znak handlowy producenta, 
typ licznika, numer seryjny, rok produkcji, numer certyfikatu badania typu EC, zakres temperatur, 
zakres różnicy temperatur, kl;asa dokładności, klasa środowiskowa wg EN1434-1, 
elektromagnetyczna i mechaniczna klasa środowiskowa, klasa ochrony obudowy, rodzaj czujników 
temperatury, miejsce instalacji przetwornika (zasilanie lub powrót), wartości graniczne przepływu 
(qi, qp, qs), maksymalny zakres temperatur dla przetwornika przepływu, maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze, ciśnienie nominalne, poziom napięcia zasilania.  
Numery końcówek zaciskowych są oznaczone w pobliżu zacisków. 
 

Przetwornik przepływu  
Na przetworniku przepływu znajduja się następujące informacje: 
- średnica nominalna 
- strzałka jako oznaczenie kierunku przepływu 
 

4.2. Plomby zabezpieczające 
 

plomby produkcyjne: 
- jedna plomba gwarancyjna na wkręcie pokrywy ochronnej układu elektronicznego wewnątrz 
przelicznika (patrz Aneks C, Rys.C1) 
- plomby na wkrętach pokrywy ochronnej przetwornika przepływu (naklejka lub wisząca plomba 
(patrz Aneks C, Rys.C2) 
plomba kalibracyjna (weryfikacyjna): 
- jedna plomba na wkręcie pokrywy ochronnej układu elektronicznego wewnątrz przelicznika 
(patrz Aneks C, Rys.C1) 
- plomby na wkrętach pokrywy ochronnej przetwornika przepływu (naklejka lub wisząca plomba 
(patrz Aneks C, Rys.C2) 
plomba montażowa: 
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- plomba wisząca łącząca górną i dolną częścią obudowy przelicznika (patrz Aneks C, Rys.C1) 
- plomby na pokrywie ochronnej i króćcach montażowych czujników temperatury (patrz Aneks C, 
Rys.1...2) 
Licznik musi być zaplombowany, dla zapewnienia, że po instalacji nie będzie możliwości demontażu, 

usunięcia lub zmiany miernika bez wyraźnego uszkodzenia miernika lub plomby. 
 

5. INSTALACJA 
 

5.1. Podstawowe wymagania 
 

Licznik ciepła został zaprojektowany do instalowania w systemach ciepła lub ciepła i chłodu. 
Przed zainstalowaniem urządzenia: 
- sprawdzić, czy wszystkie elementy wymienione w dokumentacji są dostępne, 
- sprawdzić, czy nie ma widocznych wad mechanicznych, 
- sprawdzić, czy etykiety producenta i jednostek certyfikacyjnych są odpowiednie i nienaruszone. 
Tylko wykwalifikowany personel może instalować urządzenia, zgodnie z wymaganiami wymienionymi 
w tym dokumencie, w dokumentacji technicznej innych elementów systemu i projektu instalacji 
licznika ciepła.  
Zabrania się umieszczania przewodów sygnałowych w pobliżu (mniej niż 5 cm) kabli zasilających 
lub kabli innych urządzeń. 
Zabrania się zmiany długości kabla. 

 

5.2. Połączenia elektryczne 
 

5.2.1. Podłączenie czujnika temperatury: 
 

Fabrycznie zainstalowane czujniki  
Nie wolno skracać czy przedłużać kabli fabrycznie zainstalowanych czujników. 
Własne czujniki temperatury użytkownika  
Można zastosować tylko zalegalizowane pary czujników temperatury w układzie 2-przewodowym. 
Połączenie czujników temperatury klienta: 
Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić, że czujniki temperatury są sparowane ze sobą (T1 z T2). 
Za pomocą pęsety usunąć kapturki ochronne otworów 1 i 2 na lewej stronie obudowy przelicznika. 
Wprowadź przewód czujnika temperatury zasilania T1 przez otwór 1 i przewód powrotu T2 przez 
otwór 2.  
Używając metody 2-przewodowej połączenia czujników temperatury - T1 podłączyć do zacisków 5/6, 

T2 - podłączyć do zacisków 7/8 (patrz Aneks B, Rys. B1). 
 

5.2.2. Instalacja dodatkowych modułów komunikacyjnych 
 

Moduł komunikacyjny instaluje się w dolnym, prawym rogu przelicznika, musi on być również 
podłączony. Złącze modułu komunikacyjnego pasuje do odpowiedniego złącza w przeliczniku. Moduł 
jest mocowany za pomocą dwóch śrub.  
Podłączenie modułu komunikacyjnego (nie dotyczy modułu RF): 
za pomocą pęsety usunąć kapturki ochronne z nieużywanych otworów. Przeprowadzić przewód 
przez otwór i przymocować jak pokazano w rozdziale 5.3.1.  
Podłączyć przewód do modułu zgodnie ze schematem pokazanym na module. 

 

5.3 Montaż 
 

5.3.1. Montaż przelicznika 
 

Przelicznik ciepłomierza musi być zainstalowany w ogrzewanych pomieszczeniach, temperatura 
otoczenia nie może przekraczać 55 °C. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.  
Przelicznik może być zamontowany na kilka różnych sposobów: 
- montaż na ścianie bez możliwości plombowania montażu 
- montaż na ścianie z możliwością plombowania montażu 
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- montaż na szynie DIN 
- montaż panelowy 
- montaż bezpośrednio na obudowie przetwornika przepływu (tylko gdy temperatura czynnika nie 

przekracza 90 °C):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) na gwintowanym przetworniku przepływu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) na kołnierzowym przetworniku przepływu 
 

 

- na ścianie budynku  
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- na szynie DIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Płyta - adapter zgodnie z rys. 8 z EN1434-2: 2007 do montażu przelicznika na ścianie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ważne ! Nie wolno montować przelicznika bezpośrednio na ścianie, jeśli istnieje ryzyko 

kondensowania na niej wilgoci lub temperatura powierzchni ściany może spaść poniżej 5 °C. W tym 

przypadku, zalecane jest zamontowanie przelicznika tak, że między nim a ścianą był odstęp min 5 cm. 
 

5.3.2. Montaż przetwornika przepływu  
Wielkości i wymiary montażowe przetworników przepływu pokazane są w załączniku B. 
Wymagania dotyczące montażu przetwornika przepływu w rurociągu: 
- Dla DN15 - DN32 nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przetwornikiem przepływu 
- Dla DN40 - DN50: 
- długość prostego odcinek przed przetwornikiem przepływu min. 5 x DN, 
- za przetwornikiem przepływu min. 3 x DN 
Należy unikać instalacji przetwornika przepływu zaraz za pompą ze względu na zjawisko kawitacji. 

Przetwornik przepływu może być instalowany rurociągu zarówno poziomo jak i pionowo. Warunkiem 
koniecznym w normalnym trybie pracy jest by rurociąg był pod ciśnieniem i był całkowicie wypełniony 

Cieczą. Kierunek przepływu musi być zgodny z oznaczeniem na obudowie przetwornika (strzałka). 
Przy połączeniach kołnierzowych należy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar uszczelek. Uszczelka 

musi być umiejscowiona centralnie, tak aby nie zaburzała przepływu. 
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5.3.3. Montaż czujników temperatury  
Czujniki temperatury montuje się od góry rurociągu prostopadle lub pod kątem 45° tak aby końcówka 
czujnika sięgała osi rurociągu lub ją przecinała (jak pokazano w Aneksie C).  
W ciepłomierzach G3/4 " i G1” jeden czujnik temperatury jest zamontowany w obudowie 

przetwornika przepływu. 
 

5.4. Ustawianie zwór (J)  
Gniazda zwór (J) znajduja się na płytce przelicznka pomiędzy przewodami czujników temperatury a 
wejściem/wyjściem impulsów (rys. A1).  
Zwarciem lub otwarciem odpowiednich styków złącza, można wybrać tryb normalny lub testowy i 

aktywować wejścia lub wyjścia impulsowe:  
 
 
 
 
 

 

Brak zwory (otwarte) Zwora wstawiona (kontakty zwarte) 
  

TRYB NORMALNY TRYB TESTOWY - KONTROLNY 
  

Pierwsze wyjście impulsowe jest Pierwsze wejście impulsowe jest aktywne 

aktywne (zaciski 52, 53) (zaciski 52, 53) 
  

Drugie wyjście impulsowe jest Drugie wejście impulsowe jest aktywne 

aktywne (zaciski 50, 51) (zaciski 50, 51)  

Rys 6.1. Opis funkcji zwór 
 

 

5.5. Weryfikacja instalacji i konfiguracji  
Po instalacji licznika ciepła włącz przepływ płynu przez przetwornik przepływu. Zmierzone wartości 

parametrów powinny być pokazane na wyświetlaczu jeżeli ciepłomierz (przelicznik, przetwornik 
przepływu i czujniki temperatury) jest poprawnie zainstalowany. Jeśli zmierzone wartości 

parametrów nie są prawidłowo wyświetlane, trzeba sprawdzić poprawność instalacji. 
 

5.6. Plombowanie po instalacji  
Licznik musi być zaplombowany jak opisano w p.4.2 dla zapewnienia, że po instalacji nie będzie 

możliwości demontażu, usunięcia lub zmiany miernika bez wyraźnego uszkodzenia miernika lub 

plomby. 
 

Plomby montażowe: 
- plomba wisząca łącząca górną i dolną częścią obudowy przelicznika (patrz Aneks C, Rys.C1) 
- plomby na pokrywie ochronnej i króćcach montażowych czujników temperatury (patrz Aneks C, 

Rys.C3) 
- dodatkowo należy zaplombować połączenie przetwornika przepływu z rurociągiem (np. śrubunek)  
 

 

6. OBSŁUGA 
 

Informacje mogą być wyświetlane po naciśnięciu przycisku 

sterującego   który znajduje się na górze przelicznika 
 
 

przycisk sterujący 
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