
OBSEG DOBAVE ZA CF ECHO II

• Kompaktni toplotni števec s  snemljivo
računsko enoto

• 1 fiksno priključen merilnik pretoka
• 2 temperaturni  tipali s kablom (opcija)
• 1 zidni nosilec
• 1 komplet materiala za plombiranje,

vijaki, moznik (6 mm)
• 1 komplet tesnil 

POTREBNO ORODJE

• 3 mm izvijač
• montažni ključ
• križni izvijač 

SPLOŠNO

Toplotni števec CF Echo II je visoko kakovostna elektronska merilna naprava. Da bi zagotovili brezhibno montažo ter varno 
obratovanje in veljavnost garancije, je potrebno upoštevati v nadaljevanju navedene  napotke:

Znak CE in razredi zaščite

Merilna naprava CF Echo II izpolnjuje zahteve smernic MIO 2004/22/EU in kot taka spada v okoljevarstveni razred C (industrijska uporaba) 
po določilih standarda DIN EN 1434:

• Temperatura  okolice: +5 °C … +55 °C (namestitev v zaprtih prostorih)
• Temperatura  skladiščenja  (brez baterije): -10 °C … +60 °C
• Relativna zračna vlažnost: < 95 %
• Nadmorska višina: < 2.000 m
• Zaščitni razred IP 64 po DIN EN 60529  (zaščita proti prahu in škropljenju); merilnik pretoka  IP 66/67.
• Zaščita pred el. magn. motnjami po standardu EN 1434-4 (2007).
• Dvojna zaščitna  izolacija             (razred zaščite  II po  EN 61010-1 (2011)).
• CF Echo  II izpolnjuje  zahteve Direktive o tlačni opremi (97/23/EG).
• Starih električnih naprav in baterij, ki so nameščene  v njih, ne smete odstraniti kot navadne gospodinjske odpadke.

Rabljene baterije odstranite skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi baterijami.

Varnostna navodila

Toplovodna in električna omrežja obratujejo pri visokih temperaturah, tlakih in visokih napetostih, ki pri napačni uporabi lahko 
povzročijo težke telesne poškodbe. Zato lahko merilne naprave montirajo le ustrezno strokovno usposobljene osebe. Ohišja toplotnih 
števcev so izdelana za hladno, toplo in vročo vodo, za druge tekočine je potrebna predhodna preverba karakterističnih lastnosti. Če 
je ohišje števca izpostavljeno udarcem, sunkom ali padcem z višine več kot 60 cm oziroma podobnim obremenitvam, je potrebno 
napravo zamenjati. Cevi morajo biti ozemljene. Omrežno napetost (opcija) je potrebno pred odpiranjem računske enote izključiti.

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

CF Echo II

Računska enota

Merilnik pretoka
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Obratovalni pogoji, dimenzije in materiali

Obratovalni parametri ogrevalnega  krogotoka ne smejo presegati  naslednjih vrednosti: nazivni tlak 16/25 bar, obratovalna temperatura 
130 °C, kratkotrajna maksimalna temperatura  150 °C, drugi podatki pa so navedeni v spodnji tabeli:

:

MONTAŽA MERILNIKA PRETOKA

Navojni priključek

Priključek Navoj ISO 228

UZ Senzor Nerjaveče jeklo

Tesnilo O-ring EPDM

Ohišje volumskega 
dela Medenina Cu Zn36 Pb2 AS Bron Cu Pb5 Sn5 Zn5

Nazivni pretok,  
qp (Qn)m

3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10

Maks. pretok,  
qs m

3/h 1,2 3 5 7 12 20

Min. pretok, qi l/h 6 15 25 35 60 100

Zagonski pretok  l/h 1,2 3 5 7 12 20

Vgradna dolžina 
L1, mm 110 130 190 110 130 190 130 190 260 150 260 150 260 260 200 300

Nazivni premer 15 20 20 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 32 40 40

Priključni navoj 
 G 3/4”B 1”B 3/4”B 1”B 1”B 11/4”B 11/4”B 11/4”B 11/2B 2”B

Višina  A, mm 72 72 72 72 72 72 72 72 77 77 77 77 77 77 85 85

Višina  A1, mm 110 110 110 110 110 110 110 110 114 114 114 114 114 114 123 123

Višina  A2, mm 18 18 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 23 35 35

Teža, kg 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,4 1,9 1,5 1,9 2,4 2 1,8 2,5 5,5

Notranji premer
di, mm 19 19 19 19 19 19 29 29 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44 44

Padec tlaka pri 
qp bar

0,04 0,04 0,04 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,17 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09

              Drugi pomembni napotki

• Merilnik pretoka  se ne sme nikoli dvigovati ali transportirati  tako, da je obešen  na priključni kabel.
• Izberite kraj montaže tako, da priključna kabla merilnika pretoka in temperaturnega tipala ne bosta v bližini napajalnih

vodov ali virov elektromagnetnih motenj (razdalja najmanj 50 cm).
• Kabli ne smejo biti položeni na vroče napeljave, temperatura naj ne bo višja od 55°C.
• Ob pretrganju uradne plombe prenehata veljati overitev števca in garancija, hkrati z njima pa tudi skladnost s smernicami Direktive o

tlačni opremi (97/23/EG).
• Ohišje se lahko čisti le z zunanje strani, z mehko, malo navlaženo krpo. Uporaba čistil ni dovoljena.
• Inštalacije morajo ustrezati standardu DIN EN 1434.
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Prirobnični priključek

Priključek Prirobnica ISO 7005-3, PN 25

UZ  senzor Nerjaveče jeklo

Tesnilo O-ring EPDM

Ohišje volumskega dela Medenina CuZn36 
Pb2 AS Bron Cu Pb5 Sn5 Zn5

Nazivni pretok, qp (Qn)m
3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15

Maks. pretok, qs m
3/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Min. pretok, qi l/h 6 15 25 35 60 100 150

Zagonski pretok  l/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Vgradna dolžina  L1, mm 190 190 190 260 300 260 300 270 300 250 270 270 250

Nazivni premer 20 20 20 25 40 25 40 50 40 40 50 50 50

Višina  A, mm 72 72 72 77 77 77 77 85 77 77 85 85 85

Teža, kg
(stara izvedba) 3,2 3,2 3,2 4,5 7,1 4,5 5,8 8,6 8,2 8 9 9 8,8

Teža, kg
(nova izvedba) - - - 3,6 5,4 3,7 5,5 6,4 6,5 6,2 7 7 6,5

Premer prirobnice  D, mm 105 105 105 115 150 115 150 165 150 165 165 165 165

Delilni krog  K, mm 75 75 75 85 110 85 110 125 110 125 125 125 125

Premer vijačne izvrtine L, mm 14 14 14 14 18 14 18 18 18 18 18 18 18

Dimenzija prirobnice  F, mm 100 100 100 110 140 110 140 160 140 160 160 160 160

Notranji premer di, mm 19 19 20 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44 44 44 44 44

Padec tlaka pri  qp1 bar 0,03 0,21 0,15 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,20 0,20
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NAVODILA ZA MONTAŽO

• Ne varite ali vrtajte v bližini merilnika.
• Merilnik naj ostane v originalni embalaži dokler niso opravljena vsa dela povezana s priključitvijo, izoliranjem, barvanjem in izpiranjem

sistema.
• Merilnik vedno namestite  tako, da njegov položaj ustreza  oznaki na tipski tablici (dovod ali povratni vod).
• Merilnik pretoka je lahko nameščen  horizontalno ali vertikalno, vendar nikoli obrnjen na glavo.
• Merilnik mora biti zaščiten  pred udarci ali vibracijami, ki bi ga lahko poškodovale.  Pri zagonu  počasi  odprite zaporne  ventile.
• Vijačni priključki ali prirobnice morajo po nazivnem premeru in tlaku PN (po EN 1092) ustrezati cevovodom, na katere so 

priključeni. Merilnik pretoka ne sme biti izpostavljen prevelikim napetostim, ki jih povzročajo cevi ali varjeni del. Cevovodi morajo 
biti pred in za toplotnim števcem dovolj dobro sidrani. V primeru prirobničnega priključka, morajo biti priviti vsi predvideni 
prirobnični vijaki. Vsi uporabljeni vijaki, matice in tesnila morajo ustrezati nazivnemu premeru DN, tlačni stopnji PN, najvišji predvideni
temperaturi  in najvišjemu dopustnemu tlaku.

SPLOŠNA SHEMA MONTAŽE

CF Echo II DN ≤ 20

NO!NO! NO!NO!

Dovod

Povratek

Uporabite priložena tesnila!

NAMESTITEV IZOLACIJE

Opozorilo:

Ne pokrivajte plastičnih delov števca z izolacijskim materialom.

NE!
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Datum Name

Bearb.
Gepr.

Gez. Maßstab

Benennung

Art.-Nr. Ausgabe-Nr.

Freigabestatus

Für Erz.

1234

A

B

C

D

E

VMT-CF-Echo ll

Koch
12.02.14 Scheef

MA

12211 AB 1:1

12.02.2014frei für Serie

Keaufhal7\3_Bedr\Vorlagen_Corel\12211-Challenger-VMT.cdrAblage:

30.08.04

45°

Smer pretoka, npr. dvižni vod
Smer pretoka

Vertikalna vgradnja

POZICIJA MERILNIKA PRETOKA

Horizontalna vgradnja

Montaža CF Echo II DN ≥ 25

Opozorilo:

Kable, ki vodijo v računsko enoto pustite 
na nižji poziciji zaradi možnega pritekanja 
vode v notranjost računske enote. To 
je še posebej pomembno v hladilnih 
sistemih zaradi kondenziranja.

NO!NO! NO!NO!

Dovod

Povratek

NE!

Opozorilo:

Merilnik pretoka mora biti ves čas popolnoma napolnjen z vodo! V izogib zračnim mehurjem v merilniku pretoka, le ta ne sme biti 
vgrajen na najvišji točki instalacije!

NE!

NE!
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MONTAŽA MERILNIKA PRETOKA Z MOBILNIMI PRIROBNICAMI (NOVA IZVEDBA)

1.

DN25 - 12x60 mm
DN40/50 - 16x65 mm

• Namestite vrtljive prirobnice ter z roko privijte dva vijaka na priključke cevi.
• Polovico prirobnice pustite odprte.

Opozorilo:

Gladki del prirobnice naj bo obrnjen 
navzven.

2.

• Vstavite merilnik pretoka na odprte prirobnice! 
Opozorilo: Uporabite priložena tesnila!

• Zaprite prirobnice

OPCIJA: MERILNIK PRETOKA Z VRTLJIVIMI PRIROBNICAMI (STARA IZVEDBA)

• Vstavite merilnik pretoka med prirobnici.  
Opozorilo: Uporabite priložena tesnila!

NE!
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C
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12.02.14 Scheef
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12211 AB 1:1

12.02.2014frei für Serie
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30.08.04

45°

3.

• Vstavite še ostale vijake ter jih privijte z roko.
• Naravnajte merilnik pretoka v pravilen položaj.
• Privijte vse vijake z orodjem.

MONTAŽA RAČUNSKE ENOTE

Montaža na merilnik pretoka

Računska enota ne sme biti nameščena na merilnik pretoka, če je temperatura okolice trajno višja od 55°C ali pa se sistem uporablja za 
hlajenje. Namestite računsko enoto na držalo tako, da je zamaknjena za 45°.

Zavrtite računsko enoto za 45°, tako da se zatakne.

Montaža na steno

Če je temperatura v cevovodu vedno nad 90°C ali pa temperatura okolice presega 55°C, je priporočljivo, da se računska enota pritrdi na 
steno. Privijte priloženi zidni nosilec na steno  ali ga pritrdite na hladno cev.

Namestite računsko enoto tako, da je zamaknjena za 45°. Zavrtite računsko enoto za 45°, tako da se zatakne.
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35,2 mm

35 mm

69 mm

MONTAŽA TEMPERATURNIH TIPAL

Tehnični podatki

• Priključek  2 dvožilni kabel
• Premer kabla 3.5 mm … 6.5 mm
• Največji presek žile 0.2 … 1.5 mm2
• Tip PT 100 ali PT 500 po DIN EN 60751 

 (upoštevajte nazivne vrednosti računske enote – glejte tipsko tablico)

Montaža

• Uporabljajte le uparjena temperaturna tipala, z isto serijsko številko. Kabla tipala pri montaži ne krajšajte  ali podaljšujte.
• Eno temperaturno tipalo naj bo vgrajeno na izhodni strani merilnika pretoka. Merilniki pretoka DN15 in DN20 omogočajo direktno 

vgradnjo temperaturnega tipala v sam merilnik pretoka (glejte slike spodaj).
• Temperaturno tipalo za dovod, kot tudi za povratek naj bo vgrajeno simetrično. S tem bo omogočena najboljša natančnost meritve. 

Ne priklapljajte eno direktno tipalo, ter eno tipalo za potopno tulko.
• Pri napeljavi kabla upoštevajte razdaljo najmanj 50 mm od ostalih energetskih kablov ter ostalih elektromagnetih izvorov.
• V primeru močnih elektromagnetnih motenj (kot npr. električne črpalke ter močnejše električne naprave), je priporočljivo povečati 

razdaljo kabla temperaturnih tipal na 50 cm.

Potopne tulke morajo biti nameščene glede na smernice  EN 1434.

1 2

3 4
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THFD, direktna vgradnja tipala 
(samo DN 15/20)

THF, potopna tulka 
(samo DN 15/20)

Tesnilo

Prekrivna matica

NO!NO! NO!NO!
Opozorilo:

Za zagotavljanje najboljše merilne 
točnosti, mora konica temperaturnega 
tipala dosegati vsaj sredino cevi. NO!NO! NO!NO!

MONTAŽA TEMPERATURNEGA TIPALA V MERILNIK PRETOKA (ČE NI ŽE TOVARNIŠKO NAMEŠČENO)

Za nazivne pretoke Qp 0,6 - 2,5, se uporabljajo direktna temperaturna tipala tipa THFD ali tipala za v potopno tulko THF.

NE!
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Ogrevalni sistem tipalo dovoda tipalo povratka

Sistem hlajenja tipalo povratka tipalo dovoda

Kombinirani sistem ogrevanje/hlajenje tipalo dovoda tipalo povratka

TEMPERATURNA TIPALA

Priključitev temperaturnih tipal

Prosimo upoštevajte spodnja navodila za priklop temperaturnih tipal v sistemih ogrevanja, hlajenja ali kombiniranega sistema  
(ogrevanje/hlajenje):   
 Topla Hladna

• Predrite prvo          in drugo          uvodnico na računski enoti.
•  Kabel temperaturnega         tipala v dovodu (toplejša cev) potegnite skozi prvo 

uvodnico, kabel temperaturnega          tipala povratnega voda pa skozi drugo 
uvodnico.

•  Zaradi razbremenitve priključkov naredite s kablom zanko in ga potegnite  
skozi za to pripravljena rebra (glejte sliko).

• Žice priključite na priključno letev tako, kot je navedeno na shemi ožičenja. 

Shema ožičenja

Shema: Priklop dvo-žilnih tipal

Kabelski uvodniki:

1. Ø4.25 ± 0.75 mm2 – T. tipalo (dovod)

2. Ø4.25 ± 0.75 mm2 – T. tipalo (povratek)

3. Ø6 ± 1 mm2 – omrežno napajanje – opcija

4. Ø4.25 ± 0.75 mm2 – opcija

5. Ø4.25 ± 0.75 mm2 – opcija

6. Ø6 ± 1 mm2 – T. tipalo (dovod)/opcija

7. Ø6 ± 1 mm2 – T. tipalo (povratek)/opcija

8. Ø3.75 ± 0.75 mm2 – merilnik pretoka

Dovod         Povratek
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ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Naročite lahko tri tipe električnega napajanja, standardno je opremljen   
z baterijo, ki omogoča šestletno  napajanje.

Baterija za 6 let*

2 x litijeva baterija 3.6 V-AA, prilotana na matično kartico

Uporabljajte le originalne baterije. Baterij nikoli ne polnite, ne segrevajte nad temperaturo 
100°C in jih ne izpostavljajte odprtemu ognju ali potapljajte v vodo. Baterij ne odstranite skupaj 
z gospodinjskimi odpadki, temveč jih potem, ko se izpraznijo, odstranite skladno z uredbo o 
ravnanju z odpadnimi baterijami.

• Priključite baterijo s pomočjo vtiča.
• Vstavite in zataknite baterijo v za to pripravljene vdolbine v ohišju

računske enote.

OPOZORILO: V primeru menjave vira napajanje, pustite računsko enoto brez napajanja 5 minut. Nato preverite uro v števcu in jo v 
primeru netočnosti ponovno nastavite.

* Opcija: baterija z 12 letno življenjsko dobo.

OPOZORILO: V primeru uporabe neustrezne baterije, je možno da pride do eksplozije. 
Rabljene baterije odstranite skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi baterijami.

Omrežni modul 

• Omrežna napetost 230 V ± 15 %
• Omrežna frekvenca 50 Hz ± 2 %
• Največja priključna moč 1 VA
• Tip kabla dvožilni (brez ozemljitve)
• Premer kabla 4.5 mm … 7.0 mm
• Presek žice 0.5 … 2.5 mm2

Toplotni števci z omrežnim napajanjem morajo biti priključeni tako,   
kot določajo predpisi za montažo električnih naprav. Omrežni napajalnik  
mora biti zavarovan pred nezaželeno prekinitvijo napajanja.  

Predvideti je potrebno tudi zaščitne naprave (ločilna stikala), če bi se pojavile električne motnje v napravi, saj  je  potrebno  v  tem primeru 
ločiti napravo od napajanja (odklopni tok < 1A).

Stikalo za zasilni izklop mora:

• biti nameščeno  na lahko dosegljivem mestu,
• biti jasno označeno,
• prekiniti oba vodnika,
• imeti jasno označena položaja za vklop/izklop.

Priključni vod omrežnega  napajalnika  mora biti neposredno  povezan  s prekinitvenim stikalom.

• Izklopite omrežno napajanje.
• Odprite ohišje računske  enote in povežite napajalnik in računsko  enoto s pomočjo vtične sponke-konektorja.
• Namestite omrežni modul v zato pripravljeno odprtino.
• Predrite tretjo uvodnico (gledano z desne in povlecite skoznjo napajalni kabel).
• Pritrdite žico z objemko.
• Priključite žici na priključka 27 in 28 (varovana zaščita pred zamenjavo polov, izolacija odstranjena  v dolžini 8 mm).
• Zaprite pokrov ohišja in vključite omrežno napajanje.

Litijeva 3,6 V-AA

Omrežni napajalnik

27
   2

8
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Zagon

• Preverite vse funkcije, še zlasti verjetnost prikazanih temperatur  in pretoka. 
Če je ohišje odprto: 

 > ponovno namestite  zgornji del ohišja in ga privijte, 
 > zavarujte vijake s plombami (priložene plastične plombe ali žičnate plombe).

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE CF ECHO II 

Toplotni števec  je merilna naprava,  s katero merimo porabljeno energijo v ogrevalnih ali hladilnih sistemih. Kompaktni toplotni števec  
sestavlja  par temperaturnih  tipal, merilnik pretoka in računska  enota, ki so pred komercialno uporabo ustrezno kalibrirani in overjeni. 
Računska enota beleži vrednosti,  ki jih izmeri par tipal in merilnik pretoka, ter omogoča prikaz različnih podatkov v treh ločenih prikaznih 
nivojih:

Nivo prikaza 1: obračunski nivo (izmerjena energija in volumen)

Nivo prikaza 2: servisni nivo (trenutni obratovalni podatki toplotnega števca)

Nivo prikaza 3: referenčni nivo (13/ 24* mesečnih vrednosti izmerjene energije in volumna)

* verzija strojno-programske opreme 20-47 in višja

LCD zaslon in opis simbolov

1. Simbol alarma: merjenje energije je prekinjeno.

2. Opozorilo za nečistoče: meritev energije ni ustavljena, vendar je kljub temu potrebno čiščenje merilnika pretoka.

3. Temperature: izpiše se pri prikazih, povezanih s temperaturo ali pri prikazih hladilne energije pri kombiniranih števcih                               
       (merjenje toplote/hladu).

4. Prikaz pretoka: neprekinjen prikaz simbola=pretok / simbol utripa=brez pretoka.

5. Datum in čas: prikaz datuma in časa v povezavi s povezanimi zasloni, kot na primer referenčnimi in maksimalnimi vrednostmi.

6. Nivo prikaza: trenutno  izbrani nivo prikaza.

7. Enota: fizikalna enota.

8. Decimalna mesta.

9. Impulzna vrednost eksternih vodomerov (le če je nameščena  ustrezna opcijska kartica).

10. Maksimalna vrednost: izpiše se pri prikazu maksimalnih vrednosti.

11. Obratovalni čas: izpiše se pri prikazu obratovalnega  časa.

12. Mejna vrednost (ni uporabljeno).

13. Vodomer 1 ali 2: prikaz se nanaša na eksterni vodomer (1 ali 2).

14. Glavno prikazno območje: 7 mest za prikaz vseh vrednosti kumulativnih in trenutnih vrednosti.

1 2 3 4 5 6

7

8910111213

14
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Vsi nivoji prikazov in podrobni izpisi

Glede na tip števca, se obseg nivojev na zaslonu lahko razlikuje od spodaj prikazanih. S pritiskom na tipko se aktivira LCD zaslon. Nivo 
spreminjate z daljšim pritiskom (2 sek.) na tipko        , prikaz znotraj nivoja pa spreminjate s krajšim pritiskom na tipko      

Energija (MWh, kWh 
ali GJ)

Hladilna energija (MWh, GJ 
ali kWh) - opcija

Volumen

LCD-Test

Vodomer 1 - opcija

Vodomer 2 - opcija

Trajanje napake

Prekinitev obratovanja zaradi 
motnje pri merjenju  pretoka

Trajanje preobremenitve

Trajanje izpada 
napetosti

Čas in ura računske 
enote

M-Bus primarni naslov

M-Bus sekundarni 
naslov

M-Bus sekundarni 
naslov številke - 5-8 -

M-Bus hitrost prenosa

Vrednost impulza vodomera 
1/2 (opcija)

Prekinitev obratovanja zaradi  
motnje pri merjenju temperature

Pretok

Moč

Temperatura dovoda 

Temperatura povratka 

Temperaturna razlika    

Čas obratovanja

Maksimalna vrednost moči  dan + mesec/leto/čas   
stalno spreminjanje izpisa  

na zaslonu

Maksimalna vrednost pretoka dan + 
mesec/leto/čas stalno spreminjanje izpisa 

na zaslonu

Maksimalna vrednost temperature 
dovoda dan + mesec/leto/čas stalno 

spreminjanje izpisa na zaslonu

Vrednost za energijo ob referenčnem 
dnevu, meseci 1...13/24*

Vrednost za hladilno energijo ob referenčnem 
dnevu, meseci 1...13/24* (opcija)

Vrednost za volumen ob referenčnem 
dnevu, meseci 1...13/24* (opcija)

Vrednost vodomera 1/2 ob referenčnem 
dnevu, meseci 1...13/24* (opcija)

Verzija programa

* verzija programske opreme 20-47 in višja
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NAPOTKI ZA POSEBNE  PRIKAZNE FUNKCIJE   
(delno opcijske funkcije, odvisno od izvedbe naprave)

Indeks energije in volumna (nivo prikaza 1 in 3)

Enota za energijo je tovarniško programirana. Standardna enota za energijo je MWh (opcija izpis v kWh ali GJ).

Hladilna energija (nivo prikaza 1)

Prikaz izmerjene energije pri napravah, ki omogočajo kombinirano ogrevalno/hladilno delovanje (podrobnejše informacije so na str. 13).

Vodomer 1 in 2 (nivo prikaza 1)

Prikaz stanja  dodatno priključenih vodomerov z impulznimi izhodi, pri čemer mora biti naprava  opremljena z opcijsko kartico 
(podrobnejše informacije boste našli na str. 13).

Prikaz maksimalnih vrednosti (nivo prikaza 2)

V tem prikazu so vse maksimalne mesečne  vrednosti za moči, pretok in temperaturo  dovoda, pri čemer je podatkom dodan tudi čas 
zapisa. Interno se v pomnilnik shrani 13/ 24* maksimalnih mesečnih vrednosti, ki se lahko odčitajo po M-Bus-u ali optičnem vmesniku. 
Perioda izračuna maksimalnih vrednosti je standardno nastavljena na 60 minut. Perioda izračuna se lahko nastavi z M-Bus-om ali 
optičnim vmesnikom v območju od 1min - 1440min (=1 dan).

* verzija strojno-programske opreme 20-47 in višja.

Sporočila o obratovalnih motnjah (nivo prikaza 2)

V primeru, da se pri obratovanju pojavijo motnje, prikaže CF Echo II na zaslonu simbol “        “. Če se pojavi ta navedeni simbol, se  
posvetujte z odgovornim inštalaterjem.

CF Echo  II prikazuje v posebnem  nivoju podrobne informacije o obratovalnih motnjah (glejte opise zaslonskih izpisov).

 Nivo prikaza                   šifra za prekinitev obratovanja

 A0 = motnja pri merjenju temperature 

 1 = temperaturno tipalo v dovodu ni priključeno, vodnik je prekinjen ali pa je tipalo 
    pokvarjeno

 2 = temperaturno tipalo v povratnem vodu ni priključeno, vodnik je prekinjen ali pa je tipalo  
        pokvarjeno

 3 = negativna temperaturna razlika; temperaturni tipali sta zamenjani (razen pri  
       kombiniranem toplotnem/hladilnem števcu)

 4 = pokvarjen analogno/digitalni pretvornik (potrebna zamenjava naprave)

 b = nizka napetost baterije (potrebna zamenjava)*

   * verzija strojno-programske opreme 20-47 in višja.

  Nivo prikaza                 šifra za prekinitev obratovanja(opcija) 

 A1 = motnja pri merjenju pretoka

 1 = povratni tok v vodomeru oz. cevovodu

 2 = zrak v cevovodu, pokvarjena ultrazvočna tipala ali zelo močne obloge na tipalih ali zrcalih  
   (potrebno čiščenje oz. pregled)

 3 = prekoračitev najvišjega dopustnega pretoka

   * to sporočilo je zgolj opozorilo in ne povzroči ustavitve  meritve.

 4 = prekinjen je povezovalni kabel do dajalnika pretoka ali pa je prekinjena povezava z  
       ultrazvočnimi tipali

 5 = ni pretoka >24h, ∆T pa je večji od 15 K

 6 = ni komunikacije med računsko  enoto in merilnikom pretoka

 7 = motnja v opcijski kartici
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Parametri M-Bus (nivo prikaza 2)

Prikaz karakterističnih  podatkov  daljinskega  odčitavanja  podatkov  po M-Bus ali optičnem vmesniku.

Referenčne vrednosti (nivo prikaza 3)

Prikaz 13/24 * končnih mesečnih  izmerjenih vrednosti za energijo, volumen, hladilno energijo (opcija) ter volumen eksternih 
priključenih vodomerov skupaj s podatki o času zapisa. Izpisi se začnejo s končnimi vrednostmi prejšnjega meseca.

*verzija strojno-programske opreme 20-47 in višja.

DODATNE OPCIJSKE KARTICE

Funkcionalnost računske enote lahko razširite z različnimi opcijskimi karticami, ki omogočajo podatkovno komunikacijo in daljinski  
prikaz podatkov:

• M-Bus + 2 eksterna vodomera
• M-Bus + 2 eksterna vodomera (napajanje preko M-Bus)
• M-Bus + Energija/Volumen (impulzni izhod)
• LON + 2 eksterna vodomera
• RF (AnyQuest / EverBlu) – (omrežno napajanje)
• RF (AnyQuest / EverBlu) + 2 eksterna vodomera (baterijsko napajanje)
• GPRS + Energija/Volumen + M-Bus Master

Podrobnosti o montaži in zagonu so opisane v navodilih za montažo in upravljanje vsake posamezne opcijske kartice.

POSEBNE IZVEDBE ZA UPORABO V HLADILNIH IN KOMBINIRANIH (OGREVALNIH/HLADILNIH) SISTEMIH

Računska enota za merjenje v hladilnih tokokrogih

Pri tej izvedbi je računska  enota toplotnega števca posebej prilagojena merjenju hladilne energije, ter temu ustrezno tudi označena in 
programirana.

Upravljanje, LCD zaslon ter opcijske kartice ustrezajo računski enoti toplotnega števca, pri čemer pa se vsi izpisi povezani z energijo 
in močjo ter podatki z M-Bus in impulzi za daljinski prikaz nanašajo  na hladilno energijo.

Računska enota je prilagojena montaži števca pretoka v “topli” vod - (= povratni vod hladilnega sistema). Naročite lahko tudi izvedbo, 
ki je programirana tako, da omogoča namestitev merilnika pretoka v hladni vod sistema.

Klima

naprava

Hladilni

sistem

Hlajenje

Odvzem hladu

Dovod - hladen

Povratek - to
pel



Računska enota za merjenje v kombiniranih (ogrevanje/hlajenje) tokokrogih

Pri tej izvedbi je računska enota tovarniško označena in programirana posebej za delovanje v klimatskih sistemih s kombinirano 
možnostjo ogrevanja in hlajenja.

Upravljanje,  LCD zaslon ter opcijske kartice v glavnem ustrezajo računski enoti toplotnega števca, pri čemer pa morate biti pozorni na 
naslednje posebnosti:

Območni pogoji za beleženje toplotne in hladilne energije

• Toplotna energija se izmeri takoj, ko je temperaturna  razlika ΔT večja od 0,5K in  temperatura dovoda Tdo preseže 25 °C  
(ΔT = temperatura dovoda Tdo - temperatura povratnega voda Tpo).

• Hladilna energija se izmeri takoj, ko je temperaturna  razlika ΔT manjša od -0,5 K in je temperatura  dovoda Tdo nižja od 25°C. 
Na voljo je verzija z izklopljeno mejno vrednostjo  temperature  dovoda*.

LCD zaslon

• Hladilna energija se prikaže v dodatnem 
registru 1. prikaznega nivoja. Zaradi 
lažjega razlikovanja od toplotne energije 
se hkrati prikaže simbol termometra.

• 13/ 24* referenčnih vrednosti (končne 
mesečne  vrednosti) za hladilno energijo 
se lahko prikličejo iz 3. nivoja prikaza.

Opcijske kartice za daljinski prikaz

• Izhodi opcijskih  kartic  so označeni  z 
„E“ (za energijo)  in „V“ (za volumen).  Pri 
kombinirani izvedbi se pošiljajo skozi 
“V” izhod impulzi, ki so proporcionalni 
hladilni energiji. 
 

Kombinirana izvedba je programirana  tako, 
da priključimo merilnik pretoka v povratni 
vod klimatske naprave  (= hladni vod pri 
ogrevanju, topli vod pri hlajenju). Naročite 
lahko tudi izvedbo, ki je programirana tako, 
da omogoča priključitev merilnika pretoka 
v dovod.

* verzija strojno-programske  opreme 20-47 in višja.

Klima

naprava

Hladilni

sistem

Hlajenje

Odvzem

hladu

Dovod - hladen

Povratek - hladen

Povratek

topel

Dovod

topel

Ogrevanje

Odvzem 
toplote

Ogrevalna

naprava

Proizvodnja

toplote
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