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1.  Instalace

1.1.  Příprava
Toto zařízení mohou nainstalovat pouze kvalifikovaní pracovníci podle požadavků uvedených v tomto 
dokumentu. Podrobnější pokyny lze nalézt na www.heating.danfoss.com.
Poznámka! Tento produkt je schválen pro teploty prostředí od 5 do 55 °C, ale pro zajištění optimálních 
podmínek pro baterii se doporučuje nainstalovat kalkulátor do max. teploty 45 °C. Při instalaci se vyvarujte pnutí 
z trubek a armatur. Propláchněte systém.

1.2.  Identifikace instalace: Instalace vratné/přívodní trubky a směr proudění

Instalace vratné trubky

                                       

Směr průtoku

Instalace přívodní trubky

Směr průtoku
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1.3.  Montáž průtokoměru

Poloha trubky:  Vyvarujte se poloh, ve kterých může 
dojít k vniknutí vzduchu.

Rotace v ose trubky: Průtokoměr by měl být 
nakloněn v úhlu 45 až 315°, aby se zabránilo 
shromažďování vzduchu v průtokoměru.

1.4.  Montáž a utěsnění kalkulátoru

Na stěně:                                                                                    Montáž panelu na standardní DIN liště:

      

Podmínky vstupu/výstupu
Za účelem maximalizace výkonu je nezbytná podmínka přímého vstupního a výstupního průtoku před a za 
průtokoměrem: 5 × DN na vstupu a 3 × DN na výstupu průtokoměru.

průtok

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montáž a utěsnění teplotních snímačů

Těsnění

Pouzdro

a) pod úhlem 45°

Těsnění

Pouzdro

b) kolmé

Doporučení pro instalaci teplotních snímačů v pouzdrech s trvale připojenými signálovými vodiči.

2.  Elektrické zapojení

Schéma elektrického zapojení s 2drátovými teplotními snímači

V1…V2 – ultrazvukové průtokoměry
T1…T3 – teplotní snímače
V3…V4 – vodoměry s pulzním výstupem
p1…p2 – tlakové snímače 

Poznámka:  Pro vybraný typ měřidla jsou připojeny pouze požadované signály

* volitelné*

*

*

*

*

*
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Kalkulátor

Svorky Značení Popis
60 V1-1 (+) Výstupní signál (OUT) z 1. průtokoměru V1
61 V1-1(−) Zem pro výstup (OUT) 1. průtokoměru V1
62 V1-2 (+) Vstupní signál (IN) z 1. průtokoměru V1
63 V1-2 (−) Zem pro vstup (IN) 1. průtokoměru V1
64 V2-1 (+) Výstupní signál (OUT) z 2. průtokoměru V2
65 V2-1 (−) Zem pro výstup (OUT) 2. průtokoměru V2
66 V2-2 (+) Vstupní signál (IN) z 2. průtokoměru V2
67 V2-2 (−) Zem pro vstup (IN) 2. průtokoměru V2
1* T1 Proudová svorka pro 1. teplotní snímač „+I“
5 T1 Napěťová svorka pro 1. teplotní snímač „+U“
6 T1 Napěťová svorka pro 1. teplotní snímač „−U“
2* T1 Proudová svorka pro 1. teplotní snímač „−I“

50* Zem pro teplotní snímače
3* T2 Proudová svorka pro 2. teplotní snímač „+I“
7 T2 Napěťová svorka pro 2. teplotní snímač „+U“
8 T2 Napěťová svorka pro 2. teplotní snímač „−U“
4* T2 Proudová svorka pro 2. teplotní snímač „−I“
9 + Napájecí napětí +3,6V pro pulzní vstupy V3, V4

53 V3 Pulzní vstupní signál z 1. vstupu V3 (IN)
11 Zem pro pulzní vstupy V3 a V4
54 V4 Pulzní vstupní signál z 2. vstupu V4 (IN)
56* T3 Proudová svorka pro 3. teplotní snímač „+I“
57 T3 Napěťová svorka pro 3. teplotní snímač „+U“
58 T3 Napěťová svorka pro 3. teplotní snímač „−U“
59* T3 Proudová svorka pro 3. teplotní snímač „−I“
82 Zem pro tlakový snímač р1
68 P1 Vstupní signál z 1. tlakového snímače (IN)
51 + Napájecí napětí +18 V pro tlakové snímače p1, p2
83 Zem pro tlakový snímač р2
69 P2 Vstupní signál z 2. tlakového snímače (IN)

POZNÁMKA: * –  pouze pro metodu 4drátového zapojení teplotních snímačů (K)
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Komunikační moduly

Číslo 
svorky Značení Popis

76 Zem pro proudové výstupy
77 Iout1 1. proudový výstup (+)
78 Iout2 2. proudový výstup (+)
79 Zem pro pulzní výstupy
80 Puls 1 1. pulzní výstup (+)
81 Puls 2 2. pulzní výstup (+)

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

75 BUS Zem pro komunikační rozhraní RS-232
60 60 Napájecí svorka modulu MODBUS 12–24 VDC (bipolární)
61 61 Napájecí svorka modulu MODBUS 12–24 VDC (bipolární)
90 90 Linka (+) modulu MODBUS
91 91 Linka (−) modulu MODBUS

Napájecí zdroj 230 VAC 

Číslo 
svorky Značení Popis

26 Hlavní uzemnění
27 N Neutrální vodič
28 L Hlavní dodávka 230 V AC

3.  Uvedení do provozu

3.1.  Odvzdušňování
1. Odvzdušněte systém, dokud není zobrazení průtoku stabilní. 
2. Ujistěte se, že nejsou zobrazeny žádné chybové kódy. 
3. Zkontrolujte displej, zda je indikace průtoku a teploty přijatelná. 

3.2.   Třída IP

Kalkulátor IP65
Průtokoměr IP65 pro měřič tepla

IP67 pro měřič tepla a chlazení
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4.  Přehled funkcí displeje

4.1.  Popis symbolů displeje

4.2.  Struktura nabídky

Zobrazené parametry Identifikační symboly

Integrální hodnoty 

L1 L2 L3 L4 L5

Hodnoty okamžitých parametrů (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Nastavené denní parametry a hodnoty 
archivovaných dat (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Tisk hlášení na standardní tiskárně (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametry nastavení konfigurace (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Režim parametrizace (konfigurace) (SADA) SADA

L1 L2 L3 L4 L5

Testovací režim (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Čísla parametrů a skupin Provozní režim

Jednotky měření

Skupina parametrů

Hodnoty

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Chybové kódy
Měřič nepřetržitě analyzuje provozní režimy, provádí diagnostiku a informuje o chybách v systému

Významné závady Er1

Pokud jsou zaznamenány významné závady Er1 v činnosti topného systému, výpočet energie se zastaví 
a tyto chyby se zobrazí prostřednictvím 6znakového chybového kódu:

Podrobný popis kódů významných závad Er1

Zobrazení chyby Popis chyby
Er1: 000000 Žádná chyba. Normální režim
Er1: 000001 Chyba v obvodu měření teploty* Θ1: teplotní rozdíl  Θ1−Θ2 < dΘmin  (dΘmin – 

minimální hodnota teplotního rozdílu)
Er1: 000002 Chyba v obvodu měření teploty Θ1: teplota  Θ1< 0 °C 

(nebo je snímač zkratovaný)
Er1: 000004 Chyba v obvodu měření teploty Θ1: teplota     Θ1 > 180 °C 

(nebo je snímač rozpojený)
Er1: 000010 Chyba v obvodu měření teploty* Θ2: teplotní rozdíl  Θ1−Θ2 < dΘmin  (dΘmin – 

minimální hodnota teplotního rozdílu)
Er1: 000020 Chyba v obvodu měření teploty** Θ2: teplota  Θ2< 0 °C 

(nebo je snímač zkratovaný)
Er1: 000040 Chyba v obvodu měření teploty** Θ2: teplota Θ2 > 180 °C 

(nebo je snímač rozpojený)
Er1: 000200 Chyba v obvodu měření teploty** Θ3: teplota Θ3 < 0 °C 

(nebo je snímač zkratovaný)
Er1: 000400 Chyba v obvodu měření teploty** Θ3: teplota Θ3 > 180 °C 

(nebo je snímač rozpojený)
Er1: 002000 Chyba v obvodu měření průtoku V1*: průtok q1< q1i 

(qi – minimální přípustná hodnota průtoku)
Er1: 004000 Chyba v obvodu měření průtoku V1*: průtok q1< q1s 

(qs – maximální přípustná hodnota průtoku)
Er1: 008000 Chyba v obvodu měření průtoku V1: Chyba v kanálu měření průtoku
Er1: 020000 Chyba v obvodu měření průtoku V2*: průtok q2< q2i 

(qi – minimální přípustná hodnota průtoku)
Er1: 040000 Chyba v obvodu měření průtoku V2*: průtok q2> q2s 

(qs – maximální přípustná hodnota průtoku)
Er1: 080000 Chyba v obvodu měření průtoku V2: Chyba v kanálu měření průtoku
Er1: 100000 Žádné napájecí napětí (pouze pro zapisovač dat)

Poznámka: * - pouze při použití nestandardního algoritmu výpočtu energie  
                      ** - Pouze v případech, kdy se k výpočtu tepelné energie používají snímače teploty T2, T3  
                      Aktivní chybové kódy jsou přidány a současně zobrazeny

Status teplotního snímače T1
Status teplotního snímače T2
Status teplotního snímače T3
Status průtokoměru V1
Status průtokoměru V2
Status napětí napájecího zdroje (pouze pro archivování)
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Přechodná závada Er2

Pokud jsou zaznamenány přechodné závady Er2 v činnosti topného systému, výpočet energie se nezastaví 
a tyto chyby se zobrazí prostřednictvím 5znakového chybového kódu:

Podrobný popis kódů přechodných závad Er2

Zobrazení chyby Popis chyby
Er2: 00000 Žádná chyba. Normální režim
Er2: 00001 Průtok q1 má opačný směr
Er2: 00002 Hodnota průtoku q1< q1i (minimální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00004 Hodnota průtoku q1> q1s (maximální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00008 Průtokoměr V1 není vyplněn kapalinou
Er2: 00010 Průtok q2 má opačný směr*
Er2: 00020 Hodnota průtoku q2< q2i (minimální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00040 Hodnota průtoku q2> q2s (maximální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00080 Průtokoměr V2 není vyplněn kapalinou
Er2: 00100 Žádné pulsy na vstupu V3 po dobu více než 24 hodin**
Er2: 00200 Hodnota průtoku q3< q3i (minimální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00400 Hodnota průtoku q3> q3s (maximální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 00800 Zkrat V3***
Er2: 01000 Žádné pulsy na vstupu V4 po dobu více než 24 hodin**
Er2: 02000 Hodnota průtoku q4< q4i (minimální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 04000 Hodnota průtoku q4> q4s (maximální přípustná hodnota průtoku)
Er2: 08000 Zkrat V4***
Er2:10000 Teplotní rozdíl Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Teplotní rozdíl Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2:40000 Teplota Θ3 <−40 °C nebo došlo ke zkratu snímače****
Er2:80000 Teplota  Θ3 > 180 °C nebo došlo k rozpojení snímače****
Er2:50000 Ve stejné chvíli došlo ke dvěma chybám:  „10000“ a „40000“
Er2:60000 Ve stejné chvíli došlo ke dvěma chybám:  „20000“ a „40000“
Er2:90000 Ve stejné chvíli došlo ke dvěma chybám:  „10000“ a „80000“
Er2:A0000 Ve stejné chvíli došlo ke dvěma chybám:  „20000“ a „80000“

Poznámka:     * - Nejsou zobrazeny, když je použit algoritmus „winter/summer“
                          ** - pouze když je aktivní vstup průtoku typu „L“ („24hodinové pulzní řízení“)   
                          ** - pouze když je aktivní vstup průtoku typu „E“ („kontrola zkratu“)   
                          **** - pouze když je aktivní kanál měření teploty T3
                          Aktivní chybové kódy jsou přidány a současně zobrazeny

Status průtokoměru V1
Status průtokoměru V2
Stav průtokoměru V3
Stav průtokoměru V4
Stav teplotního snímače.
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5. Likvidace

Tento symbol na produktu znamená, že s ním nebude zacházeno jako s domovním 
odpadem. Musí být odevzdán do příslušného systému odběru pro recyklaci 
elektrického a elektronického zařízení. Ohledně podrobnějších informací o recyklaci 
tohoto produktu se obraťte na místní obecní úřad.

Položka Materiál Likvidace

Baterie D článek, thionyl-chlorid lithia, 
5,7 g lithia

Schválená likvidace pro 
lithiové baterie

PCBA s displejem Epoxidové vrstvy pokryté mědí s 
připájenými součástkami, PC, TPE Elektronický odpad

Kabely Měď s PUR nebo PVC pláštěm Recyklace kabelů

Průtokoměr (včetně 
převodníku) Mosaz, nerezová ocel, PPS Recyklace kovů

Převodník PZT, nerezová ocel, PEI Schválená likvidace pro PZT

Jiné plastové součásti PC, PPS, PEI, TPE Recyklace plastů
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