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1.  Montaż

1.1.  Przygotowanie
Urządzenie może instalować tylko wykwalifikowany personel, postępując zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie 
www.heating.danfoss.com.
Uwaga! Produkt ten jest zatwierdzony do pracy w temperaturze otoczenia 5–55°C, jednak aby zapewnić 
optymalne warunki pracy baterii, przelicznik należy zainstalować w miejscu o maks. temperaturze 45°C. Należy 
unikać naprężeń montażowych wywoływanych i przenoszonych przez rury i złączki. Przepłukać układ.

1.2.   Identyfikacja wariantu instalacji: montaż na rurociągu powrotnym/zasilającym  
i kierunek przepływu

Montaż na rurociągu powrotnym

                                       

Kierunek 
przepływu

Montaż na rurociągu zasilającym

Kierunek przepływu
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1.3.  Montaż przetwornika przepływu

Położenie na rurociągu:  unikać miejsc, w których 
może gromadzić się 
powietrze.

Obrót w osi rurociągu: Czujnik przepływu powinien 
być ustawiony pod kątem od 45 do 315°, aby uniknąć 
gromadzenia się w nim powietrza.

1.4.  Montaż i plombowanie przelicznika

Montaż na ścianie:                                                                            Montaż w tablicy na standardowej szynie DIN:

      

Warunki dotyczące wlotu i wylotu
W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności działania na wlocie przed i na wylocie za przetwornikiem przepływu 
powinny być proste odcinki rurowe o długości: 5×DN na wlocie i 3×DN na wylocie przetwornika przepływu.

zasilanie

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montaż i plombowanie czujników temperatury

Plomba

Kieszeń

A) Pod kątem 45°

Plomba

Kieszeń

B) Prostopadle
Zalecenia montażowe dla kieszeniowych czujników temperatury z przewodami  

sygnałowymi podłączonymi na stałe.

2.  Podłączenia elektryczne

Schemat połączeń elektrycznych z 2-przewodowymi czujnikami temperatury

V1…V2 – ultradźwiękowe przetworniki przepływu
T1…T3 – czujniki temperatury
V3…V4 — wodomierze z wyjściem impulsowym
p1…p2 – czujniki ciśnienia 

Uwaga:  Podłączono tylko sygnały wymagane dla wybranego typu miernika.

* Opcjonalnie*

*

*

*

*

*
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Licznik

Zaciski Oznaczenie Opis
60 V1-1 (+) Sygnał wyjściowy (OUT) z 1. czujnika przepływu V1
61 V1-1(−) Masa wyjścia (OUT) z 1. czujnika przepływu V1
62 V1-2 (+) Sygnał wejściowy (IN) z 1. czujnika przepływu V1
63 V1-2 (−) Masa wejścia (IN) 1. czujnika przepływu V1
64 V2-1 (+) Sygnał wyjściowy (OUT) z 2. czujnika przepływu V2
65 V2-1 (−) Masa wyjścia (OUT) z 2. czujnika przepływu V2
66 V2-2 (+) Sygnał wejściowy (IN) z 2. czujnika przepływu V2
67 V2-2 (−) Masa wejścia (IN) 2. czujnika przepływu V2
1* T1 Zacisk prądowy 1. czujnika temperatury „+I”
5 T1 Zacisk napięciowy 1. czujnika temperatury „+U”
6 T1 Zacisk napięciowy 1. czujnika temperatury „−U”
2* T1 Zacisk prądowy 1. czujnika temperatury „−I”

50* Masa czujników temperatury
3* T2 Zacisk prądowy 2. czujnika temperatury „+I”
7 T2 Zacisk napięciowy 2. czujnika temperatury „+U”
8 T2 Zacisk napięciowy 2. czujnika temperatury „−U”
4* T2 Zacisk prądowy 2. czujnika temperatury „−I”
9 + Napięcie zasilania +3,6 V dla wejść impulsowych V3, V4

53 V3 Impulsowy sygnał wejściowy z 1. wejścia V3 (IN)
11 Masa dla wejść impulsowych V3 i V4
54 V4 Impulsowy sygnał wejściowy z 2. wejścia V4 (IN)
56* T3 Zacisk prądowy 3. czujnika temperatury „+I”
57 T3 Zacisk napięciowy 3. czujnika temperatury „+U”
58 T3 Zacisk napięciowy 3. czujnika temperatury „−U”
59* T3 Zacisk prądowy 3. czujnika temperatury „−I”
82 Masa czujnika ciśnienia р1
68 P1 Sygnał wejściowy z 1. czujnika ciśnienia (IN)
51 + Napięcie zasilania +18 V czujników ciśnienia p1, p2
83 Masa czujnika ciśnienia р2
69 P2 Sygnał wejściowy z 2. czujnika ciśnienia (IN)

UWAGA: * — tylko dla czujników temperatury połączonych 4 przewodami (K)
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Moduły komunikacyjne

Numer 
zacisku Oznaczenie Opis

76 Masa wyjść prądowych
77 Iout1 1. wyjście prądowe (+)
78 Iout2 2. wyjście prądowe (+)
79 Masa wyjść impulsowych
80 Puls 1 1. wyjście impulsowe (+)
81 Puls 2 2. wyjście impulsowe (+)

24 (73) BUS Linia L1 M-bus
25 (74) BUS Linia L2 M-bus

75 BUS Masa interfejsu komunikacji RS-232
60 60 Zacisk zasilania 12–24 V DC modułu MODBUS (dwubiegunowy)
61 61 Zacisk zasilania 12–24 V DC modułu MODBUS (dwubiegunowy)
90 90 Linia (+) modułu MODBUS
91 91 Linia (–) modułu MODBUS

Zasilanie 230 V AC 

Numer 
zacisku Oznaczenie Opis

26 Uziemnienie/masa (zacisk ochronny)
27 N Neutralny (zero)
28 L Zasilanie sieciowe (faza) 230V AC

3.  Uruchamianie

3.1.  Odpowietrzanie 
1. Odpowietrzyć układ, aż do ustabilizowania się wskazywanej wielkości przepływu. 
2. Upewnić się, że nie są wyświetlane żadne kody błędów. 
3. Sprawdzić, czy wyświetlane wartości wielkości przepływu i temperatur są wiarygodne. 

3.2.   Stopień ochrony (IP)

Przelicznik IP65
Przetwornik przepływu IP65 dla wykonania jako licznik ciepła

IP67 dla wykonania jako licznik ciepła i chłodu
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4.  Przegląd funkcji wyświetlacza

4.1.  Opis symboli na wyświetlaczu

4.2.  Struktura menu wyświetlacza

Wskazywane parametry Symbole identyfikacyjne

Wartości sumaryczne 

L1 L2 L3 L4 L5

Wartości chwilowe parametrów (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Ustawione parametry dnia i wartości danych 
archiwalnych (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Drukowanie raportów za pomocą standardowej 
drukarki (L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Parametry ustawień konfiguracyjnych (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametryzacja (konfiguracja) tryb (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Tryb testowy (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Numery parametrów i grup Tryb pracy

Jednostki miary

Grupa parametrów

Wartości

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Kody błędów
Licznik ciągle diagnozuje działanie podzespołów i analizuje informuje o błędach w układzie pomiarowym.

Błędy ważne Er1

W przypadku wykrycia błędów ważnych Er1 w działaniu układu ogrzewania pomiar energii jest zatrzymywany, 
a błędy są wyświetlane w postaci 6-znakowego kodu błędu:

Szczegółowy opis kodów błędów ważnych Er1

Wskazanie błędu Opis błędu
Er1: 000000 Brak błędu. Tryb normalny
Er1: 000001 Usterka obwodu pomiaru temperatury Θ1*: różnica temperatur Θ1−Θ2 < dΘmin 

(dΘmin — minimalna wartość różnicy temperatur)
Er1: 000002 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ1: temperatura Θ1 < 0°C 

(lub zwarcie w obwodzie czujnika)
Er1: 000004 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ1: temperatura Θ1 > 180°C 

(lub przerwa w obwodzie czujnika)
Er1: 000010 Usterka obwodu pomiaru temperatury Θ2*: różnica temperatur Θ1−Θ2 < dΘmin 

(dΘmin — minimalna wartość różnicy temperatur)
Er1: 000020 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ2**: temperatura Θ2 < 0°C 

(lub zwarcie w obwodzie czujnika)
Er1: 000040 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ2**: temperatura Θ2 > 180°C 

(lub przerwa w obwodzie czujnika)
Er1: 000200 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ3**: temperatura Θ3 < 0°C 

(lub zwarcie w obwodzie czujnika)
Er1: 000400 Usterka w obwodzie pomiaru temperatury Θ3**: temperatura Θ3 > 180°C 

(lub przerwa w obwodzie czujnika)
Er1: 002000 Usterka w obwodzie pomiarowym V1*: wielkość przepływu q1 < q1i 

(qi — minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er1: 004000 Usterka w obwodzie pomiarowym V1*: wielkość przepływu q1 > q1s 

(qs — maksymalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er1: 008000 Usterka w obwodzie pomiarowym V1: usterka w kanale pomiaru przepływu
Er1: 020000 Usterka w obwodzie pomiarowym V2*: wielkość przepływu q2 < q2i 

(qi — minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er1: 040000 Usterka w obwodzie pomiarowym V2*: wielkość przepływu q2 > q2s 

(qs — maksymalna dopuszczalna wartość wielkość przepływu)
Er1: 080000 Usterka w obwodzie pomiarowym V2: usterka w kanale pomiaru przepływu
Er1: 100000 Brak napięcia zasilania (tylko dla rejestratora danych)

Uwaga: * — tylko, gdy stosowany jest niestandardowy algorytm obliczania energii.  
               ** — tylko, gdy czujniki temperatury T2, T3 są używane do obliczania energii cieplnej.  
               Aktywne kody błędów są dodawane i wyświetlane jednocześnie.

Stan czujnika temperatury T1
Stan czujnika temperatury T2
Stan czujnika temperatury T3
Stan przetwornika przepływu V1
Stan przetwornika przepływu V2
Stan napięcia zasilania (tylko dla archiwum)

Jednostki miary
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Błąd przejściowy Er2

W przypadku wykrycia błędów przejściowych Er2 w działaniu układu ogrzewania pomiar energii nie jest 
zatrzymywany, a błędy są wyświetlane w postaci 5-znakowego kodu błędu:

Szczegółowy opis kodów błędów przejściowych Er2

Wskazanie błędu Opis błędu
Er2: 00000 Brak błędu. Tryb normalny
Er2: 00001 Przepływ q1 w odwrotnym kierunku
Er2: 00002 Wartość przepływu q1 < q1i (minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er2: 00004 Wartość przepływu q1 > q1s (maksymalna dopuszczalna wartość wielkości 

przepływu)
Er2: 00008 Przetwornik przepływu V1 nie jest wypełniony cieczą
Er2: 00010 Przepływ q2 w odwrotnym kierunku*
Er2: 00020 Wartość przepływu q2 < q2i (minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er2: 00040 Wartość przepływu q2 > q2s (maksymalna dopuszczalna wartość wielkości 

przepływu)
Er2: 00080 Przetwornik przepływu V2 nie jest wypełniony cieczą
Er2: 00100 Na wejściu V3 nie pojawiły się żadne impulsy przez więcej niż 24 godz.**
Er2: 00200 Wartość przepływu q3 < q3i (minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er2: 00400 Wartość przepływu q3 > q3s (maksymalna dopuszczalna wartość wielkości 

przepływu)
Er2: 00800 Zwarcie V3***
Er2: 01000 Na wejściu V4 nie pojawiły się żadne impulsy przez więcej niż 24 godz.**
Er2: 02000 Wartość przepływu q4 < q4i (minimalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er2: 04000 Wartość przepływu q4 > q4s (maksymalna dopuszczalna wartość wielkości przepływu)
Er2: 08000 Zwarcie V4***
Er2:10000 Różnica temperatur Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Różnica temperatur Θ1–Θ2 < 0°C
Er2:40000 Temperatura Θ3 < –40°C lub zwarcie w obwodzie czujnika****
Er2:80000 Temperatura Θ3 > 180°C lub przerwa w obwodzie czujnika****
Er2:50000 W tym samym czasie występują dwa błędy:  „10000” i „40000”
Er2:60000 W tym samym czasie występują dwa błędy:  „20000” i „40000”
Er2:90000 W tym samym czasie występują dwa błędy:  „10000” i „80000”
Er2:A0000 W tym samym czasie występują dwa błędy:  „20000” i „80000”

Uwaga: * — nie są wyświetlane, gdy używany jest algorytm „zima / lato”.
                ** — tylko, gdy wybrany jest typ „L” wejścia przepływu („24-godzinna kontrola impulsów”).   
                *** — tylko, gdy wybrany typ „E” wejścia przepływu („kontrola zwarcia”).   
                **** — tylko, gdy włączony jest kanał pomiaru temperatury T3.
               Aktywne kody błędów są dodawane i wyświetlane jednocześnie.

Stan przetwornika przepływu V1
Stan przetwornika przepływu V2
Stan przetwornika przepływu V3
Stan przetwornika przepływu V4
Stan czujnika temperatury
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5. Utylizacja

Ten symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie należy go wyrzucać 
razem z odpadami z gospodarstw domowych. Produkt należy przekazać 
do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego 
produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Pozycja Materiał Utylizacja

Bateria Ogniwo suche, chlorku litu/tionylu 
5,7 g litu

Zatwierdzony punkt zbiórki 
akumulatorów litowych

Płytka drukowana 
z wyświetlaczem

Laminat miedziany, elementy 
lutowane, poliwęglan (PC), 
kauczuk termoplastyczny (TPE)

Zużyty sprzęt elektroniczny

Kable Miedź w powłoce poliuretanowej 
(PUR) lub polichlorku winylu (PVC) Recykling kabli

Przetwornik 
przepływu (w tym 
przetwornik i tuleja)

Mosiądz, stal nierdzewna, 
polisiarczek fenylenu (PPS) Recykling metali

Sensor 
ultradźwiękowy

Ceramika PZT, stal nierdzewna, 
polieteroimid (PEI)

Zatwierdzony punkt zbiórki 
ceramiki PZT

Pozostałe części z 
tworzywa sztucznego

Poliwęglan (PC), polisiarczek 
fenylenu (PPS), polieteroimid (PEI), 
kauczuk termoplastyczny (TPE)

Recykling tworzyw sztucznych
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