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1.  Inštalácia

1.1.  Príprava
Inštaláciu zariadenia môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci, a to v súlade s požiadavkami uvedenými 
v tomto dokumente. Podrobnejší návod možno nájsť na internetovej stránke www.sk.danfoss.com.
Upozornenie! Tento výrobok je schválený na prevádzku pri teplote okolia od 5 – 55 °C, avšak na zabezpečenie 
optimálnych podmienok pre batériu sa odporúča, aby sa inštalácia počítadla vykonávala pri max. teplote 45 °C. 
Pri inštalácii je potrebné zabrániť namáhaniu vyvolanému potrubím a tvarovkami. Vykonajte prepláchnutie systému.

1.2.  Popis inštalácie: Inštalácia vratného/prívodného potrubia a smer toku

Inštalácia vratného potrubia

                                       

Smer toku

Inštalácia prívodného potrubia

Smer toku
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1.3.  Montáž prietokomera

Poloha potrubia:  Je potrebné zamedziť polohám, 
pri ktorých by mohlo dochádzať 
k zhromažďovaniu vzduchu.

Otáčanie v osi potrubia: Prietokomer by mal 
byť naklonený v uhle 45 až 315°, aby v ňom 
nedochádzalo k zhromažďovaniu vzduchu.

1.4.  Montáž a zaplombovanie počítadla

Na stenu:                                                                                    Montáž do panelu na štandardnú lištu DIN:

      

Podmienky na vstupe/výstupe
Na účely maximalizácie výkonu je potrebné, aby sa pred a za prietokomerom zaistili podmienky priameho 
prietoku na vstupe aj na výstupe: 5 × DN na vstupe a 3 × DN na výstupe prierokomera.

tok

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montáž a zaplombovanie snímačov teploty

Plomba

Puzdro

a) pod uhlom 45°

Plomba

Puzdro

b) kolmo

Odporúčania týkajúce sa puzdrových snímačov teploty s trvalo pripojenými signálovými vodičmi.

2.  Elektroinštalácia

Schéma elektrického zapojenia s 2 vodičmi snímačov teploty

V1…V2 – ultrazvukové prietokomery
T1…T3 – snímače teploty
V3…V4 – vodomery s impulzným výstupom
p1…p2 – snímače tlaku 

Poznámka:  Pripojené sú iba potrebné signály pre vybraný typ meradla

* voliteľné*

*

*

*

*

*
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Počítadlo

Svorky Označenie Popis
60 V1-1 (+) Výstupný signál (OUT) z 1. prietokomera V1
61 V1-1(−) Uzemnenie pre výstup (OUT) 1. prietokomera V1
62 V1-2 (+) Vstupný signál (IN) z 1. prietokomera V1
63 V1-2 (−) Uzemnenie pre vstup (IN) 1. prietokomera V1
64 V2-1 (+) Výstupný signál (OUT) z 2. prietokomera V2
65 V2-1 (−) Uzemnenie pre výstup (OUT) 2. prietokomera V2
66 V2-2 (+) Vstupný signál (IN) z 2. prietokomera V2
67 V2-2 (−) Uzemnenie pre vstup (IN) 2. prietokomera V2
1* T1 Prúdová svorka pre 1. snímač teploty „+I“
5 T1 Napäťová svorka pre 1. snímač teploty „+U“
6 T1 Napäťová svorka pre 1. snímač teploty „−U“
2* T1 Prúdová svorka pre 1. snímač teploty „−I“

50* Uzemnenie pre snímače teploty
3* T2 Prúdová svorka pre 2. snímač teploty „+I“
7 T2 Napäťová svorka pre 2. snímač teploty „+U“
8 T2 Napäťová svorka pre 2. snímač teploty „−U“
4* T2 Prúdová svorka pre 2. snímač teploty „−I“
9 + + 3,6 V napájacie napätie pre impulzné vstupy V3, V4

53 V3 Signál impulzného vstupu z 1. vstupu V3 (IN)
11 Uzemnenie pre impulzné vstupy V3 a V4
54 V4 Signál impulzného vstupu z 2. vstupu V4 (IN)
56* T3 Prúdová svorka pre 3. snímač teploty „+I“
57 T3 Napäťová svorka pre 3. snímač teploty „+U“
58 T3 Napäťová svorka pre 3. snímač teploty „−U“
59* T3 Prúdová svorka pre 3. snímač teploty „−I“
82 Uzemnenie pre snímač tlaku p1
68 P1 Vstupný signál z 1. snímača tlaku (IN)
51 + + 18 V napájacie napätie pre snímače tlaku p1, p2
83 Uzemnenie pre snímač tlaku p2
69 P2 Vstupný signál z 2. snímača tlaku (IN)

POZNÁMKA: * –  len v prípade 4-vodičového spôsobu pripojenia snímačov teploty (K)
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Komunikačné moduly

Číslo 
svorky Označenie Popis

76 Uzemnenie pre prúdové výstupy
77 Iout1 1. prúdové výstupy (+)
78 Iout2 2. prúdové výstupy (+)
79 Uzemnenie pre impulzné výstupy
80 Puls 1 1. impulzné výstupy (+)
81 Puls 2 2. impulzné výstupy (+)

24 (73) BUS Linka L1 zbernice M-Bus
25 (74) BUS Linka L2 zbernice M-Bus

75 BUS Uzemnenie pre komunikačné rozhranie RS-232
60 60 Svorka napájania 12-24 V jedn. prúd modulu MODBUS (bipolárna)
61 61 Svorka napájania 12-24 V jedn. prúd modulu MODBUS (bipolárna)
90 90 Linka modulu MODBUS (+)
91 91 Linka modulu MODBUS (−)

Napájanie 230 V ~

Číslo 
svorky Označenie Popis

26 Hlavné uzemnenie
27 N Neutrál
28 L Sieťové napájanie  230 V ~

3.  Uvedenie do prevádzky

3.1.  Odvzdušnenie 
1. Odvzdušňujte systém až do ustálenia indikátora prietoku. 
2. Nesmú byť zobrazené žiadne chybové kódy. 
3. Skontrolujte, či je indikácia prietoku a teplôt na displeji prijateľná. 

3.2.   Trieda IP

Počítadlo IP 65
Prietokomer IP 65 pre merač množstva tepla

IP 67 pre merač tepla a chladu
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4.  Prehľad funkcií displeja

4.1.  Popis symbolov displeja

4.2.  Štruktúra ponuky

Zobrazené parametre Identifikačné symboly

Integrálne hodnoty 

L1 L2 L3 L4 L5

Okamžité hodnoty parametrov (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Nastavené denné parametre a archívne  
hodnoty údajov (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Tlač protokolov pomocou štandardnej tlačiarne 
(L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Parametre nastavení konfigurácie (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Režim parametrizácie (konfigurácie)  
(NASTAVENIE)

NASTAVENIE

L1 L2 L3 L4 L5

Testovací režim (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Čísla parametrov a skupín Prevádzkový režim

Merné jednotky

Skupina parametrov

Hodnoty

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Chybové kódy
Merač nepretržite analyzuje prevádzkové režimy, diagnostikuje a informuje o chybách v systéme

Významné poruchy Er1

V prípade, že sa vo fungovaní vykurovacieho systému zistia významné poruchy Er1, dochádza k zastaveniu 
výpočtu energie a tieto chyby sa zobrazia prostredníctvom chybového kódu, ktorý obsahuje 6 znakov:

Podrobný popis významných kódov porúch Er1

Zobrazenie chýb Popis chýb
Er1: 000000 Žiadna chyba. Normálny režim
Er1: 000001 Porucha v obvode merania teploty Θ1*: teplotný rozdiel Θ1 − Θ2 <  

dΘmin (dΘmin – minimálna hodnota teplotného rozdielu)
Er1: 000002 Porucha v obvode merania teploty Θ1: teplota Θ1 < 0 °C 

(alebo snímač má skrat)
Er1: 000004 Porucha v obvode merania teploty Θ1: teplota Θ1 > 180 °C 

(alebo snímač má otvorený obvod)
Er1: 000010 Porucha v obvode merania teploty Θ2*: teplotný rozdiel  Θ1 − Θ2 <  

dΘmin (dΘmin – minimálna hodnota teplotného rozdielu)
Er1: 000020 Porucha v obvode merania teploty Θ2**: teplota Θ2 < 0 °C 

(alebo snímač má skrat)
Er1: 000040 Porucha v obvode merania teploty Θ2**: teplota Θ2 > 180 °C 

(alebo snímač má otvorený obvod)
Er1: 000200 Porucha v obvode merania teploty Θ3**: teplota Θ3 < 0 °C 

(alebo snímač má skrat)
Er1: 000400 Porucha v obvode merania teploty Θ3**: teplota Θ3 > 180 °C 

(alebo snímač má otvorený obvod)
Er1: 002000 Porucha v obvode merania V1*: prietok q1 < q1i 

(qi – minimálna povolená hodnota prietoku)
Er1: 004000 Porucha v obvode merania V1*: prietok q1 > q1s 

(qs – maximálna povolená hodnota prietoku)
Er1: 008000 Porucha v obvode merania V1: Porucha v kanáli merania prietoku:
Er1: 020000 Porucha v obvode merania V2*: prietok q2 < q2i 

(qi – minimálna povolená hodnota prietoku)
Er1: 040000 Porucha v obvode merania V2*: prietok q2 > q2s 

(qs – maximálna povolená hodnota prietoku)
Er1: 080000 Porucha v obvode merania V2: Porucha v kanáli merania prietoku:
Er1: 100000 Žiadne napájacie napätie (len pre zariadenie na zber údajov)

Poznámka:  * – iba vtedy, keď sa použije neštandardný algoritmus výpočtu energie  
                       ** – iba v prípadoch, že sa na výpočet tepelnej energie použijú snímače teploty T2, T3  
                       Pridajú sa a súčasne sa zobrazia aktívne chybové kódy.

Stav snímača teploty T1
Stav snímača teploty T2
Stav snímača teploty T3
Stav prietokomera V1
Stav prietokomera V2
Stav napájacieho napätia (len pre archív)
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Tranzistorová porucha Er2

V prípade, že sa vo fungovaní vykurovacieho systému zistia tranzistorové poruchy Er2, výpočet energie sa 
nezastaví a tieto chyby sa zobrazia prostredníctvom chybového kódu, ktorý obsahuje 5 znakov:

Podrobný popis kódov tranzistorových porúch Er2

Zobrazenie chýb Popis chýb
Er2: 00000 Žiadna chyba. Normálny režim
Er2: 00001 Prúdenie prietoku q1 v opačnom smere
Er2: 00002 Hodnota prietoku q1 < q1i (minimálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00004 Hodnota prietoku q1 > q1s (maximálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00008 Prietokomer V1 nie je naplnený kvapalinou
Er2: 00010 Prúdenie prietoku q2 v opačnom smere*
Er2: 00020 Hodnota prietoku q2 < q2i (minimálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00040 Hodnota prietoku q2 > q2s (maximálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00080 Prietokomer V2 nie je naplnený kvapalinou
Er2: 00100 Na vstupe V3 už viac ako 24 hodín neprichádzajú impulzy**
Er2: 00200 Hodnota prietoku q3 < q3i (minimálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00400 Hodnota prietoku q3 > q3s (maximálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 00800 Skrat V3***
Er2: 01000 Na vstupe V4 už viac ako 24 hodín neprichádzajú impulzy**
Er2: 02000 Hodnota prietoku q4 < q4i (minimálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 04000 Hodnota prietoku q4 > q4s (maximálna povolená hodnota prietoku)
Er2: 08000 Skrat V4***
Er2: 10000 Teplotný rozdiel Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2: 20000 Teplotný rozdiel Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2: 40000 Teplota Θ3 < −40 °C alebo snímač má skrat****
Er2: 80000 Teplota Θ3 > 180 °C alebo snímač má otvorený obvod****
Er2: 50000 V rovnakom čase sa vyskytujú dve chyby:  „10000“ a „40000“
Er2: 60000 V rovnakom čase sa vyskytujú dve chyby:  „20000“ a „40000“
Er2: 90000 V rovnakom čase sa vyskytujú dve chyby:  „10000“ a „80000“
Er2: A0000 V rovnakom čase sa vyskytujú dve chyby:  „20000“ a „80000“

Upozornenie:     * – Nezobrazujú sa, keď sa používa algoritmus ‚zima/leto‘
                                ** – len vtedy, keď je zapnutý typ vstupu prietoku  „L“ („24-hodinové riadenie impulzov“)   
                                *** – len vtedy, keď je zapnutý typ vstupu prietoku  „E“ („riadenie skratov“)   
                                **** – len vtedy, keď je zapnutý kanál merania teploty T3
                               Pridajú sa a súčasne sa zobrazia aktívne chybové kódy.

Stav prietokomera V1
Stav prietokomera V2
Stav prietokomera V3
Stav prietokomera V4
Stav snímača teploty
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5. Likvidácia

Tento symbol na výrobku znamená, že sa s výrobkom nebude zaobchádzať ako 
s odpadom z domácností. Musí sa odovzdať do zariadenia v rámci režimu spätného 
odberu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Podrobnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne váš miestny úrad.

Položka Materiál Likvidácia

Batéria lítiový/tionyl chloridový článok 
typu D s 5,7 g lítia

Schválené ukladanie lítiových 
batérií

PCBA s displejom Pomedené epoxidovo-laminátové 
komponenty spájkované na PC, TPE Elektronický odpad

Káble Medené s plášťom z polyuretánu 
(PUR) alebo polyvinylchloridu (PVC) Zhodnocovanie káblov

Prietokomer  
(vrát. prevodníka) Mosadz, nerezová oceľ, PPS Zhodnocovanie kovov

Prevodník PZT, nerezová oceľ, PEI Schválené ukladanie PZT

Ostatné plastové diely PC, PPS, PEI, TPE Zhodnocovanie plastov
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