
NAVODILA ZA MONTAŽO

Integral-V UltraMaXX

Obseg DObAVe

•	 Kompaktni	toplotni	števec
•	 Plombirni	material
•	 Stenski	nosilec	

•	 Navodila	za	montažo
•	 Navodila	za	uporabo	

(prosimo,	če	jih	hranite	ob	napravi)

POMeMbNI NAPOTkI PreD MONTAŽO:

Ogrevalni sistemi delujejo na visokih temperaturah in tlakih ter lahko ob 
nepravilnem ravnanju povzročijo resne poškodbe. Zato lahko merilne naprave 
vgrajuje le ustrezno strokovno usposobljeno osebje. Cevovod mora biti ozemljen. 
Montaža toplotnega števca mora potekati po standardiziranih tehničnih pravilih 
(npr. EN 1434-6) in sicer tako, da omogoča pravilno merjenje merilne naprave. 
Mesto vgradnje toplotnega števca naj bo lahko dostopno za upravljanje in 
odčitavanje ter mora omogočati enostavno izgradnjo za potrebe redne overitve.

Mala računska enota 

Velika računska enota

Upoštevajte tUdi sledeče dodatne napotke:

• Upoštevajte dovoljeno temperaturo okolice (od 5°C do 50°C) in temperaturo    
vode za temperaturna tipala (maks.120°C).

• Pomembno je plombiranje merilnega vložka in temperaturnih tipal, saj dokazuje 
nepooblaščen poseg v napravo

• Pred montažo toplotnega števca temeljito izperite cevni sistem.
• Računske enote/merilnika pretoka/signalnih kablov (npr. kablov temperaturnih 

tipal) ne vgrajujte v bližini napetostnih vodnikov in/ali virov elektromagnetnih   
motenj (min. 50 cm odmika).

• Števca nikoli ne dvigujte ali prenašajte s signalnim kablom, ki povezuje računsko 
enoto in merilnik pretoka. 

• Signalnega kabla ne pritrjujte na vroči cevovod. 
• Poškodovane plombe ovržejo veljavnost overitve in garancijo števca.
• Ohišje lahko očistite le iz zunanje strani z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
• Nikoli ne varite blizu števca.
• Števec naj ostane v originalni embalaži dokler niso predhodno izvedeni vsi instalacijski postopki (vgradno mesto, izolacija, 

barvanje cevovoda in čiščenje instalacije).
• Števec vedno namestite tako, da njegov položaj ustreza oznaki na napisni ploščici računske enote (dovod ali povratek / 

topla ali hladna voda).
• Merilnik pretoka je lahko vgrajen horizontalno ali vertikalno.
• Števec mora biti zaščiten pred udarci ali vibracijami, ki bi ga lahko poškodovale. Pri zagonu počasi odprite zaporne 

ventile.
• Vijačni priključki morajo po nazivnem premeru DN in tlaku PN (po EN 1092) ustrezati cevovodom, na katere so priključeni. 

Cevovodi morajo biti pred in za toplotnimi števci dovolj dobro sidrani. Toplotni števec ne sme biti izpostavljen napetostim 
(striženje) cevovoda. 

• Vsi uporabljeni vijaki, matice in tesnila morajo ustrezati nazivnemu premeru DN, tlačni stopnji PN, najvišji predvideni 
temperaturi in najvišjemu dopustnemu tlaku.

• Starih električnih naprav in baterij, ki so nameščene v njih, ne smete odstraniti kot navadne gospodinjske odpadke. 
Odstranite jih z lokalnimi predpisi vlade.

• Zunanji kabli morajo biti nameščeni v skladu z zahtevami iz ESD EN 61340-5-1:2008.
• Okoljski razred C po EN 1434-1 in E1 ter M1 v skladu z direktivo 2004/22/ES.



2

MONTAŽA (sLIkA 1)

Izključite obtočno črpalko za ogrevalni sistem in zaprite zaporne ventile. Še 
enkrat preverite, da je puščica smeri pretoka na merilniku pretoka usklajena z 
dejansko smerjo v cevi. Preverite namestitveno mesto merilnika, da se ujema z 
navedbo na napisni ploščici na računski enoti (Dovod / Povratek). Odvijte vmesni 
kos in odstranite stare plombe.

Izgradnja	ob	rednem	overjanju:

• Izključite obtočno črpalko
• Zaprite zaporna ventila in tlačno razbremenite cevi (možno z malo odpiranja 

zapornega ventila)
• Zlomite plombo in odvijte temperaturna tipala iz merilnika pretoka in T- kos-a 

dovodne cevi
• Odvijte spojnice in odstranite merilnik ter stare plombe, če je potrebno očistite 

mesta plombiranja 
• Namestite, kot je prikazano v naslednji točki	

MONTAŽA MerILNIkA PreTOkA (sLIkA 2)

Namestite kompaktni toplotni števec z novimi tesnili in upoštevajte smer pretoka, 
ki je prikazan s puščico na samem merilniku pretoka. 

 
POZOR: Pazite, da ne prekinete kabla pri odstranjevanju računske enote od 

DIMeNZIJe ŠTeVCA (skUPAJ Z VgrADNIM DeLOM)

A b

130	mm 1”

bzw. bzw.

110	mm 3	/4”

Slika	1

Slika	2

INFOrMACIJA Ob MONTAŽI

Uporaba	temperaturnih	tipal	toplotnega	števca	je	dovoljena	samo	v	povezavi	z	
merilnimi	mesti	merjenja	temperature,	odobrenimi	za	temperaturna	tipala.	Obe	
merilni	mesti	temperaturnih	tipal	toplotnega	števca	morata	biti	izvedeni	enako.	
Kombinacija	potopne	tulke	in	direktnega	merjenja	je	prepovedana.
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Slika	5

Slika	4

Dovod

Povratek

A b

130	mm 1”

bzw. bzw.

110	mm 3	/4”

MONTAŽA TeMPerATUrNIH TIPAL

Za toplotne / kombi števce: 

Vstavite temperaturno tipalo (rdeče) v dovodno mesto (T – kos) ter temperaturno 
tipalo (modro) v povratek, in sicer v ohišje merilnika pretoka.

Za klima števce:

Vstavite temperaturno tipalo (modro) v dovodno mesto hlajenja (T – kos) ter 
temperaturno tipalo (rdeče) v povratek, in sicer v ohišje merilnika pretoka.

TeMPerATUrNA TIPALA Ds eN 1434 (sLIkA 3) 

• Odvijte blindirana čepa merilnih mest temperaturnih tipal. Pazite, da sta 
ventila na povratku in dovodni ventil (izvedba za vgradnjo temperaturnega 
tipal) zaprta.

• Privijte temperaturna tipala in zategnite matici z 10Nm.

TeMPerATUrNA TIPALA V POTOPNI TULkI (sLIkA 4) 

• Preverite, da je potopna tulka pravilno vgrajena.
• Ročno privijte matici temperaturnih tipal.

ZAgON (sLIkA 5)

Počasi odprite zaporne ventile. Zaženite obtočno črpalko. Preverite vodotesnost.

PreskUs DeLOVANJA (sLIkA 5)

Aktivirajte zaslon na računski enoti s pritiskom na gumb. Opravite preizkus 
LCD zaslona. Preverite vrednost trenutnega pretoka, dovodne temperature in 
povratne temperature; preverite prikaz napak (glejte Navodila za uporabo).

PLOMbIrANJe (sLIkA 6)

Zavarujte zgornji obroč z rdečo plombo (kljukasta z zobom proti sredini zatiča) 
ter z žico in plombico (žabica) zaplombirajte temperaturni tipali dovoda in 
povratka.

naMestitev RačUnske enote (slika 7)

Namestite računsko enoto na merilnik pretoka / stenski nosilec. Pritisnite proti 
ležišču, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.

Slika	3

Dovod

Povratek

Slika	6
Plomba

Na	merilniku	pretoka	 Stenski	nosilec	na	cevi	 Stenski	nosilec	na	steni Računska enota na 
steni z magnetom v 
ohišju

Priključna vezod
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Dolžina kabla med računsko enoto ter merilnikom pretoka je 0,5 m.

Slika	7



Podjetje	je	certificirano	po	DIN	ISO	9001	•	Registrska	številka	000468	QM	•	Znak	priznanja	
«QualityManagementSystem»	po	EC	Direktivi	2004/22/EC,	Aneks	D	•	Številka	certifikata	LNE	–	18199

Številka artikla Art-Nr. 15803. Pridružujemo si pravico do sprememb navodil brez 
predhodne najave • Tehnično stanje Oktober 2012.

Velika računska enota: 
Odstranite plombo iz pokrova (glejte sliko velike računske enote na prvi strani). Odvijte vijak in odstranite pokrov. Povežite 
priključke glede na shemo in dobro namestite kabel, da ne pride do pretrganja. Odstranite plastično zaščito na pokrovu nato 
pokrov zaprite in namestite novo plombo.

Mala računska enota 	 	 Velika računska enota
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Daljinski	prikaz		
energija	/	volumen

M-BUS

M-BUS	/	4	vodomeri M-BUS	napajanje	/	2	
vodomera

kArAkTerIsTIke

poveZovalni diaGRaMi Za RaZlične veRZije števCa

karakteristika impulznega izhoda energije in 
volumna:

Napetost: maks.	30	V,	min.	2.5	V

Največji dopustni 
tok: 

20	mA

Največja notranja 
upornost Ron: 

100	Ω	(med	impulzom)

Trajanje impulza: 120	ms

Impulza vrednost: 
energija:1	KWh	(ali	10	MJ),	
volumen:	10	litrov

Lastnosti impulza: spustno	stikalo

Vhodne karakteristike za vodomere:

Impulzna	vrednost:	

1	/	2,5	/	10	/	25	/	100	ali	250 l / impulz 
(programiranje z uporabo gumba, 
enaka impulzna vrednost za vse 
priključene vodomere)

Napetost:	 običajno 3V

Prepoznavanje	
impulza:	

zaprt	kontakt	R	<	500	Ω	/	odprt	
kontakt	R	>1	MΩ

Trajanje	impulza	/	prekinitev	>3	
sekunde

Dolžina	kabla:	 maks.	10	m

M-bus vmesnik:

Skladnost	z: EN	1434-3

Hitrost	prenosa:		 300	baudov	/	2400	baudov

Protokol:	 Variabilni	protokol,	low-byte-first

Standardni	
podatki:

energija, volumen, trenutni pretok, 
temperature (dovod, povratek, 
temperaturna razlika), čas trajanja 
napake, čas delovanja, datum 
in čas, volumen vodomerov 1...4, 
verzija programa

Vsebina 18 
referenčnih 
zapisov: 

energija, volumen, maks. moč, 
pretok in temperatura dovoda, 
volumen priključenih vodomerov

Itron je vodilno podjetje na področju zagotavljanja tehnologije globalnim 
energetskim in vodooskrbnim podjetjem. Naše podjetje je največji svetovni 
dobavitelj tehnoloških rešitev merjenja, zbiranja podatkov in programske 
opreme. 8,000 podjetji po celem svetu se zanaša na našo tehnologijo za 
optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Naši produkti in storitve 
vključujejo merilnike za električno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme za 
zbiranje podatkov in komunikacijo,vključno z avtomatskim odčitavanjem 
števcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme za 
obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, 
montažo ter svetovanje. Če želite izvedeti več, obiščite našo spletno stran: 
www.itron.com

eNerkON d.o.o.  
Poslovna	cona	Žeje	pri	Komendi	
Pod	javorji	4	
1218	Komenda,	Slovenija	

Tel:		+386	(0)1	830	34	70	
Fax:		+386	(0)1	830	34	99	
www.enerkon.si 15
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