PolluCom E

Kompaktný bytový
meraè tepla

Použitie

Konštrukcia

Kompaktný meraè tepla PolluCom E je následníkom
kompaktného meraèa tepla typu PolluCom 2.
Je urèený na meranie spotreby tepla v bytoch,
prevádzkových miestnostiach a pre malé skupiny
obyvate¾stva .

Kompaktný meraè tepla PolluCom E je kompaktný merací prístroj,
t.j. hydraulická èas (vodomer) s kalorimetrickým poèítadlom tvoria
stabilnú jednotku .

Špecifikácia
PolluCom E - kompaktný meraè tepla pre montáž
do výstupného potrubia (potrubie s nižšou teplotou)
PolluCom EX - kompaktný meraè tepla pre montáž
do vstupného potrubia (potrubie s vyššou teplotou)
PolluCom E/S - kompaktný meraè tepla pre montáž
do výstupného potrubia s možnosou oddelenia
kalorimetrického poèítadla - split verzia
PolluCom EX/S - kompaktný meraè tepla pre montáž
do vstupného potrubia s možnosou oddelenia
kalorimetrického poèítadla - split verzia
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hydraulická èas
Jednovtokový vodomer na teplú vodu, ktorý môže by zabudovaný
v horizontálnom alebo vertikálnom potrubí. Prenos otáèok
lopatkového kolesa je riešený elektronickým snímaním otáèok
bez spätného pôsobenia na lopatkové koleso.
kalorimetrické poèítadlo
Snímanie a spracovávanie nameraných údajov je riadené
mikroprocesorom. Namerané a vyhodnocované údaje sú
zobrazované na LCD displeji. Kalorimetrické poèítadlo ukladá
16 mesaèných hodnôt spotreby tepla, preteèeného objemu,
max. prietoku a max. výkonu. Poèas celej doby prevádzky sú
vyskytujúce sa max. hodnoty dopåòané dátumom a v prípade
potreby sa dajú nulova . Výstup množstva tepla je štandardne
v MWh.

Zobrazovanie
odporové snímaèe teploty
Odporové snímaèe teploty PT 500 tvoria spárovanú
dvojicu. Snímaè teploty pre meranie teploty
vo výstupnom potrubí ( potrubie s nižšou teplotou )
je pevne zabudovaný vo vodomere. Snímaè teploty
pre meranie teploty vo vstupnom potrubí ( potrubie
s vyššou teplotou) sa zabuduje do potrubia pomocou
ponorného puzdra do návarku alebo T - kusu.
Štandardná dåžka kábla je 1,5 m ( na požiadavku je
možné doda i dåžku 5 m, resp. 10 m).

Dia¾kové odèítanie
Pre požiadavky dia¾kovej komunikácie disponuje
kompaktný meraè tepla PolluCom E nasledovnými
možnosami:
- M-Bus pod¾a EN 1434-3
Pri použití sériového rozhrania M-Bus je možné
údaje odèíta prostredníctvom jeho primárnej alebo
sekundárnej adresy, prièom sa automaticky
rozpoznávajú prenosové rýchlosti údajov od 300
do 2400 Bd. Prenos dát variabilným protokolom
M - Bus pod¾a EN 1434. Komunikácia nie je
obmedzená poètom dotazov.

Zobrazovanie prebieha v štyroch zobrazovacích úrovniach:
- užívate¾ská úroveò
- archivaèná úroveò
- servisná úroveò
- parametrizaèná úroveò
Údaje zobrazované v jednotlivých úrovniach:
1. užívate¾ská úroveò
- spotrebované množstvo tepla
- preteèený objem vody
- tarifná funkcia
- test displeja
- hodnota impulzu vo vodomernej èasti
- okamžitý prietok
- okamžitý tepelný výkon
- teplota na vstupe
- teplota na výstupe
- teplotný rozdiel
- zákaznícke èíslo

2. archivaèná úroveò:
V archivaènej úrovni sa ukladá rolovacím spôsobom 16 mesaèných
dátumov uloženia a ku každému mesaènému dátumu uloženia
hodnoty nasledovných údajov:

- spotrebované množstvo tepla
- preteèený objem
- Mini-Bus
- maximálny prietok
Mini-Bus umožòuje odèítanie údajov z kompaktného - maximálny výkon
meraèa tepla induktívne (max. do vzdialenosti 50m)
alebo rádiovo.

- Impulzný výstup
Prenos bezpotenciálových impulzov množstva tepla.
- IR rozhranie
Rozhranie je možné využi pri programovaní
parametrov meraèa.

3. servisná úroveò :
- maximálny prietok
- maximálny výkon
- maximálna teplota na vstupe
- maximálna teplota na výstupe
(k uvedeným hodnotám je uložený i dátum )
- nastavený èas pre výpoèet max. tepelného výkonu
- primárna adresa M-Bus
- sekundárna adresa M-Bus ( ID èíslo )
- hodnota impulzu vo vodomernej èasti
- èíslo výrobnej šarže
- hodnoty pri overovaní - aktuálny dátum
- poèet prevádzkových dní
- poèet prevádzkových hodín s chybou
- tepelný výkon
- preteèený objem

4. parametrizaèná úroveò:
V parametrizaènej úrovni je možné nastavi (meni) hodnoty
nasledovných údajov:
- zákaznícke èíslo
- sekundárna adresa M-Bus
- èas pre výpoèet priemeru max. tepelného výkonu
- primárna adresa M-Bus
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Technické parametre
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Tlaková strata pri Qn
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Pripojenie vodomeru
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D
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Menovitá teplota
Dåžka vodièa snímaèa teploty
v prívodnom potrubí
Maximálna vzdialenos poèítadla
pri oddelenej montáži

Modul dia¾kového prenosu
Impulz
Hodnota impulzu
Doba zopnutia
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Spínacie napätie
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max. 28 V DC

Napájanie
Teplota okolia
Stupeò krytia
Teplonosná kvapalina
Menovitý teplotný rozsah
Minimálny teplotný rozdiel
Maximálny teplotný rozdiel

lítiová batéria
5 ... 550 C
IP 54
voda
5 ... 150° C
∆ t min 3 K
∆ t max 100 K
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Objednávací text

Príklad objednávky

Poèet kusov :

Poèet kusov :

Špecifikácia :
Montáž do potrubia :
Menovitá svetlos :

..........................
..........................

Špecifikácia :

PolluCom E

vstupné / výstupné
DN .....................

Montáž do potrubia :
Menovitá svetlos :

vstupné
DN 15

Menovitý prietok :

Qn ......................

Menovitý prietok :

Stavebná dåžka :

..................... mm

Stavebná dåžka :

Qn 1,5
130 mm

Dåžka vodièa snímaèa
teploty:

..................... m

Dåžka vodièa snímaèa
teploty:

5m

Požiadavka dia¾kovej
komunikácie :

M-Bus

M-Bus / Mini-Bus /
Impulzný výstup

Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
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Právo na technické zmeny vyhradené 10/05

Požiadavka dia¾kovej
komunikácie :
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