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5.3 Przelicznik SUPERCAL 531
5.3.1. Dane techniczne
■ Zakres temperatur t: 2 ... 200˚C
■ Zakres różnicy temperatur ∆t: 3 ... 150˚C
■ Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,2 K
■ Rozdzielczość różnicy temperatur 0,01 K
■ Klasa dokładności: 3 wg. EN 1434
■ Pomiar temperatury:
 - co 30 sek. (dla standardowej baterii o czasie pracy 6 + 1 rok)
 - co 20 sek. (dla baterii o czasie pracy 11 + 1 rok)
 - co 3 sek. (dla zasilania sieciowego)
■ Współczynnik cieplny wody: zmienny, dostosowany do montażu przetwornika przepływu 
   w rurociągu powrotnym lub zasilającym.
■ Pamięć ostatnich wartości z 15 miesięcy - na wyświetlaczu
■ Pamięć ostatnich 32 uśrednionych wartości
■ Czas uśredniania: ustawiany w minutach w zakresie od 1 min do 45 dni
■ Pamięć ostatnich 32 maksymalnych wartości.
■ Czas obliczania wartości maksymalnych: ustawiany w godzinach w zakresie od 1godz. 
   do 1 roku
■ Impulsowanie w l/imp. 1, 10, 100, 1000 lub 2.5, 25, 250, 2500
 - Maksymalna częstotliwość  5 Hz
■ Impulsowanie w imp./l  w zakresie od 0.0001 do 9999.9
 - Maksymalna częstotliwość  przy zasilaniu bateryjnym   5 kHz
 - Maksymalna częstotliwość  przy zasilaniu sieciowym  12 kHz
■ Napięcie baterii: 3,6 V
■ Czas pracy baterii:
 - 6 lat   + 1 rok (standard), 
 - 11 lat   + 1 rok (opcja)
■ Zasilania:
 - 12 - 24 VDC  
 - 24 VAC 45/65 Hz 
 - 115 VAC 45/65 Hz 
 - 230 VAC 45/65 Hz 
■ Czujniki temperatury: Pt 100 lub Pt 500 zgodne z EN 60751 
  dwu lub cztero przewodowe
■ Jednostki pomiarowe:  GJ, MJ, MWh,, kWh, °C, K, m3,
■ Ochrona danych przed utratą:  pamięć EEPROM
■ Klasa ochrony obudowy:  IP 54 (standard), IP 65 (opcja) wg. EN 60529
■ Temperatura otoczenia podczas pracy:  +5...+55°C,
■ Klasa środowiskowa:  A wg EN 1434-1 z 1997 r.
■ Warunki otoczenia
 - Temperatura pracy:  +5 do +50˚C
 - Temperatura przechowywania:  –20 do +70˚C
 - Dopuszczalna wilgotność względna:  <93%
■ Dwa dodatkowe wejścia impulsowe:
 - Częstotliwość wejścia typu kontaktron  do 5 Hz
 - Częstotliwość wejścia typu OC  do 12 kHz
 - Zakres napięcia  0 – 30 V
 - Impulsowanie  0.0001 do 9999,9 imp./l 
  lub 1; 10; 100; 1000; 2,5; 25; 250; 2500 l/imp.
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■ Dwa dodatkowe wyjścia impulsowe:
 - Typ:  OC – otwarty kolektor
 - Napięcie:  max 30V
 - Prąd:  max 40 mA
 - Częstotliwość:  max 5Hz
■ Wyjście M-Bus zgodne EN 1434
■ Wyjście OPTO wg. EN 60870-5

Rys.2. Wymiary gabarytowe przelicznika SUPERCAL 531

5.3.2. Wyjścia i wejścia danych oraz moduły dodatkowe
Standardowo przelicznik wskazujący SUPERCAL 531 posiada wyjście OPTO zgodne z wymaga-
niami EN 1434 oraz dwa wyjścia impulsowe proporcjonalne do Energii i Objętości. Standardowo 
posiada również dwa wejścia impulsowe mogące służyć np. do podłączenia dodatkowych wo-
domierzy czy innych urządzeń posiadających zdefiniowane wyjścia impulsowe.
Zastosowanie modułów dodatkowych (w opcji) montowanych wewnątrz przelicznika pozwala na 
rozszerzenie jego możliwości o:
 - wyjście M-BUS,
 - programowane wyjścia analogowe

5.3.3. Wersje przelicznika SUPERCAL 531 

138,7 mm 110 mm

45
,3

 m
m

  Wersje SUPERCAL 531
 LBTT LBTB LBTR
Dwa wyjÊcia impulsowe X X X 
Dwa wyjÊcia impulsowe X X X
Opto zgodne z EN 1434 X X X 
M-Bus  X
Modu∏ radiowy    X

OkreÊlenie cechy
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5.3.4. Wyświetlenia przelicznika SUPERCAL 531
Przelicznik wskazujący SUPERCAL 531ma łatwy do odczytu wyświetlacz (rys. 1.), na którym 
są prezentowane kolejne „okna” wskazujące wartości odczytywanych lub wyliczanych wartości. 
„Okna” uszeregowane są w 8 grupach , (sekwencjach, pętlach).
Dostępne są następujące sekwencje wyświetleń (opis sekwencji wyświetleń  jest widoczny 
na wklejce pod wyświetlaczem):
1.   Menu główne
2.   Wartości dla wybranych dni (możliwe jest wybranie dwu dowolnych dni w roku)
3.   Wartości miesięczne (pozwalają na przegląd ostatnich 15 miesięcy)
4.   Wartości średnie (ostatnie 32 wartości z okresu uśredniania)
5.   Wartości maksymalne (ostatnie 32 wartości z zaprogramowanych okresów obliczania)
6.   Ustawienia konfiguracyjne
7.  Sekwencja serwisowa

Rys.3. Schemat wyświetlacza przelicznika SUPERCAL 531

SCHEMATY WYŚWIETLEŃ

Poruszanie się po poszczególnych grupach wyświetleń następuje za pomocą dwu przycisków            

     umieszczonych w centralnej części przelicznika.

Za pomocą przycisku można poruszać się pomiędzy:

1. poszczególnymi sekwencjami i podsekwencjami wyświetleń (wartości dla kolejnych 
 miesięcy, wartości średnich, wartości maksymalnych czy szczegółowego opisu błędu). 
 Ustawiony numer sekwencji sygnalizowany jest symbolem strzałki u dołu wyświetlacza.
2. poszczególnymi wyświetleniami wybranej sekwencji lub podsekwencji.

Przycisk           służy do wyboru  interesującej sekwencji lub podsekwencji (wejście w wyświetle-

nia sekwencji sygnalizowane jest miganiem strzałki u dołu wyświetlacza).

Jednoczesne naciśnięcie obu przycisków powoduje powrót do pierwszego wyświetlenia w danej 
sekwencji.
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5.3.5. Komunikaty o błędach
W przypadku wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych pracy ciepłomierza na wyświetlaczu prze-
licznika pojawia się komunikat oznaczony symbolem „ Err-___”  z odpowiednią cyfrą charakte-
rystyczną dla danego błędu. 

Tabela 1. Kod błędów ciepłomierzy z przelicznikami SUPERCAL 531.
Jeśli kilka błędów wystąpi jednocześnie wartość ich kodów jest dodawana

5.4 Przetworniki przepływu
•  Temperatura wody: DN 15 - 20 - max 90ºC (JS)
   DN 15 - 40 - max 120ºC (WS)
   DN 25 - 250 - max 130ºC (JS, MP, MW, MWN)
•  Ciśnienie robocze: 16 bar.
•  Pozycja zabudowy wg pkt. 7.3.3.
•  Zalecana zabudowa w rurociągu powrotnym.
    Możliwa jest też zabudowa w rurociągu zasilającym.
•  Liczydło wskazówkowo - bębenkowe suche ze sprzęgłem magnetycznym.
•  Kontaktronowy nadajnik impulsów - długość przewodu - 2m.
•  Ekran antymagnetyczny.
•  Elementy wyposażenia; przetworniki JS, WS - komplet łączników, na życzenie kołnierze
  wg rys. 5.
•  Dane techniczne wg tabel 4,5,6,7.

Oznaczenie b∏´du  Opis b∏´du
Err 1  uszkodzenie czujnika temperatury na zasilaniu
Err 2  uszkodzenie czujnika temperatury na powrocie
  inwersja temperatur (b∏àd monta˝u, zamiana czujników temperatury miejscami)
Err 3  przekroczenie przep∏ywu chwilowego
Err 4  uszkodzenie pami´ci EEPROM w obszarze programu
Err 5  uszkodzenie pami´ci EEPROM w obszarze pomiaru
Err 6  spadek napi´cia (dotyczy przeliczników zasilanych z sieci lub sieci M-Bus)
Err 7  uszkodzenie sprz´towe
Err 8  uszkodzenie modu∏u dodatkowego 1
Err 9  uszkodzenie modu∏u dodatkowego 2
Err 10  uszkodzenie wyjÊcia impulsowego 1
Err 11  uszkodzenie wyjÊcia impulsowego 2

a) część górna, zawierająca elektronikę pomiarową

b) część dolna, mocowana do ściany, zawierająca listwę  
 przyłączeniową
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5.5. Czujniki temperatury
Typ czujników   Pt 500 (platynowe) komputerowo dobierane w pary,
Zakres pomiaru temperatur:  0 - 180ºC,
Elementy przyłączeniowe:   osłony do zamontowania w rurociągu,
Długość czujników:    34, 84, 134, 174 mm,
Przewod podłączeniowy 
w osłonie silikonowej o długości 2m, 3m, 6m, lub 10m.

Rys.10. Wymiary gabarytowe czujników i osłon.

Tabela 8. Zalecany sposób doboru długości czujników temperatury w zależności 
 od średnicy rurociągu. 

6. Kryteria doboru ciepłomierza.

Dobierając ciepłomierz prosimy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
• wymagana moc cieplna układu,
•  zakres temperatur w przewodach doprowadzającym i odprowadzającym układu przekazy- 
 wania ciepła,
•  zasilanie ciepłomierza (bateria),
•  fizyczne i chemiczne właściwości wody przenoszącej ciepło,
•  specjalne wymogi odnośnie przestrzeni ułatwiającej odczytywanie wskazań ciepłomierza,  
 zapewniające bezpieczeństwo, ułatwiające instalowanie i obsługę urządzenia.
Przy doborze przelicznika SUPERCAL 531 prosimy uwzględnić informacje zawarte w pkt. 5.3.2. 
i 5.3.3. oraz wartość impulsu z nadajnika przetwornika przepływu i miejsce zabudowy przetwor-
nika przepływu – na powrocie, czy na zasilaniu (wykonanie standardowe  – na powrocie).
Właściwy wybór przetwornika przepływu zależy od:
•  oczekiwanych maksymalnych i minimalnych natężeń przepływu cieczy przenoszącej ciepło,
•  charakteru natężenia przepływu (stałe, zmienne),
•  dopuszczalnej straty ciśnienia w obrębie przetwornika przepływu,
•  ciśnienia zasilającego,
•  warunków wbudowania przetwornika przepływu w instalację cieplną.
Praca przetwornika przepływu nie powinna odbywać się przy natężeniu przepływu wyższym 
od nominalnego strumienia objętości qp wg tabl. 2, 3, 4, 5,. Dla spełnienia tego warunku 
zaleca się dobierać przetwornik przepływu na wartość (0,6 do 0,8) qp. Czujniki temperatury Pt 500 

Ârednica nominalny rurociàgu
D∏ugoÊç czujnika

DN
L

mm
mm

15-20 
34 

25-50 
84

65-80 
134
84

100-125 
134

150
174
134

powy˝ej 200
174 
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są dobierane parami przez komputer i mogą być stosowane tylko w takim komplecie. Ich wiel-
kość (długość) zależy od średnicy przewodu instalacji i sposobu zamontowania. Czujniki mogą 
być stosowane w osłonie lub złączce (rys. 11). Zastosowanie osłony zapewnia szczelność przy 
wymianie czujnika temperatury. Złączka umożliwia bezpośrednie zamontowanie czujnika w wo-
dzie dla dokładniejszych pomiarów.

7. Montaż ciepłomierzy CE3 SUPERCAL 531

7.1 Wymagania ogólne.
Montaż ciepłomierza powinien być wykonywany przez przeszkolony personel. Prosimy zwrócić 
szczególną uwagę na: poprawność podłączeń elektrycznych, sposób prowadzenia przewodów, 
szczelność montażu przetwornika przepływu i czujników temperatury. Niedopuszczalne jest wy-
konanie jakichkolwiek prac spawalniczych na rurociągu, w którym zamontowany jest przetwornik 
przepływu lub czujniki temperatury. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych przetwornik prze-
pływu i czujniki temperatury należy bezwzględnie zdemontować. Montaż ciepłomierza prosimy 
przeprowadzić zgodnie z projektem, uwzględniając zalecenia dostawcy energii cieplnej. Montaż 
powinien być wykonywany po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych w węźle.
W czasie eksploatacji ciepłomierz powinien być możliwie zabezpieczony przed wstrząsami
i drganiami.

7.2.Montaż przelicznika SUPERCAL 531.
Przelicznik SUPERCAL 531 przeznaczony jest do zabudowy naściennej. Powinien być zain-
stalowany w dogodnym miejscu dla swobodnego dostępu i odczytu. Mocowania przelicznika 
dokonuje się przy pomocy szyny montażowej DIN 35mm.

7.3. Montaż przetworników przepływu.
7.3. Montaż przetworników przepływu.
7.3.1. Zaleca się montowanie przetwornika przepływu na przewodzie powrotnym. W przypadku 
konieczności zamontowania na przewodzie zasilającym prosimy uwzględnić odporność tempe-
raturową przetwornika przepływu. 
7.3.2. Miejsce wbudowania przetwornika przepływu powinno być łatwo dostępne, wygodne 
dla odczytu i przeprowadzania przeglądów oraz napraw. 
7.3.3.  Przy wbudowaniu w sieć ciepłowniczą prosimy przestrzegać prawidłowego usytuowania 
przetwornika przepływu zgodnie z przeznaczeniem do pracy w pozycji zamontowania:
7.3.4. Przed i za przetwornikiem przepływu powinno się przewidzieć zamontowanie zaworów 
celem odcięcia dopływu wody w przypadku potrzeby wymontowania przetwornika przepływu 
względnie jego wstawki pomiarowej dla dokonania przeglądu lub naprawy.
7.3.5. Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości 
tworzenia się w obrębie przetwornika przepływu poduszki powietrznej. Przetwornik przepływu 
musi być całkowicie wypełniony wodą.
7.3.6. Wymagane jest stosowanie odcinków prostych przewodu:
 • 3DN (średnic nominalnych przetwornika przepływu) – przed przetwornikiem przepływu,
 • 2DN – za przetwornikiem przepływu.
Odcinki proste przed i za wodomierzami typu JS i WS nie są wymagane, jeżeli montowane 
są z kompletem dostarczonych łączników.
7.3.7. Przed przetwornikiem przepływu powinno się zainstalować filtr lub osadnik dla ochrony 
przed zanieczyszczeniami. Dla ochrony sprzęgła przetwornika przepływu przed osadzeniem 
się zanieczyszczeń magnetycznych należy zainstalować przed przetwornikiem przepływu filtr 
magnetyczny.
7.3.8. Przepływ wody przez przetwornik przepływu powinien być zgodny z kierunkiem strzałek 
umieszczonych po obu stronach jego osłony. Uszczelki powinny być założone koncentrycznie 
do przewodu.
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7.3.9. Odcinki przewodu przed i za przetwornikiem przepływu powinny być osadzone współosio-
wo, aby nie wywoływać naprężeń, które będą przenoszone na korpus przetwornika przepływu.
7.3.10.Przed montażem przetwornika przepływu do przewodu całą sieć prosimy przepłukać 
wodą tak, aby wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte z wnętrza przewodu. Po przepłuka-
niu przewodu należy oczyścić także filtr.
7.3.11. Zawory w czasie eksploatacji powinny być całkowicie otwarte.

7.4. Montaż czujników temperatury.

7.4 Montaż czujników temperatury.
• Czujniki temperatury powinno się montować symetrycznie do osi przewodu, w sposób iden-
tyczny dla przewodów zasilającego i powrotnego. Zapewnia się w ten sposób możliwie najlep-
szą dokładność pomiaru różnicy temperatur.
• Osłony czujników powinny być montowane we wspawanych mufkach. Długość mufek dobiera 
się w zależności od średnicy rurociągu, w taki sposób, aby koniec osłony znajdował się 4 do 10 
mm poniżej osi rurociągu (w przypadku montażu prostopadłego lub ukośnego do osi rurocią-
gu), lub osi rurociągu (montaż w kolanie), kąt pochylenia mufki przy montażu ukośnym powinien 
wynosić 45º w kierunku zgodnym z przepływem rurociągu.
• Zaleca się, aby końcówki czujników zamontowanych ukośnie skierowane były przeciw stru-
mieniowi wody.
• Prosimy zapewnić dostatecznie dużo miejsca do wymiany czujników, uwzględniając długość 
mufek i izolację cieplną rurociągu.
• Dla polepszenia przewodnictwa cieplnego zaleca się wpuszczenie kilku kropli smaru silikono-
wego przed włożeniem czujnika. Nadmiar smaru wypłynie z osłony.
• Standardowa długość przewodów przyłączeniowych czujników wynosi 2m. Na życzenie prze-
wody mogą być przedłużone przez producenta do 3m, 6m lub 10m. 
• Przewody powinny być, w miarę możliwości przymocowane trwale do ściany.
• Prosimy zwrócić uwagę, aby czujniki temperatury były włożone do oporu w osłony przed 
zaplombowaniem.
Rys.12. Wymiary mufki do wspawania.

JS90

JS130

WS120

MP130

MW130

MWN130

pozioma pionowa skoÊna
Usytuowanie
liczyd∏a

Typ
przetwornika
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7.5 Montaż elektryczny.
■  Montaż elektryczny powinien być przeprowadzony przez upoważnioną osobę.
■  Listwa podłączeniowa znajduje w dolnej części przelicznika.
■  Dostęp do listwy podłączeniowej uzyskuje się po zdemontowaniu części górnej.
■  Obydwa czujniki temperatury oraz przetwornik przepływu zaopatrzone są w dwużyłowe prze-
wody przyłączeniowe po 2m długości każdy. Przewody czujników temperatury nie mogą być 
skracane.
■  Przewód nadajnika impulsów z przetwornika może być przedłużany do 10m.
■  Czujniki temperatury posiadają tabliczki znamionowe, jedną w kolorze niebieskim, drugą 
w kolorze czerwonym. W celu ułatwienia orientacji po zamontowaniu ciepłomierza przyjmuje 
się, że czujnik z czerwoną tabliczki jest zamontowany w rurociągu zasilającym, a z niebieską 
w rurociągu powrotnym.
Przewody od czujników temperatury i przetworników przepływu (głównego od ciepłomierza 
i dwóch dodatkowych) wprowadza się do wnętrza korpusu przelicznika przez odpowiednie 
otwory w obudowie, zakończone dławikami. Należy zwrócić uwagę, aby kolejność wprowa-
dzania przewodów była zgodna z kolejnością złącz na listwie podłączeniowej przelicznika 
SUPERCAL 531.

UWAGA:
Przelicznik może być otwarty nie dłużej niż kilka godzin – czas rozłączenia w minutach 
podawany jest na wyświetlaczu w górnej części przelicznika.

 1,2  pod∏àczenia czujnika dwuprzewodowe „na zasilaniu”
 1,2  plus  5,6  pod∏àczenia czujnika czteroprzewodowego „na zasilaniu”
 3,4  pod∏àczenia czujnika dwuprzewodowe „na powrocie”
 3,4  plus  7,8  pod∏àczenia czujnika czteroprzewodowego „na powrocie”
 10  wejÊcie impulsów przetwornika przep∏ywu (+)
 11  wejÊcie impulsów przetwornika przep∏ywu (-), masa dla przetworników zasilanych
 9  zasilanie dla przetwornika przep∏ywu
 50  dodatkowe wejÊcie impulsowe 1 (+)
 51  dodatkowe wejÊcie impulsowe 1 (-)
 52  dodatkowe wejÊcie impulsowe 2 (+)
 53  dodatkowe wejÊcie impulsowe 2 (-)
 16  wyjÊcie impulsowe OC 1 (+)
 17  wyjÊcie impulsowe OC 1 i 2  (-)
 18  wyjÊcie impulsowe OC 2 (+)
 24  M-Bus
 25  M-Bus

Numer
z∏àcza
Numer
z∏àcza OpisOpis

Tabela 7. Oznaczenia listwy podłączeniowej przelicznika 

Rys.13. Przykład montażu 
czujników temperatury
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Uzupełnienie do pkt. 7.5. Montaż elektryczny.

Po podłączeniu części składowych ciepłomierza przelicznik zaleca się zaplombować plombą 
użytkownika (zaciśniętą na drucie przewleczonym przez ucha obu części obudowy). 
Po podłączeniu części składowych i zaplombowaniu ciepłomierz jest gotowy do pracy.

a) część dolna, mocowana do ściany,
 zawierająca listwę przyłączeniową

b) część górna, zawiera elektronikę pomiarową

b)

a)

Rys. 5. Budowa przelicznika wskazującego.

Rys. 6. Schemat listwy podłączeniowej standardowej wersji przelicznika wskazującego.

Rys. 7. Schemat listwy podłączeniowej przelicznika wskazującego w wersji M-Bus.

Rys. 8. Schemat listwy podłączeniowej przelicznika wskazującego z czujnikami temperatury   
 cztero-przewodowymi.
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7.6. Zakłócenia elektryczne.
Ciepłomierze SUPERCAL 531 nie wymagają specjalnej ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi. 
Prosimy unikać jednak wpływu pól elektromagnetycznych (silniki, transformatory, elektrozawory).
Przewody przyłączeniowe nie powinny być prowadzone bezpośrednio obok kabli energetycz-
nych i zasilających.

7.7. Plombowanie i zabezpieczanie elementów ciepłomierza.
Poszczególne elementy ciepłomierza CE3 SUPERCAL 531 zabezpieczone są plombami w celu
uniknięcia ingerencji osób niepowołanych.
Przelicznik SUPERCAL 531 posiada cechę legalizacji umieszczoną na przedniej ściance obu-
dowy, nad wyświetlaczem. Cecha zabezpieczająca umieszczona jest we wnętrzu obudowy 
przelicznika, na prostokątnym otworze w wypukłej części pokrywy układów elektronicznych. 
Ponadto, po obu stronach obudowy przelicznika, znajdują się ucha służące do plombowania 
ciepłomierza  (po jego zainstalowaniu) przez dostawcę energii cieplnej lub upoważnioną ekipę 
instalacyjną. 
Przetworniki przepływu posiadają plomby zabezpieczające na elementach regulacyjnych nadaj-
nikach impulsów.
Czujniki temperatury plombowane są przez dostawcę energii cieplnej po ich zamontowaniu 
w osłonkach. W osłonkach czujników 34mm znajdują się wkręty z otworami do plombowania 
czujników po ich zainstalowaniu i otwór w kołnierzu osłony. Drut plombowniczy przewlekany jest 
przez otwór we wkręcie i otwór w kołnierzu czujnika po zablokowaniu czujnika wkrętem. Osłony 
czujników 84 – 174mm posiadają również otwór w kołnierzu osłon, do założenia plomby. Drut 
plombowniczy owijany jest dwukrotnie, powyżej mosiężnej nakrętki zagniatającej mosiężną tu-
lejkę,  na zwalcowanym rowku wystającej części czujnika i przekładany przez otwór w kołnierzu.
Prosimy dokładnie, dość mocno dokręcić nakrętkę mosiężną, tak aby zacisnęła tulejkę na czujniku.
Po odkręceniu nakrętki, tulejka powinna być trwale zaciśnięta na czujniku. Dopuszcza się dwie 
wersje tulejek zaciskowych, pierwsza o zmniejszonej średnicy na jednym z końców (pocieniona
średnica dociskana przez wewnętrzną powierzchnię stożkową nakrętki – należy zwrócić uwagę 
przy montażu), druga o takich samych zakończeniach (montaż dowolną stroną). Drut plombow-
niczy po zabezpieczeniu czujników i osłon, przewlekany jest przez otwór w stałym elemencie 
rurociągu (np. otwór w mufce) i napinany w taki sposób, aby wykasować luz. Następnie zakła-
dana i zaciskana jest plomba. Do plombowania należy używać drutu plombowniczego lub linki 
stylonowej w oplocie drucianym oraz plomb ołowianych albo aluminiowych.

8.  Elementy dodatkowe ciepłomierza.

8.1. Dodatkowe moduły przelicznika
■ wyjście M-Bus
Umożliwia połączenie i odczyt wielu ciepłomierzy poprzez sieć  obsługiwaną przez komputer 
nadrzędny. Interfejs M-Bus może zostać zainstalowany w przeliczniku na stałe przez producen-
ta, zgodnie z zamówieniem, 
lub może występować jako moduł dodatkowy.
■ moduł RS 232
Moduł umożliwia odczyt danych z przelicznika ciepłomierza za pomocą komputera nad-
rzędnego.
■ moduł wyjść impulsowych
Wyjścia typu OC proporcjonalne do objętości i energii oraz pełniące funkcje wyjść alarmowych
■ moduł wyjść analogowych
Wyjścia pasywne (4-20mA lub 0-20mA) proporcjonalne do mocy, przepływu, temperatur zasila-
nia i powrotu oraz różnicy temperatur.



KARTA GWARANCYJNA 
 

Nazwa wyrobu: 
 
Nr fabryczny wyrobu: 

 

Typ wyrobu: 

Pieczęć firmowa sprzedawcy: 
 
 
 
 
 

Czytelny podpis: Data sprzedaży: 

 
WARUNKI GWARANCJI: 

1. ENBRA  POLSKA  SP.  Z  O.O.  jest dystrybutorem ciepłomierzy najwyższej jakości i 
zapewnia 24 miesiące gwarancji na ciepłomierze ze znakiem fabrycznym „ENBRA”. Okres 
gwarancji obowiązuje od daty sprzedaży przez ENBRA Polska SP. z o.o. podanej na karcie 
gwarancyjnej 

2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania ewentualnej naprawy. 
3. Użytkownikowi przysługuje prawo w okresie gwarancyjnym do wymiany wyrobu na wolny 

od wad w przypadku gdy: 
 wykonano 3 naprawy gwarancyjne i w okresie gwarancji wystąpiła kolejna wada 

kwalifikująca do następnej naprawy, 
4. Utrata prawa do gwarancji następuje w przypadku:  

 zainstalowania i/lub użytkowania niezgodnego z „instrukcja montażu i obsługi”, 
 dokonania napraw przez nieuprawnione osoby, 
 dokonania jakichkolwiek przeróbek lub ingerencji w konstrukcję urządzenia, 
 eksploatacji wyrobu w innym celu niż dla potrzeb określonych w instrukcji obsługi lub 

niezgodnie z przeznaczeniem,  
 naruszenia lub zniszczenia plomb legalizacyjnych 

5. Dostarczenie reklamowanego wyrobu do sprzedawcy lub siedziby dystrybutora spoczywa  na 
nabywcy. 

6. Warunkiem przyjęcia do naprawy gwarancyjnej jest wypełniona prawidłowo i niezniszczona 
Karta Gwarancyjna oraz dokument zakupu z datą. 

7. ENBRA POLSKA zapewnia przyjmowanie do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
wyrobów . 

8. Powyższa Karta Gwarancyjna nie ma zastosowania w przypadku podpisania 
umowy/kontraktu, kiedy warunki gwarancji stanowić będzie ww. umowa/kontrakt ( w 
wypadku gdy odbiegają od przedstawionych powyżej). 

 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zużycia ciepłomierza(y) wynikłego z normalnego użytkowania , w 
szczególności wyczerpania baterii, uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia , 
przepływu , temperatur, zamarznięcia wody lub uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej instalacji oraz 
eksploatacji, normalnego zużycia elementów ciepłomierza, użytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub samodzielnej naprawy. Zerwanie lub uszkodzenie 
plomb zabezpieczających producenta lub Głównego Urzędu Miar powoduje utratę gwarancji. 
Gwarancja dotyczy tylko ciepłomierza jako produktu, gwarant nie pokrywa kosztów montażu i 
demontażu ciepłomierza(y) jak również kosztów transportu. Gwarant również nie odpowiada za żadne 
szkody powstałe w wyniku awarii ciepłomierza(y) . W przypadku nieuzasadnionych roszczeń 
gwarancyjnych gwarant ma prawo naliczyć koszty prac serwisowych oraz legalizacji ciepłomierzy 
zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

 



 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
/Numer: 6F_57T.1 
  
 
Nazwa wydawcy :       ENBRA POLSKA Sp. z o.o.  Kraków 
 Adres wydawcy:           ul. Dojazdowa 4 30-105 Kraków 
 
Przedmiot deklaracji:   Ciepłomierze Enbra Sontex 

typ:  531 
                   producent:   Sontex SA 
       adres producenta:   Sontex SA 2605 Sonceboz Schweiz 
 
      klasa dokładności:   3 
 
      klasa temperatury:   T200 
     
           przeznaczenie:   Pomiary, odczyt, zapis wielkości pobranej energii cieplnej i chłodzenia 
 
  
Niniejszy przedmiot deklaracji wypełnia wymagania następujących aktów 
normatywnych: 
 
Ustawy Sejmu R.P. z dnia 11 maja 2001 r. –„Prawo o miarach“ (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 
2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, 
poz. 1834, 2007 r. Nr 176, poz. 1238)  
oraz 
Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
przyrządów pomiarowych 
(Dz. Urz. WE L 135 z 30 kwietnia 2004 r.)  
 
Dz.U. z 2008 r. nr 2; poz. 2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie 
wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych 
 
Niniejszy przedmiot deklaracji został wprowadzony do obrotu na podstawie: 
 
Świadectwo Badania Typu Przyrządu Pomiarowego nr DE-07-MI004-PTB002 Niemieckiego 
Państwowego Instytutu Fizyko-Technicznego (PTB)  zgodnie z Dyrektywą 2004/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie przyrządów pomiarowych. 
 
Specyfikacja techniczna: 
 
Norma EN 1434 – Ciepłomierze 
 
Dystrybutor wyrobu : 
 
ENBRA POLSKA Sp. z o.o.  Kraków 
DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE DOSTARCZONE WYROBY SĄ ZGODNE Z 
DANYMI ODNIESIENIA CYTOWANYCH AKTÓW I W PEŁNI ODPOWIADAJĄ WYMOGOM 
DOTYCZĄCYM MONTAŻU WODOMIERZY . 
                                 Andrzej Wróbel 

      Dyrektor 
Kraków  dnia 15 01.2008 roku       
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