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1. Všeobecné údaje

Dle norem: EN 1434, díly 3 a 6

Měřiče tepla jsou citlivé mechanismy a dle toho je třeba s
nimi zacházet. K ochraně před poškozením je z obalu
vyjměte až těsně před vlastní montáží. K čištění povrchu
MT používejte jen vlhkou utěrku.

Při použití více MT v jedné fakturační jednotce je v zájmu
optimalizace měření, a tím i správné fakturace, použít
měřiče tepla stejného typu a stejné zabudovací polohy.

2. Montáž měřiče

PolluCom E může fungovat jako měřič tepla či chladu.
V následném textu je potrubí s vyšší teplotou označeno
jako přívod a potrubí s nižší teplotou jako vratné. Příklad
montáže PolluComu E jako měřiče tepla.

Před montáží vlastního vodoměru se umístí na měrné
místo mezikus, a celý okruh se důkladně propláchne. Poté
se opět uzavřou ventily, vyjme se mezikus, očistí se tesnění
a osadí se měřič.

Příklad montáže:

PolluCom E montovaný vodorovně, o 90 stupňů vykloněný

Provedení PolluCom E/S příp. EX/S umožňuje separátní
montáž zobrazovací jednotky, např. na stěnu, pomocí
přiloženého adaptéru.
Průtokoměr a oba teploměry se samozřejmě musí
nacházet v shodném topném okruhu.
PolluCom E může být montován vodorovně, svisle a
vodorovně vykloněný o 90o.

Doporučuje se před měřič zabudovat filtr a před a za měřič
dvojici uzavíracích členů (např. kulové ventily). Tak se může
měřič pohodlně vyměnit v případě poruchy, či po uplynutí
platnosti jeho ověření .

3. Montáž teploměrů

Standardní délka kabelu teploměrů je 1,5 m ( lze objednat
také 5 m a 10 m). Pro uložení kabelu se použije nejlépe
lišta či chránička kabelu. Od silových kabelů udržet odstup
min. 0,3 m . Pro ideální měření teploty je nutné, aby se
konec teploměru v přívodním potrubí nacházel ve středu
průřezu potrubí.

3.1 Montáž pouzder teploměrů

Teploměr přívodního potrubí se zasune až k dorazu a s
pomocí aretačního šroubu se zajistí proti vypadnutí. Poté
přiloženým plombovacím drátem se spojí pouzdro,
teploměr a sestava se zaplombuje.

Kompaktní měřič tepla PolluCom E

Návod k montáži a obsluze
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Příklad montáže do T - kusu

3.2 Montáž teploměrů přímo do media

Zde lze použít příslušné kulové ventily. Kulový ventil
slouží zároveň jako uzavírací člen. Pak je možno
vyjmout teploměr z přívodu bez demontáže jiných
prvků měřiče.

4. Zobrazovací možnosti displeje

Zobrazovací možnosti kalorimetru PolluCom E jsou
rozděleny do 4 úrovní :

* Uživatelská

* Archivní

* Servisní

* Parametrická

V základním stavu je displej bez napájení a nesvítí.
Stiskem tlačítka na ca. 2 sekundy a po jeho uvolnění
se zobrazí první hodnota z uživatelské úrovně
(celkové množství tepla). Na ostatní tři úrovně se
vstupuje takto :

teplotní čidlo

aretační šroub

montážní plomba

plombovací drát

ponorné pouzdro

Archivní: dvojklik během ca. 0,5 sekundy
Servisní: V užitelské úrovni při zobrazení testu
displeje se podrží tlačítko ca. 3 sekundy.
Parametrická: V užitelské úrovni při zobrazení
celkového objemu se podrží tlačítko ca. 5
sekund.

Je-li přístroj pět minut v klidu, navrátí se displej
automaticky do základního stavu.  Jednotlivé údaje
na displeji, označené v návodu hvězdičkou (*), je
možno přes optické rozhraní a za pomoci software
MiniCom zamaskovat, a nebudou se tedy objevovat
na displeji.

          celkem teplo

    celkem objem

 
          zobrazení tarifu

           test LCD

           imp. číslo vodoměrné části

           aktuální průtok *

           aktuální výkon *

           teplota přívodu *

           teplota zpátečky *

           delta T *

           zákaznické číslo *

4.1.Uživatelská úroveň
Posun v této úrovni se docílí jedním krátkým stiskem
tlačítka.
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4.2 Archivní úroveň

Dle aktuálního data se lze stiskem tlačítka pohybovat
v uplynulých 16 měsících. Trvalým stiskem dochází
k rolování v této nabídce v cyklu 1 sekundy.

          vybraný měsíc

 

Zobrazovací smyčka měsíčních hodnot
(posun v cyklu krátkým stiskem)

                
množství tepla k
aktuálnímu datu

                

                

                

objem
k danému datu

 maximální průtok
 v daném měsíci *

 maximální výkon
 v daném měsíci *

 

Delším stiskem tlačítka  (ca. 2 sekundy)
se   opustí pohyb v tomto cyklu, a může se
vybrat nový měsíc.

        volba nového měsíce

                 atd.

 K opuštění této úrovně se dvakrát klikne nebo se
vyčká  5 minut.

4.3 Parametrická úroveň

V této úrovni je možno bez dalších zařízení nastavit
hodnoty níže uvedených parametrů. Zvolí se
požadovaný parametr a stiskne se tlačítko na ca. 2
sekundy. Pozice nejvíce vlevo na displeji začne blikat.
Podržením tlačítka je možno zvolit požadovanou
hodnotu blikající pozice. Jakmile je požadovaná
hodnota nastavena, tlačítko se pustí. Krátkým
stiskem tlačítka se potvrdí nastavená hodnota a
kurzor se přesune o jedno místo vpravo. Zde se
postupuje stejně jako u předchozího místa. K
opuštění parametrické roviny se podrží tlačítko na
ca.  5 sekund nebo  se 5 minut vyčká.

                 zákaznické číslo

                                                          

         

 

                                   
                                  

                                                               aktuální hodnota

                                 

        

                                       
 

                                                            aktuální hodnota

                         zákaznické číslo

         

 sekundární M-Bus-
 adresa (ID-číslo)

 aktuální hodnota

 aktuální hodnota

  nastavení času pro
  sledování výkonového
 maxima

                                    

                                       

 primární M-Bus-adresa
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4.4 Servisní úroveň

 

    maximální průtok*                                                                      datum

   maximální výkon            změna po dvou sekundách                  datum

   maximální teplota            změna po dvou sekundách          datum     

                                        změna po  dvou sekundách                   datum

     čas cyklu pro zjištění                                                                                                    

      primárni M-Bus adresa *                                   dny provozu *                 

sekundární M-Bus adresa *         hodin s chybou *               

    impulsní číslo vodoměrné                                vysoké rozlišení             

verze Firmware *                                     vysoké rozlišení             

změna po dvou sekundách

přívodu

  maximální teplota
 zpátečky

             

  výkonového maxima*

                                                výkon zjištěný ve výše                                       aktuální datum *
uvedeném cyklu *

(ID - číslo)

vodoměrné části                                                množství tepla *

objemu
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5. Funkční kontrola, plombování

Po otevření uzavíracích ventilů se zkontroluje těsnost
všech spojů. Mohou se také přímo na displeji zkontrolovat
aktuální hodnoty průtoku, výkonu a teploty přívodního a
zpětného potrubí. Viz kapitola 4.

K zabránění neoprávněné  manipulace s měřidlem, je
nutno zaplombovat přiloženými plombami následující
místa:

* šroubení na obou koncích MT

* teploměr (viz také kap.3.1)

6. Technická data

nQeldrtemaraP 6,0NQ 5,1NQ 5,2NQ

mvnQkotůrpýtivonemj 3 h/ 6,0 5,1 5,2

Qkotůrpínláminim nim mv 3 h/ 600,0 510,0 520,0

mvhěbzor 3 h/ 5100,0 5200,0 300,0

rabvnQiřpatártzávokalt 51,0 71,0 12,0

mvkotůrp 3 ětártzévokaltiřph/
rab1 35,1 56,3 54,5

rabkaltínvocarp 61

mmvaklédínbevats 011 )031(011 031

tsoltěvsátivonemj "2/1R )"4/3R("2/1R "4/3R

ínejopiřp B4/3G )B1G(B4/3G B1G

ulebakohícavojopiřpakléd
ínedevorpénelěddoorp m3,0acc

tolpethaszororp C°051...5

itsáčénrěmodovínežítazélavrt C°09...01
)C°011+bodoktárk(

ílokoatolpetánelovop C°55...5

ítyrk 45PI

7. Řešení event. problémů

Měřič tepla PolluCom E je vybaven autokontrolou.
V případě vzniku chyby se na displeji objeví kódování
chyby ve formě „Err XYZ“. Pro dekódování platí
následná pravidla :

X: kontrola teploměrů
Y: kontrola kalorimetr. počítadla
Z: chybová statistika

Chyba Err 101 je většinou dána dočasnou situací v
topném okruhu.

V ostatních případech se obraťte na dodavatele
měřidla.

8. Použití přídavných modulů

8.1 M-Bus modul dle EN 1434-3

S tímto modulem je možno odečítat měřič přes jeho
primární nebo sekundární adresu. Rychlost je 300 a
2400 Baud, automatická identifikace rychlosti. Adresu
lze nastavit v parametrické rovině (viz kap. 4.3) .
Z výroby je sekundární adresa shodná s výrobním
číslem měřiče.

dók abyhc

101rrE
.tneve,ynečotouosjyrěmolpeT

ženatolpetíšžinejudovířpv
íburtopohínčetápzu

103oben102rrE hcerěmolpetuoboičmondejantarkZ

105oben104rrE íburtopohínčetápzlebakýnezokšoP

107oben106rrE
audovířpanurěmolpettarkZ

urěmolpetlebakýnezokšop
íburtopmínčetápzan

109oben108rrE urěmolpetlebakýnezokšoP
íburtopmíndovířpan

10Boben10ArrE
mínčetápzanurěmolpettarkZ

lebakýnezokšopaíburtop
íburtopmíndovířpanurěmolpet

10Doben10CrrE urěmolpetlebakýnezokšoP
íburtopmínčetápzamíndovířpan
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Záruční list

Dodavatel poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od data prodeje při dodržení záručních
podmínek.

Záruční podmínky (podmínky pro poskytnutí záruky):

V záruční době opraví příslušná opravna nebo výrobní podnik všechny poruchy za
předpokladu, že výrobek:
1. byl uveden do provozu v souladu s montážními podmínkami, a to organizací odborně
způsobilou a pověřenou touto činností.
2. byl používán odpovídajícím způsobem podle návodu na obsluhu.
3. nebyl přetěžován mimo rozsah parametrů stanovených v tech. dokumentaci.
4. nebyl poškozen násilným, neodborným nebo nedbalým zacházením.
5. byl umístěn nebo skladován za podmínek uvedených v návodu.
6. nebyly poškozeny plomby, kterými je výrobek opatřen.

Výrobní číslo:

Dodavatel: datum:

Prodejce: datum:

Montážní firma: datum:

Ověření

Měřič tepla PolluCom E je přímo od výrobce ověřen.
Doba platnosti ověření je stanovena na 4 roky.
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