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Ciepłomierz kompaktowy z przetwornikiem ultradźwiękowym z przepływem 
nominalnym 1,5 m³/h, PN16 do temperatury maks. 95°C. 

 
 
 

 

UWAGA: URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO 
POMIARU WODY I NIE MOŻNA GO STOSOWAĆ DO MIESZANIN 

WODA-GLIKOL PROPYLENOWY LUB WODA-GLIKOL ETYLENOWY  
I TYM PODOBNYCH (NIEZAMARZAJĄCYCH) CIECZY!  

 



Opis 
JOYR200 jest kompaktowym ciepłomierzem z przetwornikiem ultradźwiękowym z przepływem nominalnym   

1,5  m³/h z wbudowanym czujnikiem temperatury i zdejmowanym licznikiem kalorymetrycznym. Czujniki 

temperatury  są przeznaczone do pomiaru zanurzeniowego i nie przewiduje się ich montażu w osłonie. Jeden 

z czujników  temperatury zainstalowany jest w korpusie przetwornika ultradźwiękowego, drugi czujnik temperatury 

może być zainstalowany w specjalnym zaworze kulowym lub na trójniku z redukcją z gwintem wewnętrznym M10x1. 

Miernik jest zwykle dostarczany z baterią o żywotności 6 lat i wyjściem M-Bus.  

Miernik jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach, w obiektach lub 

na obiegach grzewczych.  

Parametry techniczne 
Parametr Wartości 

Średnica nominalna DN15 

R (qp/qi) 50 

Klasa dokładności  Klasa 2 

Przepływ nominalny Qp (m3/h) 1,5 

Przepływ maksymalny Qs (m
3/h) 3 

Przepływ minimalny Qi (l/h) 30 

Próg rozruchu Qstart (l/h) 20 

Rodzaj nośnika ciepła woda (nie można stosować do innych rodzajów cieczy) 

Długość (mm) 110 

Szerokość (mm) 110 

Wysokość (mm) 96 

Gwint króćca  G3/4“   

Strata ciśnienia przy qp (kPa) ≤ 25 

Maksymalne ciśnienie robocze 
(MPa) 

1,6 

Zakres temperatur (°C) 4 do 95 

Zakres różnicy temperatur (°C) 3 do 65 

Wyświetlane jednostki energii 
cieplnej 

standard GJ, opcjonalnie kWh i MWh 

Położenie montażowe 
przepływomierza 

Standardowo na powrocie, opcjonalnie na zasilaniu 

Zalecane odległości montażowe 10xDN przed przetwornikiem i 5xDN za przetwornikiem 

Zasilanie Bateria litowa o standardowej żywotności 6 lat (opcjonalnie 11 lat) 

Pamięć danych 18 miesięcy wstecz 

Opcje odczytu 
Standardowo wyświetlacz LCD 8-miejsc, interfejs IrDA i M-Bus, opcjonalnie 

wyjście impulsowe OC 

Czujniki ciepła 
Ø 5,2 mm, Pt 1000, długość kabla 150 cm, adapter montażowy z gwintem 

M10x1, jeden z czujników umieszczony w korpusie przetwornika 

Długość kabla pomiędzy 
przetwornikiem a licznikiem 
kalorymetrycznym (cm) 

80 

Stopień ochrony  IP65 

Klasa mechaniczna, 
elektromagnetyczna, 
środowiskowa 

M1, E1, A 

Temperatura otoczenia (°C) 5 do 55 – środowisko wewnętrzne bez wilgoci  

Temperatura magazynowania (°C) -20 do 60 

Zgodność z normą EN1434, OIML R75, Dyrektywa MID 2014/32/EU 

 

 


