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Uvedenie do prevádzky

• Otvorte guľové kohúty, zapnite kúrenie a otvorte ventil vykurovacieho telesa.
• Skontrolujte inštaláciu ohľadom tesnosti a smeru prietoku.
• Zaplombujte snímač teploty a snímač prietoku na ochranu proti manipulácii.
• Odstráňte montážnu ochranu krytu počítadla.
• Poznamenajte si dátum montáže, čísla počítadla, eventuálne čísla plômb, 

stavy počítadla – starý a nový.
• Starý prístroj zlikvidujte zodpovedajúc národným predpisom

Zobrazenia stavu

Zobrazenie Opis 

Zobrazené údaje platia pre:
• Heat = teplo 
• Cool = chlad

• Imp1 = impulzný vstup 1 
• Imp2 = impulzný vstup 2

• (prázdne) = zobrazená hodnota je aktuálna hodnota
• M (Memory) = hodnota v mesačný dátum, resp. dátum stano-

veného dňa

Zobrazená hodnota je hodnota dátumu:
• Day = aktuálna dátum
• M-Day = dátum platí pre uloženú hodnotu roka, resp. mesiaca

Zobrazená hodnota je kontrolné číslo:
• Check = kontrolné čísla sa vzťahuje na aktuálnu hodnotu 

spotreby
• M-Check = kontrolné číslo platí pre uloženú hodnotu roka, resp. 

mesiaca

• Okamžitý prietok k dispozícii 
• Žiadne počítanie energie -> žiadny teplotný rozdiel

• Okamžitý prietok k dispozícii
• Počítanie energie

• Komunikácia IrDA je práve aktívna

Zobrazenie prevádzkového stavu
Zobrazenie Opis Opatrenia/pokyny

• Prekročený komuni-
kačný kredit rozhrania 
modulu alebo IrDA

• Odstráni sa po uplynutí obdobia 
kreditu (modul = aktuálny deň; IrDA = 
aktuálny mesiac).

• Uplynulá 
doba prevádzky

• Prístroj sa musí vymeniť, resp. 
batéria sa musí vymeniť.

Dbajte na národné a pre krajinu špecifické úpravy!

• Nesprávny smer 
prietoku

• Skontrolujte montáž  
(dbajte na šípku na snímači prietoku)

• Skontrolujte prepojenie rúrami
• Cirkulačné čerpadlá a termostaty 

skontrolujte ohľadom správnej funkcie

• Snímače teploty sú 
zamenené, resp. 
nesprávne namon-
tované

• Skontrolujte, či sa snímač prietoku  
namontoval v správnej vetve, resp. 

• skontrolujte spôsob montáže sníma-
ča teploty

Hlásenia chýb
Zobrazenie chyby Opis chyby Opatrenia/pokyny

• Hardvérová chyba 
alebo poškodený 
firmvér

• Snímač prietoku, spojovací kábel 
a počítadlo skontrolujte ohľadom 
vonkajšieho poškodenia

• Prístroj sa musí vymeniť
• Zlomený snímač 

toku vpred
• Snímač teploty a vedenia skontrolujte 

ohľadom mechanických poškodení
• Prístroj sa musí vymeniť

• Skrat snímača  
toku vpred

• Snímač teploty a vedenia skontrolujte 
ohľadom mechanických poškodení

• Prístroj sa musí vymeniť
• Zlomený snímač 

spätného toku
• Snímač teploty a vedenia skontrolujte 

ohľadom mechanických poškodení
• Prístroj sa musí vymeniť

• Skrat snímača  
spätného toku

• Snímač teploty a vedenia skontrolujte 
ohľadom mechanických poškodení

• Prístroj sa musí vymeniť
Iba u prístrojov s nasadzovacím modulom • Modul obsahuje namerané údaje 

iného merača tepla
• Uložte údaje, pretože tieto sa po 

krátkej dobe prepíšu
• Na vymazanie zobrazenia stlačte 

ľubovoľné tlačidlo

• Nasadzovací modul 
sa predtým spároval s 
iným meracím prí-
strojom
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Navodila za uporabo in montažo
Samo za strokovno osebje

SL
Varnost in jamstvo

Izdelek je treba montirati strokovno in v skladu s temi smernicami za montažo, 
zato ga lahko montira le kvalificirano in usposobljeno strokovno osebje!
Predvidena uporaba
Toplotni števci se uporabljajo za centralno zajemanje porabe grelne ali hladilne 
energije. Glede na izvedbo so predvideni za merjenje grelne vode ali grelne 
vode z dodatki glikola. Toplotni števci so predvideni izključno za ta namen. 
Drugačna uporaba od opisane ali sprememba naprave nista v skladu s predvi-
deno uporabo in zanju potrebujete predhodno pisno dovoljenje.

Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom. 
Zaradi vroče vode obstaja nevarnost oparin!

Jamstvo in garancija
Garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati samo, če so bili deli pravilno 
uporabljeni in je uporabnik upošteval tehnične predpise ter veljavna tehnična 
pravila.
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za verodostojnost predloženih podat-
kov. V primeru dvoma velja izmerjena vrednost umerjenega merilnega instru-
menta.
Varnostni napotki
Naprave je dovoljeno uporabljati samo v tehničnih sistemih zgradbe in v 
predpisane namene. Naprava je zasnovana v skladu z direktivami razreda 
zaščite III in jo je treba montirati v skladu s temi predpisi. Upoštevati je treba 
krajevne predpise (namestitev itd.).
Varnostni napotki za litijeve baterije
Toplotni števec je opremljen z litijevo baterijo. Ta vrsta baterije je uvrščena kot 
nevarna snov. 
UPOŠTEVATI JE TREBA VELJAVNE TRANSPORTNE PREDPISE!
Po naročilu so na voljo potrdila o preizkusu uporabljenih baterij.
Ravnanje z litijevimi baterijami:
• skladiščiti zaščitene pred vlago;
• ne segrevati nad 100 °C ali metati v ogenj;
• ne kratko vezati;
• ne odpirati ali poškodovati;
• ne polniti;
• ne hraniti na dosegu otrok.
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Navodila za uporabo in montažo
Samo za strokovno osebje

Varnost in jamstvo

Izdelek je treba montirati strokovno in v skladu s temi smernicami za montažo, 
zato ga lahko montira le kvalificirano in usposobljeno strokovno osebje!
Predvidena uporaba
Toplotni števci se uporabljajo za centralno zajemanje porabe grelne ali hladilne 
energije. Glede na izvedbo so predvideni za merjenje grelne vode ali grelne 
vode z dodatki glikola. Toplotni števci so predvideni izključno za ta namen. 
Drugačna uporaba od opisane ali sprememba naprave nista v skladu s predvi-
deno uporabo in zanju potrebujete predhodno pisno dovoljenje.

Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom. 
Zaradi vroče vode obstaja nevarnost oparin!

Jamstvo in garancija
Garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati samo, če so bili deli pravilno 
uporabljeni in je uporabnik upošteval tehnične predpise ter veljavna tehnična 
pravila.
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za verodostojnost predloženih podat-
kov. V primeru dvoma velja izmerjena vrednost umerjenega merilnega instru-
menta.
Varnostni napotki
Naprave je dovoljeno uporabljati samo v tehničnih sistemih zgradbe in v 
predpisane namene. Naprava je zasnovana v skladu z direktivami razreda 
zaščite III in jo je treba montirati v skladu s temi predpisi. Upoštevati je treba 
krajevne predpise (namestitev itd.).
Varnostni napotki za litijeve baterije
Toplotni števec je opremljen z litijevo baterijo. Ta vrsta baterije je uvrščena kot 
nevarna snov. 
UPOŠTEVATI JE TREBA VELJAVNE TRANSPORTNE PREDPISE!
Po naročilu so na voljo potrdila o preizkusu uporabljenih baterij.
Ravnanje z litijevimi baterijami:
• skladiščiti zaščitene pred vlago;
• ne segrevati nad 100 °C ali metati v ogenj;
• ne kratko vezati;
• ne odpirati ali poškodovati;
• ne polniti;
• ne hraniti na dosegu otrok.
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Pravilno odlaganje tega izdelka
Naprave je treba pri odlaganju obravnavati kot odpadne elektronske naprave 
v smislu evropske Direktive 2012/19/EU in jih ne smete odstraniti med gospo-
dinjske odpadke.
• Napravo odstranite prek kanalov, predvidenih za ta namen.
• Upoštevajte krajevno in trenutno veljavno zakonodajo.
• Izrabljene baterije odložite na predvidenih zbirnih mestih.

Povezava

Za povezavo števca naredite naslednje:
• Določite mesto vgradnje glede na napis na števcu.
• Upoštevajte dimenzije števca in preverite, ali je dovolj prostora.
• Pred vgradnjo števca napravo temeljito sperite in zaprite krogelne pipe.
• Demontirajte izpiralno cev iz inštalacije.
• Odstranite navojne zaščitne kapice na novem števcu.
• Števec montirajte navpično ali vodoravno med dve krogelni pipi, tako da 

bosta puščica na tipalu pretoka in smer toka usklajeni. Pri tem upoštevajte 
vgradne situacije in naslednje primere.

• Temperaturna tipala montirajte v istem krogotoku kot števec.

Pomembni napotki za vgradnjo
Napeljave tipal (npr. kabel temperaturnega tipala) je treba položiti na 
najmanj 50-milimetrski razdalji od virov elektromagnetnih motenj (stika-
la, elektromotorji, fluorescenčne svetilke).
Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom! Zaradi vroče vode obstaja 
nevarnost oparin! Montažo lahko izvaja samo usposobljeno strokovno 
osebje.
Upoštevati je treba navodila za uporabo, obratovalne pogoje in zahteve 
za vgradnjo v skladu z EN 1434-6!
Upoštevati je treba pravilno montažo predtoka ali povratnega toka in 
položaj vgradnje tipala pretoka!

Novi števec vedno montirajte z novimi tesnili!

Temperaturna tipala je mogoče montirati v krogelne ventile, T-kose, 
neposredno potopljene ali v potopne tuljave. Konca tipala morata segati 
najmanj do sredine preseka cevi.
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise za uporabo 
potopnih tuljav!

Položaji vgradnje

Vodoravna vgradnja Navpična vgradnja

Vodoravna, nagnjena vgradnja Vgradnja, obrnjena na glavo, ni 
dovoljena!
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Pravilno odlaganje tega izdelka
Naprave je treba pri odlaganju obravnavati kot odpadne elektronske naprave 
v smislu evropske Direktive 2012/19/EU in jih ne smete odstraniti med gospo-
dinjske odpadke.
• Napravo odstranite prek kanalov, predvidenih za ta namen.
• Upoštevajte krajevno in trenutno veljavno zakonodajo.
• Izrabljene baterije odložite na predvidenih zbirnih mestih.

Povezava

Za povezavo števca naredite naslednje:
• Določite mesto vgradnje glede na napis na števcu.
• Upoštevajte dimenzije števca in preverite, ali je dovolj prostora.
• Pred vgradnjo števca napravo temeljito sperite in zaprite krogelne pipe.
• Demontirajte izpiralno cev iz inštalacije.
• Odstranite navojne zaščitne kapice na novem števcu.
• Števec montirajte navpično ali vodoravno med dve krogelni pipi, tako da 

bosta puščica na tipalu pretoka in smer toka usklajeni. Pri tem upoštevajte 
vgradne situacije in naslednje primere.

• Temperaturna tipala montirajte v istem krogotoku kot števec.

Pomembni napotki za vgradnjo
Napeljave tipal (npr. kabel temperaturnega tipala) je treba položiti na 
najmanj 50-milimetrski razdalji od virov elektromagnetnih motenj (stika-
la, elektromotorji, fluorescenčne svetilke).
Vgrajeni števec je sestavni del pod pritiskom! Zaradi vroče vode obstaja 
nevarnost oparin! Montažo lahko izvaja samo usposobljeno strokovno 
osebje.
Upoštevati je treba navodila za uporabo, obratovalne pogoje in zahteve 
za vgradnjo v skladu z EN 1434-6!
Upoštevati je treba pravilno montažo predtoka ali povratnega toka in 
položaj vgradnje tipala pretoka!

Novi števec vedno montirajte z novimi tesnili!

Temperaturna tipala je mogoče montirati v krogelne ventile, T-kose, 
neposredno potopljene ali v potopne tuljave. Konca tipala morata segati 
najmanj do sredine preseka cevi.
Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise za uporabo 
potopnih tuljav!

Položaji vgradnje

Vodoravna vgradnja Navpična vgradnja

Vodoravna, nagnjena vgradnja Vgradnja, obrnjena na glavo, ni 
dovoljena!
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Načini vgradnje

Primer vgradnje vijačnega toplotnega števca - neposredno potopljen

Primer vgradnje toplotnega števca v merilni kapsuli - posredno potopljen 

Tipalo povratnega toka in-
tegrirano v tipalo pretoka

Tipalo povratnega toka in-
tegrirano v tipalo pretoka

Tipalo predtoka, posredno potopno (s potopno tuljavo)

Krogelna pipa s priključkom za 
neposredno potopno tipalo
Neposredno potopno tipalo/predtok

Upravljalni elementi in vmesniki

(1) Serijsko je zaslon vedno izklopljen (način spanja). 
Za priklic zaslona hitrega odčita-
vanja za trenutek pritisnite tipko 
< H > ali < V >.
Za priklic sheme upravljanja 
ravni držite tipko < H > ali < V > 
pritisnjeno dlje kot 3 sekunde.
(2) Tipka < H > (vodoravno)
(3) Tipka < V > (navpično)
(4) Vmesnik IrDA
(5) Pokrov vmesnika
(6) Vmesnik modula

(7) Pritrdilne luknje za zunanje optične module in zunanje kable
(8) Uporabniška varovalka in vtična mesta za zunanje kabelske priključke

Montaža vijačnega števca

• Odstranite izpiralno cev oz. demontirajte obstoječi števec.
• Odstranite stara tesnila.
• Po potrebi demontirajte temperaturno tipalo.
• Odstranite navojne zaščitne kapice.

• Vijačne spoje z novim tesnilom privijte z največ 
45 Nm zateznega momenta.

Novi števec vedno  
namestite z novimi tesnili!
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Načini vgradnje

Primer vgradnje vijačnega toplotnega števca - neposredno potopljen

Primer vgradnje toplotnega števca v merilni kapsuli - posredno potopljen 

Upravljalni elementi in vmesniki

(1) Serijsko je zaslon vedno izklopljen (način spanja). 
Za priklic zaslona hitrega odčita-
vanja za trenutek pritisnite tipko 
< H > ali < V >.
Za priklic sheme upravljanja 
ravni držite tipko < H > ali < V > 
pritisnjeno dlje kot 3 sekunde.
(2) Tipka < H > (vodoravno)
(3) Tipka < V > (navpično)
(4) Vmesnik IrDA
(5) Pokrov vmesnika
(6) Vmesnik modula

(7) Pritrdilne luknje za zunanje optične module in zunanje kable
(8) Uporabniška varovalka in vtična mesta za zunanje kabelske priključke

Montaža vijačnega števca

• Odstranite izpiralno cev oz. demontirajte obstoječi števec.
• Odstranite stara tesnila.
• Po potrebi demontirajte temperaturno tipalo.
• Odstranite navojne zaščitne kapice.

• Vijačne spoje z novim tesnilom privijte z največ 
45 Nm zateznega momenta.

Novi števec vedno  
namestite z novimi tesnili!
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Montaža števca v merilni kapsuli

Priprava za montažo
• Odstranite slepi pokrov oz. demontirajte obstoječi števec.
• Odstranite profilno tesnilo.
• Po potrebi demontirajte temperaturno 

tipalo.

Identifikacija EAT
• Preverite, ali ima EAT oznako „IST“ 

oz. „QDS“. Če je EAT tako označen, je 
mogoče merilno kapsulo uporabiti brez 
dodatnih preizkusov.

Če na EAT ni nobene oznake:
• Na merski skici EAT-a (glejte pogl. Di-

menzije) preverite navedene mere na 
obstoječem EAT. 

• Če se izmerjene mere ne ujemajo s podatki v teh navodilih, merilne kapsule 
ni mogoče vgraditi v predvideni EAT.

Montaža toplotnega števca

• Nov toplotni 
števec privijte v EAT.

• Merilno kapsulo s primernim 
ključem zategnite s pribl. 30-40 Nm.

• Poravnajte aritmetično enoto.

Oznaka tipa EAT

• Novo profilno tesnilo 
pravilno vstavite. 

Novi števec vedno  
namestite z novimi tesnili!

Montaža temperaturnega tipala

Komplet za montažo neposredno potopnega temperaturnega tipala
Števcem s temperaturnim tipalom 5,2 x 45 mm je priložen komplet za monta-
žo. Z njim lahko tipalo montirate neposredno potopljeno v krogelno pipo.

Izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P1  tem-
peraturnega tipala na polskodelastem 
vijačnem spoju.
(1) Temperaturno tipalo vstavite v priložen 
polskodelasti vijačni spoj. 
(2) Drugo polovico vijaka nataknite tako, 
da se bo pritrdilni zatič prve polovice 
zaskočil v utore druge polovice.

(3) Okroglo tesnilo montirajte na 
mesto vgradnje v krogelni pipi. 
Uporabite originalno okroglo  
tesnilo iz kompleta dodatne 
opreme!

(4) Vstavite temperaturno tipalo in ga privijte 
z zateznim momentom pribl. 3 Nm (ročno).

Preverite, ali je temperaturno tipalo pravilno montirano:

(a) Prirobnica polskodelastega vijačnega 
spoja tesno nalega na krogelno pipo.

(b) Skodelice vijačnega spoja se tesno 
prilegajo druga drugi.

Če vam temperaturnega tipala ne uspe 
pravilno montirati, ga morate znova odstra-
niti iz krogelne pipe.

Nato izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P2  temperaturnega tipala 
na polskodelastem vijačnem spoju.
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Montaža števca v merilni kapsuli

Priprava za montažo
• Odstranite slepi pokrov oz. demontirajte obstoječi števec.
• Odstranite profilno tesnilo.
• Po potrebi demontirajte temperaturno 

tipalo.

Identifikacija EAT
• Preverite, ali ima EAT oznako „IST“ 

oz. „QDS“. Če je EAT tako označen, je 
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Če na EAT ni nobene oznake:
• Na merski skici EAT-a (glejte pogl. Di-

menzije) preverite navedene mere na 
obstoječem EAT. 

• Če se izmerjene mere ne ujemajo s podatki v teh navodilih, merilne kapsule 
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Montaža toplotnega števca

• Nov toplotni 
števec privijte v EAT.

• Merilno kapsulo s primernim 
ključem zategnite s pribl. 30-40 Nm.

• Poravnajte aritmetično enoto.

• Novo profilno tesnilo 
pravilno vstavite. 

Montaža temperaturnega tipala

Komplet za montažo neposredno potopnega temperaturnega tipala
Števcem s temperaturnim tipalom 5,2 x 45 mm je priložen komplet za monta-
žo. Z njim lahko tipalo montirate neposredno potopljeno v krogelno pipo.

Izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P1  tem-
peraturnega tipala na polskodelastem 
vijačnem spoju.
(1) Temperaturno tipalo vstavite v priložen 
polskodelasti vijačni spoj. 
(2) Drugo polovico vijaka nataknite tako, 
da se bo pritrdilni zatič prve polovice 
zaskočil v utore druge polovice.

(3) Okroglo tesnilo montirajte na 
mesto vgradnje v krogelni pipi. 
Uporabite originalno okroglo  
tesnilo iz kompleta dodatne 
opreme!

(4) Vstavite temperaturno tipalo in ga privijte 
z zateznim momentom pribl. 3 Nm (ročno).

Preverite, ali je temperaturno tipalo pravilno montirano:

(a) Prirobnica polskodelastega vijačnega 
spoja tesno nalega na krogelno pipo.

(b) Skodelice vijačnega spoja se tesno 
prilegajo druga drugi.

Če vam temperaturnega tipala ne uspe 
pravilno montirati, ga morate znova odstra-
niti iz krogelne pipe.

Nato izvedite korake 1–4 s prikazanim položajem P2  temperaturnega tipala 
na polskodelastem vijačnem spoju.

Temperaturno tipalo ne 
sme zadevati ob dno 
krogelne pipe!
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Montaža temperaturnega tipala

Če v števcu ni predhodno montirano tipalo, je treba tipalo na kratkem kab-
lu (80 cm) namestiti v isti liniji kot števec. Drugo tipalo (dolžine 1,5 m ali 
3 m) se namesti v nasproti ležeči liniji.

Komplet za montažo posredno potopnega temperaturnega tipala (potop-
na tuljava)
Potopne tuljave so delno dovoljene tudi za nove inštalacije, če so v skladu z 
MID. Uporabljajte izključno naslednje potopne tuljave:  
Ø tipala 5,0: FKM0038, Ø tipala 5,2: FKM0039

Korake 1–3 preizkusite enega za drugim s prikazanimi položaji temperatur-
nega tipala na polskodelastem vijačnem spoju P1 , P2  in P3 , dokler ne 
zagotovite, da je temperaturno tipalo do konca vstavljeno v potopno tuljavo in 
vijačni spoj tipala zagrabi v navoj potopne tuljave!
(1) Temperaturno tipalo vstavite v priložen polskodelasti 

vijačni spoj*. 
(2) Drugo polovico vijaka nataknite tako, da se bodo pritrdilni 

zatiči prve polovice zaskočili v utore druge polovice.
(3) Temperaturno tipalo potisnite do konca v potopno tuljavo.
(4) Temperaturno tipalo v potopni tuljavi privijte z zateznim momentom pribl. 

3 Nm (ročno).
Pri vgradnji temperaturnega tipala v tuje potopne tuljave se lahko način 
pritrditve razlikuje od zgornjega opisa. Po potrebi uporabite pritrdilni 
material demontirane naprave.

* Napravam s premerom temperaturnega tipala 6 mm za vgradnjo v tuje potopne tuljave 
vijačni spoji niso priloženi.

Stenska montaža

Različice s snemljivo aritmetično enoto je mogoče z opcijsko razpoložljivim 
stenskim držalom namestiti največ 40 cm od tipala toka.

(1) S priloženimi materiali na želeni položaj 
pritrdite distančno držalo (a) in stensko 
držalo (b). Stensko držalo poravnajte 
tako, da bo utor (b1) usmerjen navzdol.

(2) Pokrov (c) nataknite tako, da bo napis 
„TOP2” mogoče brati vodoravno in bo 
pokrov zaskočil v stensko držalo. 

(3) ) Snemite aritmetično enoto s tipala 
toka in odvijte kabel aritmetične enote.

(4) Aritmetično enoto vstavite v stensko 
držalo, da občutno zaskoči.

Namestitev uporabniške varovalke

Števcu sta priloženi dve t.i. zaviti plombi, s katerima lahko zaplombirate tem-
peraturna tipala in vijačni spoj merilne cevi.

Pri plombiranju postopajte, kot sledi:
(1) ) Žico plombe napeljite skozi izvrtine za plombiranje na krovni matici na 

vstopu, EAT-u in tipalu toka oz. vijačnem spoju tipala ter potopne tuljave.
(2) Žico vtaknite skozi prosto odprtino v ogrodju plombe.
(3) Zapiralo plombe potisnite navzdol in ga močno pritisnite v ohišje plombe!
(4) Odstranite odvečno žico plombe.
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Naslavljanje
Vsakemu merilnemu instrumentu se v tovarni dodeli enolična identifikacijska 
številka (številka naprave). Ta ID-številka se iz merilnega instrumenta prenese 
v sistem vodila M-BUS kot sekundarni naslov.
Odčitavanja podatkov merilnega instrumenta se običajno izvede prek sekun-
darnega naslova.
Prenos količine hladilne energije
Pri napravah s kombiniranim števcem za ogrevanje/hlajenje (WFN54..) je za 
merjenje hladilne energije v sistemu vodila M-BUS prikazan dodaten merilni 
instrument z identifikacijsko številko, izračunano na podlagi parametra „FabNr“ 
toplotnega števca + 1. Napravi se v podatkovnem nizu dodeli medij „hlajenje“. 
Primer: ID ogrevanje  00.123.456
 ID hlajenje  00.123.457
Parametri za odčitavanje
Naslednji parametri se odčitajo iz toplotnega števca in pošljejo v centralo 
vodila M-BUS.
• Številka naprave (8-mestna)
• Različica medija/prog. opreme
• Ura/datum
• Status napake (odčitavanje 

5- oz. 45-krat na dan)

• Datum napake
• Trenutne vrednosti porabe  

(ogrevanje ali hlajenje, količina)
• Ključni datum
• Vrednost na ključni datum (ogrevanje ali 

hlajenje)
Opcijsko prek izbire aplikacije:
• 13 mesečnih vrednosti (ogrevanje ali hlajenje)
• Pretok
• Moč

• Energija
• Temperatura predtoka/povratnega toka

Prenos impulznih vrednosti
Če so na toplotni števec priključeni števci z impulznim izhodom, toplotni števec 
poleg podatkov merjenja ogrevalne energije prenaša tudi podatke merjenja 
impulzov.
Parametri za odčitavanje merjenja impulzov
• Številka naprave (8-mestna)
• Različica medija/prog. opre-

me
• Ura/datum
• Status napake (odčitavanje 

5- oz. 45-krat na dan)

• Datum napake
• Trenutne vrednosti porabe  

(ogrevanje ali hlajenje, količina)
• Ključni datum (enako kot toplotni števec)
• Vrednost na ključni datum (ogrevanje ali 

hlajenje)
Opcijsko prek izbire aplikacije:
• 13 mesečnih vrednosti (ogrevanje ali hlajenje)

Števci z vmesnikom vodila M-BUS in 2 impulznima vhodoma WFx54..

Naprave tipa WFx54 so opremljene z vmesnikom vodila M-BUS. Delujejo kot 
komunikacijsko središče za prenos merilnih vrednosti v centralo vodila M-BUS. 
Poleg tega so naprave opremljene z 2 impulznima vhodoma. Tako se lahko 
izmerijo impulzi iz enega ali dveh vodnih števcev z impulznim izhodom (reed 
kontakt) in se posredujejo v centralo vodila M-BUS.
Na števec tipa WFx54.. ni mogoče  

montirati dodatnih modulov.
Priključitev krmilnega kabla na napravo

Zasedenost pinov Impulzni vhod 1 Pin 1: oranžen
Pin 2: rjav

Impulzni vhod 2 Pin 1: rdeč
Pin 2: črn

Vodilo M-BUS Pin 3: rdeč
Pin 4: črn

Priključitev na vodilo M-BUS
Povezavo z vodilom M-BUS je treba izvesti v skladu z EN 13757-2.
Pri tem upoštevajte naslednje napotke:
• Uporabite kakovostne vzmetne sponke ali krčne nasede, ki ustrezajo prere-

zom.
• Preprečite nepotrebno skeniranje vodila M-BUS.
• Če je mogoče, vodilo M-BUS zaženite v enem koraku!
• Zagotovite neprekinjeno električno napajanje vodila M-BUS.
• Preprečite izklapljanje vodila M-BUS.
• Pri servisiranju in naknadnih montažnih delih pazite, da na povezavi vodi-

la M-BUS ne povzročite kratkih stikov.

Tolerierungsgrundsatz
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Dodatni radijski modul WFZ56..

Dodatni radijski modul WFZ56.. je namenjen nadgradnji kompaktnih toplotnih/
hladilnih števcev serije WFx50.. za uporabo v sistemih „walk-by“ in AMR.
Dodatni modul prebere podatke toplotnih števcev in jih pošlje v sistem za 
odčitavanje. Za nastavitev parametrov je dodatni modul opremljen z optičnim 
vmesnikom.
Montaža modula 
Pri kompletih AMR (WFx57..) in kompletih „walk-by“ (WFx55..) je dodatni 
radijski modul že tovarniško montiran.

Pred montažo dodatnega radijskega modula je treba omrežje preklopiti v 
namestitveni način.

Ker se podatki prenašajo optično, je treba zagotoviti, da so okenca 
elementov za prenos na dodatnem modulu in števcu čista ter nepoško-
dovana.

1. Odstranite pokrov vmesnika na števcu.
2. Namestite modul.
3. Modul pritrdite s priloženima vijakoma.

Dodatni modul zaplombirajte šele po uspešnem zagonu!

4. Plombe na modulu potisnite do glave vijaka.

 

Kmalu po namestitvi bo modul z aritmetično enoto vzpostavil povezavo prek 
optičnega vmesnika in iz toplotnega števca odčital podatke o napravi. Če bo 
povezava uspela, bo takole prikazana na zaslonu števca:  
„FA[Software-Version]“
Modul z zunanjo anteno
Pri modulih z zunanjo anteno morate postopati, kot sledi:
• Če so vrata razdelilne omarice iz plastike, se antena s termoplastičnim 

lepilom pritrdi na notranjost vrat.
• Če so vrata kovinska, je treba anteno bočno speljati navzven in jo pritrditi na 

steno.
• Pri popolnoma kovinskih razdelilnih omaricah na betonskih stenah se antena 

spelje navzven skozi izvrtino v razdelilni omarici. 

Priporočljivo je, da anteno montirate navpično in, da jo zaščitite, v lasten 
kabelski kanal najmanj 10 cm stran od drugih kovinskih delov. 
Da preprečite odboje, morate anteno pri nameščanju na betonsko steno 

pritrditi neposredno na steno. 
Za pritrditev ne smete uporabiti nikakršnih kovinskih delov. Tudi tu je priporo-
čljiva pritrditev kabelskega kanala s termoplastičnim lepilom. 
Pri montaži morate paziti, da je polmer prepogibanja vsaj 35 mm (= minimalni 
polmer prepogibana).

Zamenjava naprav
Zamenjava aritmetične enote/toplotnega števca
• aritmetično enoto/toplotni števec, ki ga želite nadomestiti, odjavite iz omrež-

ja;
• zamenjajte napravo;
• novo aritmetično enoto/toplotni števec prijavite v omrežje.
Zamenjava dodatnega radijskega modula
Pri zamenjavi dodatnega radijskega modula ne smete reprogramirati omrež-
nega vozlišča.
Poslana številka naprave se odčita iz aritmetične enote, nato pa jo novi modul 
kot običajno pošlje omrežnemu vozlišču.
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Dodatni radijski modul WFZ56..

Dodatni radijski modul WFZ56.. je namenjen nadgradnji kompaktnih toplotnih/
hladilnih števcev serije WFx50.. za uporabo v sistemih „walk-by“ in AMR.
Dodatni modul prebere podatke toplotnih števcev in jih pošlje v sistem za 
odčitavanje. Za nastavitev parametrov je dodatni modul opremljen z optičnim 
vmesnikom.
Montaža modula 
Pri kompletih AMR (WFx57..) in kompletih „walk-by“ (WFx55..) je dodatni 
radijski modul že tovarniško montiran.

Pred montažo dodatnega radijskega modula je treba omrežje preklopiti v 
namestitveni način.

Ker se podatki prenašajo optično, je treba zagotoviti, da so okenca 
elementov za prenos na dodatnem modulu in števcu čista ter nepoško-
dovana.

1. Odstranite pokrov vmesnika na števcu.
2. Namestite modul.
3. Modul pritrdite s priloženima vijakoma.

Dodatni modul zaplombirajte šele po uspešnem zagonu!

4. Plombe na modulu potisnite do glave vijaka.

 

Kmalu po namestitvi bo modul z aritmetično enoto vzpostavil povezavo prek 
optičnega vmesnika in iz toplotnega števca odčital podatke o napravi. Če bo 
povezava uspela, bo takole prikazana na zaslonu števca:  
„FA[Software-Version]“
Modul z zunanjo anteno
Pri modulih z zunanjo anteno morate postopati, kot sledi:
• Če so vrata razdelilne omarice iz plastike, se antena s termoplastičnim 

lepilom pritrdi na notranjost vrat.
• Če so vrata kovinska, je treba anteno bočno speljati navzven in jo pritrditi na 

steno.
• Pri popolnoma kovinskih razdelilnih omaricah na betonskih stenah se antena 

spelje navzven skozi izvrtino v razdelilni omarici. 

Priporočljivo je, da anteno montirate navpično in, da jo zaščitite, v lasten 
kabelski kanal najmanj 10 cm stran od drugih kovinskih delov. 
Da preprečite odboje, morate anteno pri nameščanju na betonsko steno 

pritrditi neposredno na steno. 
Za pritrditev ne smete uporabiti nikakršnih kovinskih delov. Tudi tu je priporo-
čljiva pritrditev kabelskega kanala s termoplastičnim lepilom. 
Pri montaži morate paziti, da je polmer prepogibanja vsaj 35 mm (= minimalni 
polmer prepogibana).

Zamenjava naprav
Zamenjava aritmetične enote/toplotnega števca
• aritmetično enoto/toplotni števec, ki ga želite nadomestiti, odjavite iz omrež-

ja;
• zamenjajte napravo;
• novo aritmetično enoto/toplotni števec prijavite v omrežje.
Zamenjava dodatnega radijskega modula
Pri zamenjavi dodatnega radijskega modula ne smete reprogramirati omrež-
nega vozlišča.
Poslana številka naprave se odčita iz aritmetične enote, nato pa jo novi modul 
kot običajno pošlje omrežnemu vozlišču.
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Nastavitev parametrov
Dodatni radijski moduli
S parametrirno programsko opremo ACT20 in parametrirnim kablom lahko 
nastavite parametre radijskih modulov in pošiljate nastavitvene telegrame. Po 
zagonu programske opreme ACT20 in prijavi (uporabniški profil „skrbnik“) se 
izbere ustrezni vmesnik in aktivira zavihek.
Namestitveni postopek bo na zaslonu toplotnega števca prikazan po posame-
znih korakih namestitve („inst 8“ do „inst 1“).

AMR in walk-by
• „Customer location“ kot prosto izbirno polje (največ 8 številk)

Walk-by 
• Začetek pošiljanja
• Način odčitavanja 
• Zakasnitev pošiljanja
• Dan brez pošiljanja

Prenos količine hladilne energije 
Če je v toplotnem števcu aktivirana možnost „Merjenje hladilne energije“, 
merilni instrument poleg podatkov merjenja ogrevalne energije prenaša tudi 
podatke merjenja hladilne energije.
V ta namen je za merjenje hladilne energije v omrežnem vozlišču prikazan 
dodaten merilni instrument z identifikacijsko številko, izračunano na podlagi 
parametra „FabNr“ toplotnega števca + 1. Napravi se v podatkovnem nizu 
dodeli medij „hlajenje“. 

Primer: ID ogrevanje  00.123.456
 ID hlajenje   00.123.457

Stanje napake se pojavi v naslednjih primerih:
1. Ko modul ni nameščen na aritmetično enoto.
2. Aritmetična enota sama prikaže sporočilo o napaki „ERROR“. To sporočilo 

lahko preberete na zaslonu LCD aritmetične enote.

Uporaba

Priklic zaslona hitrega odčitavanja
Serijsko je zaslon vedno izklopljen (način spanja).

Za trenutek pritisnite tipko < H > ali za trenutek pritisnite tipko < V >

Test zaslona – vse 
vklopljeno  0,5 s

Trenutna vrednost 
5 s

Ključni datum 
5 s

Vrednost na ključni 
datum  5 s utripajoče 

Test zaslona – vse 
izklopljeno  0,5 s 10

 x

Prikaz hitrega odčitavanja se 
začne s trenutno vrednostjo 
porabe.

Po 10 ponovitvah zaslon sa-
modejno preklopi nazaj v način 
spanja.

Kadar koli lahko preklopite na 
shemo upravljanja ravni. Za 
to pritisnite tipko < H > ali < V > 
in jo držite pritisnjeno dlje kot 
3 sekunde.

Shema upravljanja standardnih ravni

Pritisnite tipko < H > ali < V > in jo držite pritisnjeno dlje kot 3 sekunde.

      Menjava ravni: Pritisnite tipko < H >      
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Nastavitev parametrov
Dodatni radijski moduli
S parametrirno programsko opremo ACT20 in parametrirnim kablom lahko 
nastavite parametre radijskih modulov in pošiljate nastavitvene telegrame. Po 
zagonu programske opreme ACT20 in prijavi (uporabniški profil „skrbnik“) se 
izbere ustrezni vmesnik in aktivira zavihek.
Namestitveni postopek bo na zaslonu toplotnega števca prikazan po posame-
znih korakih namestitve („inst 8“ do „inst 1“).

AMR in walk-by
• „Customer location“ kot prosto izbirno polje (največ 8 številk)

Walk-by 
• Začetek pošiljanja
• Način odčitavanja 
• Zakasnitev pošiljanja
• Dan brez pošiljanja

Prenos količine hladilne energije 
Če je v toplotnem števcu aktivirana možnost „Merjenje hladilne energije“, 
merilni instrument poleg podatkov merjenja ogrevalne energije prenaša tudi 
podatke merjenja hladilne energije.
V ta namen je za merjenje hladilne energije v omrežnem vozlišču prikazan 
dodaten merilni instrument z identifikacijsko številko, izračunano na podlagi 
parametra „FabNr“ toplotnega števca + 1. Napravi se v podatkovnem nizu 
dodeli medij „hlajenje“. 

Primer: ID ogrevanje  00.123.456
 ID hlajenje   00.123.457

Stanje napake se pojavi v naslednjih primerih:
1. Ko modul ni nameščen na aritmetično enoto.
2. Aritmetična enota sama prikaže sporočilo o napaki „ERROR“. To sporočilo 

lahko preberete na zaslonu LCD aritmetične enote.

Uporaba

Priklic zaslona hitrega odčitavanja
Serijsko je zaslon vedno izklopljen (način spanja).

Za trenutek pritisnite tipko < H > ali za trenutek pritisnite tipko < V >

Test zaslona – vse 
vklopljeno  0,5 s

Trenutna vrednost 
5 s

Ključni datum 
5 s

Vrednost na ključni 
datum  5 s utripajoče 

Test zaslona – vse 
izklopljeno  0,5 s 10

 x

Prikaz hitrega odčitavanja se 
začne s trenutno vrednostjo 
porabe.

Po 10 ponovitvah zaslon sa-
modejno preklopi nazaj v način 
spanja.

Kadar koli lahko preklopite na 
shemo upravljanja ravni. Za 
to pritisnite tipko < H > ali < V > 
in jo držite pritisnjeno dlje kot 
3 sekunde.

Shema upravljanja standardnih ravni

Pritisnite tipko < H > ali < V > in jo držite pritisnjeno dlje kot 3 sekunde.

      Menjava ravni: Pritisnite tipko < H >      
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Pregled zaslona
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L0 trenutne vrednosti porabe
• standardna raven 

L1 letne vrednosti porabe
• standardna raven

L2 trenutne vrednosti
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

L3 parametri
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

L4 povezave
• samo pri izvedbah naprave z 

integriranimi komunikacijskimi moduli
• pri uporabi dodatnih modulov ni prikazana
• možen posamezni izklop

L5 mesečne vrednosti za ogrevanje
• samo pri izvedbah naprave s 

števcem za ogrevanje
• pri napravah z dodatnimi moduli ni na voljo
• možen posamezni izklop

L6 mesečne vrednosti za hlajenje
• samo pri izvedbah naprave s 

števcem za hlajenje
• možen posamezni izklop

L7 mesečne vrednosti impulznega vhoda 1
• samo pri izvedbah naprave z 

impulznim vhodom
• možen posamezni izklop

L8 mesečne vrednosti impulznega vhoda 2
• samo pri izvedbah naprave z 

impulznimi vhodi
• možen posamezni izklop

L9 najvišje vrednosti
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

Nastavitev parametrov

Za aktiviranje načina za programiranje je treba z vnosom PIN-kode potrdi-
ti pooblastilo za programiranje.

Prednastavljena standardna PIN-koda je natisnjena na etiketi izdelka na 
embalaži.
Če je PIN-koda sprejeta, je mogoče nadaljnje programiranje vrednosti brez 
vnosa PIN-kode. Veljavnost preneha, če nastavite katero koli drugo raven 
razen L3 ali L4.
Aktiviranje načina za nastavitev parametrov
• Tipko < H > pritiskajte tako dolgo, dokler ne dosežete ravni  oz. 

.
• Pritiskajte tipko < V >, dokler se ne prikaže prikaz parametra, ki ga želite 

nastaviti.
• Pritisnite kombinacijo tipk < H >  +  < V >.
• Prikaže se zaslon za vnos gesla.
• Pritiskajte tipko < V >, dokler utripajoče mesto ne doseže želene vrednosti.
• Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednje mesto.
• Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler ne vnesete celotnega gesla.
• Geslo potrdite s kombinacijo tipk < H >  +  < V >.
• Zaslon preklopi nazaj na vrednost, ki jo je treba parametrirati.

Nastavitev parametrov
Pri nastavitvi parametrov postopajte, kot sledi:
• Pritiskajte tipko < V >, dokler utripajoče mesto ne doseže želene vrednosti.
• Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednje mesto.
• Koraka 3 in 4 ponovite še pri ostalih mestih parametra.
• Nastavitev parametra potrdite s pritiskom tipk < H > in < V >.
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Pregled zaslona
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L0 trenutne vrednosti porabe
• standardna raven 

L1 letne vrednosti porabe
• standardna raven

L2 trenutne vrednosti
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

L3 parametri
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

L4 povezave
• samo pri izvedbah naprave z 

integriranimi komunikacijskimi moduli
• pri uporabi dodatnih modulov ni prikazana
• možen posamezni izklop

L5 mesečne vrednosti za ogrevanje
• samo pri izvedbah naprave s 

števcem za ogrevanje
• pri napravah z dodatnimi moduli ni na voljo
• možen posamezni izklop

L6 mesečne vrednosti za hlajenje
• samo pri izvedbah naprave s 

števcem za hlajenje
• možen posamezni izklop

L7 mesečne vrednosti impulznega vhoda 1
• samo pri izvedbah naprave z 

impulznim vhodom
• možen posamezni izklop

L8 mesečne vrednosti impulznega vhoda 2
• samo pri izvedbah naprave z 

impulznimi vhodi
• možen posamezni izklop

L9 najvišje vrednosti
• na voljo v vseh izvedbah naprave
• možen posamezni izklop

Nastavitev parametrov

Za aktiviranje načina za programiranje je treba z vnosom PIN-kode potrdi-
ti pooblastilo za programiranje.

Prednastavljena standardna PIN-koda je natisnjena na etiketi izdelka na 
embalaži.
Če je PIN-koda sprejeta, je mogoče nadaljnje programiranje vrednosti brez 
vnosa PIN-kode. Veljavnost preneha, če nastavite katero koli drugo raven 
razen L3 ali L4.
Aktiviranje načina za nastavitev parametrov
• Tipko < H > pritiskajte tako dolgo, dokler ne dosežete ravni  oz. 

.
• Pritiskajte tipko < V >, dokler se ne prikaže prikaz parametra, ki ga želite 

nastaviti.
• Pritisnite kombinacijo tipk < H >  +  < V >.
• Prikaže se zaslon za vnos gesla.
• Pritiskajte tipko < V >, dokler utripajoče mesto ne doseže želene vrednosti.
• Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednje mesto.
• Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler ne vnesete celotnega gesla.
• Geslo potrdite s kombinacijo tipk < H >  +  < V >.
• Zaslon preklopi nazaj na vrednost, ki jo je treba parametrirati.

Nastavitev parametrov
Pri nastavitvi parametrov postopajte, kot sledi:
• Pritiskajte tipko < V >, dokler utripajoče mesto ne doseže želene vrednosti.
• Pritisnite tipko < H >, da se pomaknete na naslednje mesto.
• Koraka 3 in 4 ponovite še pri ostalih mestih parametra.
• Nastavitev parametra potrdite s pritiskom tipk < H > in < V >.
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Splošni parametri Raven Zaslon 

Naslednji ključni datum L3
 

Aktiviranje/deaktiviranje ravni L3
 

Sprememba merske enote (kWh ↔ MWh oz. MJ ↔ GJ) L3

 

Vklop/izklop prikaza kontrolne številke  
(odčitanje razglednice) L3

Dodatni parametri pri napravah z impulznimi vhodi
»Pi. undEF« se prikaže, če vhodoma za impulze  

 oz.  še niso dodeljeni števci s številko napra-
ve. Alternativno se prikaže programirana številka števca.

L3

Serijske številke zunanjih števcev

Zählernummer zurücksetzen

L3

Številko števca za  in  lahko ponastavite, tako da kot številko števca 
programirate 8-mestno število »0«. Na zaslonskem prikazu se ponovno 
prikaže prikaz »Pi. undEF« za prost vhod za impulze.
 Pri ponastavitvi številke števca se ponastavijo in trajno zbrišejo vsi do 

tedaj prešteti impulzi števca.

Začetna stanja zunanjih števcev
Sprememba merske enote (L ↔ )

L3
 

Prilagoditev filtra
 = brez znižanja frekvence odčitavanja

 = znižanje frekvence odčitavanja
Impulzne vrednosti zunanjih števcev

(10 L/Imp ↔ 1 L/Imp)
Izbira medija med vodo  ali toplo vodo 

L3

 

Za števec vode ne aktivirajte , ki je večji od Qn 4 z 1 l/impulz, ker 
aritmetična enota ne bo upoštevala impulza!

Dodatni parametri pri napravah z vgrajenim vodilom M-BUS 
(brez dodatnih modulov)
 Raven Zaslon 

Glavni naslovi za toploto, hlajenje, impulz 1, impulz 2 L4

Dodatni parametri pri napravah s solarno prilagoditvijo

Delež glikola oz. slanice L3
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Splošni parametri Raven Zaslon 

Naslednji ključni datum L3
 

Aktiviranje/deaktiviranje ravni L3
 

Sprememba merske enote (kWh ↔ MWh oz. MJ ↔ GJ) L3

 

Vklop/izklop prikaza kontrolne številke  
(odčitanje razglednice) L3

Dodatni parametri pri napravah z impulznimi vhodi
»Pi. undEF« se prikaže, če vhodoma za impulze  

 oz.  še niso dodeljeni števci s številko napra-
ve. Alternativno se prikaže programirana številka števca.

L3

Serijske številke zunanjih števcev

Zählernummer zurücksetzen

L3

Številko števca za  in  lahko ponastavite, tako da kot številko števca 
programirate 8-mestno število »0«. Na zaslonskem prikazu se ponovno 
prikaže prikaz »Pi. undEF« za prost vhod za impulze.
 Pri ponastavitvi številke števca se ponastavijo in trajno zbrišejo vsi do 

tedaj prešteti impulzi števca.

Začetna stanja zunanjih števcev
Sprememba merske enote (L ↔ )

L3
 

Prilagoditev filtra
 = brez znižanja frekvence odčitavanja

 = znižanje frekvence odčitavanja
Impulzne vrednosti zunanjih števcev

(10 L/Imp ↔ 1 L/Imp)
Izbira medija med vodo  ali toplo vodo 

L3

 

Za števec vode ne aktivirajte , ki je večji od Qn 4 z 1 l/impulz, ker 
aritmetična enota ne bo upoštevala impulza!

Dodatni parametri pri napravah z vgrajenim vodilom M-BUS 
(brez dodatnih modulov)
 Raven Zaslon 

Glavni naslovi za toploto, hlajenje, impulz 1, impulz 2 L4

Dodatni parametri pri napravah s solarno prilagoditvijo

Delež glikola oz. slanice L3
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Zagon

• Odprite krogelne pipe, vključite ogrevanje in odprite ventil radiatorja.
• Preverite, ali tesnost in smer toka inštalacije.
• Zaplombirajte temperaturno tipalo in tipalo toka, da ju zaščitite pred manipu-

lacijo.
• Odstranite montažno zaščito z ohišja števca.
• Zapišite si datum montaže, številke števcev, morebitne številke plomb ter 

stara in nova stanja števcev.
• Staro napravo odstranite v skladu z državnimi predpisi.

Prikazi stanja

Prikaz Opis 

Prikazani podatki veljajo za:
• Heat = ogrevanje 
• Cool = hlajenje

• Imp1 = impulzni vhod 1 
• Imp2 = impulzni vhod 2

• (prazno) = prikazana vrednost je trenutna vrednost
• M (Memory) = vrednost na določen datum v mesecu oz. na rok

Prikazana vrednost je datumska vrednost:
• Day = trenutni datum
• M-Day =  datum velja za shranjeno letno oz. mesečno vrednost

Prikazana vrednost je kontrolna številka:
• Check = kontrolna številka se nanaša na trenutno vrednost 

porabe
• M-Check = kontrolna številka velja za shranjeno letno oz. 

mesečno vrednost

• Trenutni obstoječi pretok 
• brez štetja energije -> brez temperaturne razlike

• Trenutni obstoječi pretok
• štetje energije

• IrDA-komunikacija je trenutno aktivna

Prikazi obratovalnega stanja
Prikaz Opis Ukrepi/napotki

• Prekoračen komunika-
cijski kredit vmesnika 
modula ali IrDA

• Se odpravi po poteku kreditnega 
obdobja (modul = trenutni dan, IrDA = 
trenutni mesec).

• Potekel  
obratovalni čas

• Napravo oz. baterijo je treba za-
menjati.

Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise!

• Napačna smer pretoka • Preverite vgradnjo  
(glejte puščico na tipalu pretoka).

• Preverite ocevje.
• Preverite pravilno delovanje obtočne 

črpalke in termostatov.

• Temperaturna tipala so 
zamenjana oz. napač-
no montirana

• Preverite, ali je tipalo pretoka  
montirano v pravilni liniji oz. 

• preverite način vgradnje temperatur-
nih tipal.

Sporočila o napakah
Prikaz napake Opis napake Ukrepi/napotki

• Napaka strojne opre-
me ali poškodovana 
programska oprema

• Preglejte tipalo pretoka, povezovalni 
kabel in aritmetično enoto, če imajo 
zunanje poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Lom tipala 
predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik  
tipala predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Lom tipala 
povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik  
tipala povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

Samo pri napravah z dodatnim modulom • V modulu so merilni podatki drugega 
toplotnega števca.

• Zavarujte podatke, ker se po krat-
kem času prepišejo.

• Za izbris prikaza pritisnite poljubno 
tipko.

• Dodatni modul je bil 
prej povezan z nekim 
drugim merilnim 
instrumentom.
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• Odprite krogelne pipe, vključite ogrevanje in odprite ventil radiatorja.
• Preverite, ali tesnost in smer toka inštalacije.
• Zaplombirajte temperaturno tipalo in tipalo toka, da ju zaščitite pred manipu-

lacijo.
• Odstranite montažno zaščito z ohišja števca.
• Zapišite si datum montaže, številke števcev, morebitne številke plomb ter 

stara in nova stanja števcev.
• Staro napravo odstranite v skladu z državnimi predpisi.

Prikazi stanja

Prikaz Opis 

Prikazani podatki veljajo za:
• Heat = ogrevanje 
• Cool = hlajenje

• Imp1 = impulzni vhod 1 
• Imp2 = impulzni vhod 2

• (prazno) = prikazana vrednost je trenutna vrednost
• M (Memory) = vrednost na določen datum v mesecu oz. na rok

Prikazana vrednost je datumska vrednost:
• Day = trenutni datum
• M-Day =  datum velja za shranjeno letno oz. mesečno vrednost

Prikazana vrednost je kontrolna številka:
• Check = kontrolna številka se nanaša na trenutno vrednost 

porabe
• M-Check = kontrolna številka velja za shranjeno letno oz. 

mesečno vrednost

• Trenutni obstoječi pretok 
• brez štetja energije -> brez temperaturne razlike

• Trenutni obstoječi pretok
• štetje energije

• IrDA-komunikacija je trenutno aktivna

Prikazi obratovalnega stanja
Prikaz Opis Ukrepi/napotki

• Prekoračen komunika-
cijski kredit vmesnika 
modula ali IrDA

• Se odpravi po poteku kreditnega 
obdobja (modul = trenutni dan, IrDA = 
trenutni mesec).

• Potekel  
obratovalni čas

• Napravo oz. baterijo je treba za-
menjati.

Upoštevajte državne in specifične pokrajinske predpise!

• Napačna smer pretoka • Preverite vgradnjo  
(glejte puščico na tipalu pretoka).

• Preverite ocevje.
• Preverite pravilno delovanje obtočne 

črpalke in termostatov.

• Temperaturna tipala so 
zamenjana oz. napač-
no montirana

• Preverite, ali je tipalo pretoka  
montirano v pravilni liniji oz. 

• preverite način vgradnje temperatur-
nih tipal.

Sporočila o napakah
Prikaz napake Opis napake Ukrepi/napotki

• Napaka strojne opre-
me ali poškodovana 
programska oprema

• Preglejte tipalo pretoka, povezovalni 
kabel in aritmetično enoto, če imajo 
zunanje poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Lom tipala 
predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik  
tipala predtoka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Lom tipala 
povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

• Kratki stik  
tipala povratnega toka

• Preglejte temperaturna tipala in 
vode, če imajo mehanske poškodbe.

• Napravo je treba zamenjati.

Samo pri napravah z dodatnim modulom • V modulu so merilni podatki drugega 
toplotnega števca.

• Zavarujte podatke, ker se po krat-
kem času prepišejo.

• Za izbris prikaza pritisnite poljubno 
tipko.

• Dodatni modul je bil 
prej povezan z nekim 
drugim merilnim 
instrumentom.

A6V10816676_----_a.indb   375 11.03.2016   11:00:36


