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1. Wstęp
Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzętu z branży ciepłowniczej z
prawidłowym sposobem montażu ciepłomierza HYDROCAL.
Dostarczany do Użytkownika kompletny ciepłomierz HYDROCAL składa się z :
przelicznika wskazującego HYDROCAL,
przetwornika przepływu: mechanicznego,
pary czujników temperatury Pt 1000,
instrukcji montażu i obsługi.
Standardowo przelicznik wskazuj ący HYDROCAL posiada:
- wyjście optyczne zgodne z wymaganiami EN 60870-5
- czujniki temperatury PT1000
Przelicznik dodatkowo mo że zostać wyposażony w moduły dodatkowe (opcja) montowane
wewnątrz lub na zewnątrz:
- moduł M-Bus,
- moduł impulsowy (do systemu radiowego).

2. Parametry techniczne przelicznika HYDROCAL
Ciepłomierz / chłodomierz
Model Kompaktowy licznik ciepła z zasilaniem bateryjnym
Jednostka pomiarowa Obrotowa 270o
Interfejsy BMeters – Opto
Klucz programujący
Wyjście zintegrowanych modułow:
impulsowych, M-Bus, radiowych
System pomiaru (opatentowany) Konduktancja – bez magnesowy
 Moduły zewnętrzne i wewnętrzne Moduł radio 868 MHz (rcu4)
 Moduł radio 433 MHz (rcu3)
 Moduł impulsowy
 Moduł M-Bus
 Moduł RS232
Temperatura otoczenia + 5°C + 55°C
Temperatura przechowywania – 20°C + 60°C
Klasa ochrony IP 54

Rys. 1 Wymiary przelicznika HYDROSPLIT

3. Montaż ciepłomierza
Montaż ciepłomierza należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcja oraz zaleceniami
dostawcy energii cieplnej. Ciepłomierz powinien zostać zainstalowany w miejscu umożliwiający
swobodny dostęp i dokonanie odczytu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na: poprawność
podłączeń elektrycznych, kierunek montażu przetwornika przepływu.
Montaż powinien zostać dokonany przez przeszkolony personel po zakończeniu wszelkich prac
instalacyjnych na węźle. Ewentualne uszkodzenia sprzętu powstałe wskutek niezachowania
podanych warunków technicznych montażu nie będą podlegały obsłudze gwarancyjnej.

4. Instalacja czujników temperatury
Czujniki temperatury należy montować symetrycznie w stosunku do osi przewodu,
identycznie dla przewodów zasilaj ącego i powrotnego. Zapewnia się w ten sposób możliwie
najlepszą dokładność pomiaru różnicy temperatur (Rys. 3).
- 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 około 4 mm poniżej osi rurociągu (w przypadku montażu prostopadłego lub
ukośnego do osi rurociągu) lub w osi rurociągu (montaż w kolanie).
Kąt pochylenia mufki przy montażu ukośnym powinien wynosić ok. 45 w kierunku zgodnym z
przepływem w rurociągu.
- Zaleca się, aby końcówki czujników zamontowanych ukośnie skierowane były przeciw
strumieniowi wody.
- Należy zapewnić dostatecznie dużo miejsca do wymiany czujników, uwzględniając długość
mufek i izolację cieplną rurociągu.
- Dla polepszenia przewodnictwa cieplnego, zaleca się wpuszczenie kilku kropli smaru
silikonowego, przed włożeniem czujnika. Nadmiar smaru wypłynie z osłony.
- Standardowa długość przewodów przyłączeniowych czujników nie może być w żaden sposób
zmieniana (skracana lub przedłużana). Przedłużenie jest możliwe tylko przez producenta i wymaga
dodatkowej legalizacji.
- Przewody powinny być, w miarę możliwości trwale przymocowane.
- Należy zwrócić uwagę, aby czujniki temperatury były włożone do oporu w osłony, przed
zaplombowaniem.

Rys. 2 Przykłady montażu czujników temperatury

5. Uruchomienie i konserwacja ciepłomierza
Uruchomienie instalacji, odpowietrzenie, napełnienie należy wykonać przez stopniowe,
płynne otwieranie zaworów, bezwzględnie należy unikać uderzeń hydraulicznych.
Uwaga: Przelicznik wskazuj ący HYDROCAL nie wymaga specjalnej ochrony przed zakłóceniami
elektrycznymi, należy jednak unikać wpływu pól elektromagnetycznych (silniki, transformatory)
oraz bezpośredniego przeprowadzania obok kabli elektrycznych i zasilających przewodów
przyłączeniowych do przelicznika.
Ciepłomierz w czasie pracy nie wymaga dodatkowej regulacji i ko nserwacji. Obsługa polega na
odczycie wskazań z przelicznika wskazującego i sprawdzaniu okresowo stanu połączeń przewodów
elektrycznych. Ciepłomierz należy utrzymywać w czystości.
Uwaga: Wszystkie czynności kontrolne i naprawczo – serwisowe mogą być przeprowadzane tylko
przez osoby upoważnione.
UWAG A!
Cecha legalizacyjna (plomba) na ciepłomierzu musi pozostać nienaruszona.
Wszelkie uszkodzenia cechy legalizacyjnej powodują utratę świadectwa legalizacji jak
również zw alniają producenta ze zobowi ązań gwarancyjnych.
Kable dołączone do ciepłomierza nie mogą być skracane ani modyfikowane w żaden sposób.
W przypadku napotkania trudności w czasie montażu czy eksploatacji ciepłomierza producent służy
radą i konsultacjami.

