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 Elektronické m i e tepla 
MEGATRON 5 - SIEMECA™ 

WFx5 
 

  
  
  Elektronické bateriov  napájené m i e pro m ení spot eby tepelné energie v 

autonomních topných systémech. Pouze ve speciálním sw nastavení také jako 
kombinované m i e tepla a chladu nebo pro solární systémy 
 
 Jmenovitý pr tok 0.6 m3/h, 1.5 m3/h nebo 2.5 m3/h 
 Možnost i následného dopln ní p ídavného komunika ního modulu 
 Libovolná montážní poloha (horizontáln  nebo vertikáln ) 
 Nastavení specifických parametr  p ímo na m i i pomocí ovládacích 

tla ítek nebo prost ednictvím servisního software ACT50-heat 
 M i e tepla MEGATRON 5 jsou komponenty radiových systém  Siemeca 

AMR nebo Siemeca WalkBy a M-Bus systému 
 Optické komunika ní rozhraní IrDA 
 Autodiagnostika 
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Použití 

Elektronické m i e tepla mají kompaktní konstrukci provedení a používají se pro 
m ení spot eby tepelné energie. M i  se skládá z pr tokom rné ásti a dvou 
sníma  teploty trvale p ipojených do vyhodnocovací jednotky, která z 
nam eného pr toku a teplotního rozdílu vypo ítá množství spot ebované tepelné 
energie. 
M i e jsou k dispozici v provedení jako m i  tepla a pouze jako ve speciálním sw 
nastavení i jako kombinované m i e tepla a chladu nebo pro solární systémy. 
 
Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním topným rozvodem, kde je tepelná 
energie dodávána více uživatel m podle jejich požadavk . Typické p íklady použití 
jsou: 
 Bytové domy 
 Kancelá e a administrativní budovy 

 
Typickými uživateli jsou: 
 Správcovské a rozú tovací firmy 
 Soukromí vlastníci a spole nosti vlastnící nemovitosti 
 Realitní agentury 

 
Templotní sníma e m i  WFx5.. nemohou být vym n ny. 
M i  není schválený pro použití na pitnou vodu. 

Funkce 

M i  tvo í dvojice teplotních sníma , v p ívodu a ve zpáte ce a pr tokom rná 
ást instalovaná do zpáte ky topného okruhu. Vyhodnocovací jednotka trvale 

po ítá teplotní rozdíl mezi teplotou p ívodu a zpáte ky a násobí ho hodnotou 
pr toku. Výsledek (okamžitý tepelný výkon) je trvale na ítán v ase a zobrazen na 
displeji jako kumulovaná tepelná energie, p ípadn  prost ednictvím p ídavného 
komunika ního modulu dálkov  p enášen do nad azeného monitorovacího 
systému a to bezdrátov  (radiov ) nebo po drátech (M-Bus). 
Vyhodnocovací jednotka je napájena baterií s dlouhodobou životností,10 let. 
 
M i  pracuje na základ  jednovtokového m ícího principu, kdy proud vody je 
veden tangenciáln  na lopatkové kole ko. Rychlost otá ení lopatkového kole ka je 
snímána elektronicky bez využití magnetického pole. Nesprávný sm r proud ní 
vody m i em je detekován pomocí autodiagnostiky a zobrazen ve form  
poruchového hlášení na displeji. 
 
Mikroprocesor v elektronické jednotce vypo ítá teplotní rozdíl p ívodu a zpáte ky, 
který se použije se st ední hodontou pr toku a tepelnou konstantou k výpo tu 
množství spot ebované tepelné energie zobrazené na displeji ve fyzikálních jed-
notkách (kWh / MWh nebo MJ / GJ). Pro zvýšení p esnosti, se p i každém m ení 
využívají hodnoty hustoty a entalpie, které jsou zahrnuty do výpo tu. 
 
Pro všechny jmenovité pr toky je použita stejná vyhodoncovací jednotka, která má 
stejné ovládání, funkce a možnosti komunikace. 
 
M i e s optickým rozhraním IrDA je možné ode íst míst . Ode et a parametrizace 
m i e se provádí prost ednictvím IrDA ode tové hlavy WFZ.IRDA-USB a 
servisního sofware ACT50-heat. 
  

Omezení 

Konstruce m i e 

Mechanický princip 
m ení 

Výpo et spot eby 
tepelné energie 

Vyhodnocovací 
jednotka 

Rozhraní IrDA 
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Prost ednictvím IrDA rozhraní je možné místn  ode íst následující údaje: 
 
Všeobecné údaje 
 Výrobní íslo 
 Místo instalace 
 Montáž m i e (zpáte ka, speciální provedení – p ívod) 
 Softwarová verze 
 Médium 
 Datum uvedení do provozu 
 Životnost baterie 
 Typové ozna ení m i e 
 Typ teplonosného média 
 Datum vzniku poruchy 
 Chybový kód 

 
Informace o p ístroji 
 Aktální teplota (zpáte ka) 
 Aktuální teplota (p ívod) 
 Aktuální teplotní diference 
 Aktuální tepelný výkon 
 Aktuální pr tok 
 Celkový pr tok (kumulovaný) 
 Hodnota pulsu 
 Název p ístroje 

 
Stavy  
 Aktuální stav m i e – kumulovaná spot eba tepla 
 Poslední rozhodný den 
 Kumulovaná spot eba tepla k poslednímu rozhodnému dni 
 Další rozhodný den 
 P ívod 

- Maximální teplota  
- Datum maximální teploty 
- as p ekro ení maximální teploty 

 Zpáte ka 
- Maximální teplota  
- Datum maximální teploty 
- as p ekro ení maximální teploty 

 Pr tok 
- Maximální pr tok 
- Datum maximálního pr toku 
- as p ekro ení maximálního pr toku 

 Statistické hodnoty 
- 15 m sí ních hodnot v etn  data ode tu 

  

Ode tené údaje 
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M i  je vybaven rozhraním pro komunika ní modul. V p ípad  osazení 
p ídavného komunika ního modulu je možné m i  ode ítat dálkov . 
 
Vyhodnocovací jednotka je z boku zajišt na tovární nebo metrologickou plombou, 
její poškození je bráno jako neoprávn ná manipulace a dochází ke ztát  záruky. 
 
Teplota je m ena v intervalech 36-sekund (na zvláštní objednávku s intervalem 6-
sekund). Pr tok je m en spojit . Množství m ené energie je zobrazováno v 
reálném ase. P ípadné poruchy jsou zobrazovány na displeji okamžit . 

P ehled typ  

Technické údaje m i e jsou uvedeny níže: 
Montáž m i e Do zpáte ky 
Provedení Kompakt (vyhodnocovací jednotka je pevn  
 spojena s pr tokom rnou ástí) 
Jmenovitý tlak PN 16 
Umíst ní teplotního sníma e Teplotní sníma  zpáte ky je integrován v 

t le pr tokom rné ásti 
Typ m ícího lánku Pt1000, Ø5.0 mm, délka 45 mm 
Délka kabelu teplotního sníma e 1.5 m 
Komunikace IrDA a rozhraní pro komunika ní moduly 
Prahová hodnota pro …  
- m ení tepelné energie 1.0 K 
- m ení chladící energie 0.2 K 
Rozhodný den 31.12 (31. prosinec) 
Jednotky energie kWh 
 
Možnosti volby Logistické ozna ení Ozna ení typu 
0.6 m3/h jmenovitý pr tok, montážní délka 
110 mm, p ipojovací závit G ¾" 

S55561-F177 WFM501-E000H0 

1.5 m3/h, jmenovitý pr tok, montážní délka 
110 mm, p ipojovací závit G ¾" 

S55561-F178 WFM502-E000H0 

2.5 m3/h , jmenovitý pr tok, montážní délka 
130 mm, p ipojovací závit G 1" 

S55561-F179 WFM503-J000H0 

 
Popis Logistické ozna ení Ozna ení typu 
Siemeca AMR s integrovanou anténou S55563-F132 WFZ56.OK 
Siemeca Walk-by s integrovanou anténou S55563-F133 WFZ566.OK 
M-Bus systém S55563-F131 WFZ51 
Impulsní 1kWh/puls, 100ms  R99/5112-50 
 
Popis Logistické ozna ení Ozna ení typu 
Mezikus G ¾", délka 110 mm  JXF:WFZ.R110 WFZ.R110 
Mezikus G 1", délka 130 mm JXF:WFZ.R130 WFZ.R130 
Pár šroubení, obsahuje: 
- 2 p ípoje G ¾" x R ½"  
- 2 plochá t sn ní 

 WZM-E34/CZ 

Pár šroubení, obsahuje: 
- 2 p ípoje G 1" x R ¾" 
- 2 plochá t sn ní 

 WZM-E1/CZ 

Rozhraní 
komunika ního modulu 

Neoprávn ná 
manipulace 

Funk ní kontrola 

 
M i e tepla 

P ídavné 
komunika ní moduly 

Mezikusy a šroubení 
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Popis Logistické ozna ení Ozna ení typu 
Montážní sada, obsahuje: 
- 1 mezikus G ½", délka 110 mm 
- 2 kulový kohout Rp ½" s p evle nou maticí 

G ¾" a plochá t sn ní 
- 1 kulový kohout Rp ½" pro idlo Ø5.0x45 

mm 

JXF:WFZ.E110-I WFZ.E110-I 

Montážní sada, obsahuje: 
- 1 mezikus G ¾", délka 110 mm 
- 2 kulový kohout Rp ½" s p evle nou maticí 

G ¾" a plochá t sn ní 
- 1 kulový kohout Rp ¾" pro idlo Ø5.0x45 
mm  

JXF:WFZ.E110G3-I WFZ.E110G3-I 

Montážní sada, obsahuje: 
- 1 mezikus G 1", délka 130 mm 
- 2 kulový kohout Rp ¾" s p evle nou maticí 

G 1" a plochá t sn ní 
- 1 kulový kohout Rp ¾" pro idlo Ø5.0x45 

mm  

JXF:WFZ.E130-I WFZ.E130-I 

Montážní sada, obsahuje: 
- 1 mezikus G 1", délka 130 mm 
- 2 kulový kohout Rp ¾" s p evle nou maticí 

G 1" a plochá t sn ní 
- 1 kulový kohout Rp 1" pro idlo Ø5.0x45 
mm  

JXF:WFZ.E130G1-I WFZ.E130G1-I 

 
 
  

Montážní sady 
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Popis Logistické ozna ení Ozna ení typu 
Kulový kohout Rp ½" pro idlo Ø5.0x45 
mm  

JXF:WFZ.K15 WFZ.K15 

Kulový kohout Rp ¾" pro idlo Ø5.0x45 
mm  

JXF:WFZ.K18 WFZ.K18 

Kulový kohout Rp 1" pro idlo Ø5.0x45 mm JXF:WFZ.K22 WFZ.K22 
Kulový kohout Rp ½" s p evle nou maticí 
G ¾" pro idlo Ø5.0x45 mm 

JXF:WFZ.K16 WFZ.K16 

Kulový kohout Rp ½" p evle nou maticí G 
¾"  

JXF:WFZ.K17 WFZ.K17 

 
Popis Logistické ozna ení Ozna ení typu 
IrDA komunika ní hlava s USB p ipojením JXF:WFZ.IRDA-USB WFZ.IRDA-USB 
Plomba, délka drátku 250 mm JXF:FNS0001 FNS0001 
 
Možnosti volby Logistické ozna ení Ozna ení typu 
Parameteriza ní a diagnostický software JXF:ACT50-Heat ACT50-Heat 

Objednávání 

P i objedávání uvád jte ozna ení typu tak, jak je uvedeno v p ehledu typ  a jejich 
po et. 
 
Ozna ení 
typu 

Logistické ozna ení Popis 

WFx5.. Viz ozna ení v odstavci 
"P ehled typ " 

Elektronický m i  tepla 

 
Sou ástí dodávky m i e je vícejazy ný návod k obsluze a montážní návod v etn  
požadovaného montážního materiálu (t sn ní, plomby atd.). 
 
Návod k obsluze a montážní návod je v následujících 18 jazycích: 
Bulharsky, Chorvatsky, esky, Dánsky, Anglicky, Finsky, Francouzsky, N mecky, 

ecky, Ma arsky, Italsky, Litevsky, Norsky, Polsky, Slovensky, Slovinsky, Špan l-
sky a Turecky. 
  

Kulové kohouty 

P íslušenství 

Software 

Objednací ozna ení 

Rozsah dodávky 

Jazyky 
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Kombinace pro komunikaci 

M i e s komunikací radio systémy Siemeca AMR, Siemeca WalkBy nebo po 
drátech M-Bus systém mohou být použity s následujícími komponenty: 
 

Návrh – stanovení tlakové ztráty 

 

 
  

Popis Ozna ení typu Katalogový list 
Komunika ní uzel WTT16..  

WTX16.. 
N2874 

Komunika ní uzel s bránou WTX16.GSM 
WTX16.IP 
WTX16.MOD 

N2878 

Obslužný sw Siemeca AMR ACT26 J2870 
Sw pro vzdálený ode et AMR ACS26 N2870 
Ode tová sada Siemeca WalkBy WTZ.WBSET-2/PC N2885 
Ode tový sw Siemeca WalkBy ACT46 N2885 
M-bus centrála    
Obslužný software M-bus centrála    
   
   
   
   

M i e se závitovým 
p ipojením 
Charakteristika 
tlakových ztrát 
0.6 m3/h, 110 mm 
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M i e jsou dodávány v následujícím továrním nastavení: 
 Rozhodný den: 31.12. (31. prosince) 
 Jednotky zobrazení kWh 

 
Zobrazují se všechny úrovn  zobrazení. 
 
Hodnota tepelné energie se pr b žn  na ítá (kumulovaná energie). V rozhodný 
den se ve 24:00 hodin uloží aktální kumulovaná hodnota do pam ti. 
Sou asn  s uložením kumulované energie k rozhodnému dni m i  stanový kon-
trolní íslo. Tak m že být ode tena kumluovaná spot eba energie v etn  kon-
trolního ísla, které slouží k potvrzení správého ode tu spot eby tepelné energie. 
Údaj spot eby k rozhodnému dni je v m i i uložen po celý rok. 
 
Pomocí servisního sw ACT50-heat je možné zm nit následující údaje: 
 Rozhodný den 
 Název p ístroje a heslo p ístroje pro komunikaci p es IrDA 
 Jednotky zobrazení kWh nebo MWh. Pouze na zvláštní objednání MJ nebo GJ 
 Výb r úrovní pro zobrazení na displeji 
 Zobrazení údaje o spot eb  s anebo bez kontrolního ísla 

M i e se závitovým 
p ipojením 
Charakteristika 
tlakových ztrát 
1.5 m3/h, 110 mm 

M i e se závitovým 
p ipojením 
Charakteristika 
tlakových ztrát 
2.5 m3/h, 130 mm 

Standardní nastavení 

Parameterizace p es   
PC 
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Ve speciálním provedení pro solární systémy (na zvláštní objednávku): 
 Procentní podíl glykolu nebo solné sm si ve vod  

 
Pomocí obou obslužných tla ítek je možné p ímo na m i i zm nit následující 
údaje: 
 Rozhodný den 
 Jednotky zobrazení kWh nebo MWh. Pouze na zvláštní objednání MJ nebo GJ 
 Výb r úrovní pro zobrazení na displeji 
 Zobrazení údaje o spot eb  s anebo bez kontrolního ísla 

 
Ve speciálním provedení pro solární systémy (na zvláštní objednávku): 
 Procentní podíl glykolu nebo solné sm si ve vod  

 

Komunikace 

M i  je standardn  vybavený optickým rozhraním IrDA. 
 
 

 
K dispozici jsou následující p ídavné komunika ní moduly: 
 Radiomodul Siemeca AMR WFZ56.OK 
 Radiomodul Siemeca WalkBy WFZ566.OK 
 M-Bus  WFZ51 
 Impulsní R99/5112-50 

 
Pouze pro parametrizaci radiových modul  je možné použít servisní sw ACT20. 
 
 

 
 
M i e se dálkov  ode ítají pomocí p ídavného komunika ního modulu WFZ56.OK 
v radiovém systému Siemeca AMR. Prost ednictvím modulu jsou pravideln  
zasílány údaje o spot eb  do komunika ních uzl  WTT16.. p ípadn  WTX16.., které 
automaticky sbírají a ukládají údaje od všech p ipojených m i . Provozovatel 
m že dálkov  ode íst všechny údaje o spot eb . 
 

Parametrizace na 
m i i 

P ídavné komunika ní 
moduly 

Siemeca AMR radio-
modul 
WFZ56.OK 

Popis funkce 
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P ídavné komunika ní moduly jsou ve dvou provedeních: 
 WFZ56.OK  s integrovanou anténou 
 (WFZ56.OF  s externí anténou) 

 
M i  p enáší následující údaje prost ednictvím radiového signálu: 
 Výrobní íslo (8 íslic) 
 Médium/softwarová verze 
 Datum / as 
 Chybové hlášení 
 Datum poruchy 
 Kumulovaná spot eba tepla 
 Rozhodný den 
 Kumulovaná spot eba tepla k rozhodnému dni 
 V komunika ním uzlu WTT16../WTX16.. lze vy íst 18 m sí ních hodnot 

 
 

 
 
 
M i e se dálkov  ode ítají promocí p ídavného komunika ního modulu 
WFZ566.OK v radiovém poch zkovém systému Siemeca WalkBy. Prost ednictvím 
modulu jsou údaje o spot eb  vysílány v p edem definovaném ase. Pomocí 
mobilního sb ra e WTZ.MB a PC s ode tovým sw ACT46 jsou ode ítány údaje o 
spot eb . P i ode tu není nutné vstupovat do byt  i kancelá í. V p ípad  menších 
budov je možné provád t ode et dokonce i bez vstupu do budovy. 
 
P ídavné komunika ní moduly jsou ve dvou provedeních: 
 WFZ566.OK    s intergrovanou anténou 
 (WFZ566.OF   s externí anténou) 

 
M i  p enáší následující údaje prost ednictvím radiového signálu: 
 Výrobní íslo (8 íslic) 
 Médium/softwarová verze 
 Datum / as 
 Chybové hlášení 
 Datum poruchy 
 Kumulovaná spot eba tepla 
 Rozhodný den 
 Kumulovaná spot eba tepla k rozhodnému dni 
 13 m sí ních hodnot 

 
Radiové moduly WFZ566.OF a WFZ566.OK mají následující nastavení: 
 
 Zp sob ode tu 

- Ro ní =  48 ode tových dní (mimo ned lí, v etn  sobot) jednou za rok po 
rozhodném dni – tovární nastavení 

- M sí ní = první ty i dni v m síci (mimo ned le, v etn  soboty) – sw nastavit 
 

Ode ítané údaje 

Siemeca WalkBy ra-
diomodul 
WFZ566.OK 

Popis funkce 
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 Vysílací interval 
Nastavení za átku a konce vysílacího intervalu. Denní asový interval m i e je 
vždy spojit  10 hodin (standardn  = 8:00 – 18:00 SE ) 
 
 

 Odložení vysílání (offset) 
asové odložení vysílání po rozhodném dni (ro ní ode ty) nebo za átku m síce 

(m sí ní ode ty)  ve dnech (standardn  = 0 dní)  
 Dny bez vysílání 

Maximáln  je možné nastavit 2 dny v týdnu bez vysílání, na výb r je pátek, sobota 
nebo ned le.Nejmén  však pouze jeden den v týdnu (standardn  = ned le) 

Displej 

LCD displej zobrazuje stavy m i e, jednotky a údaje o spot eb  v n kolika úrov-
ních. 
M i  má 2 obslužná tla ítka, jedno na p epínání zobrazovacích úrovní a druhé pro 
procházení v dané úrovni. 

 
 
 
 

 
Displej m i e je v pr b hu provozu vypnutý a aktivuje se až stisknutím 
obslužného tla ítka. Avšak krátkodob  se zapíná každých 36 sekund pro kontrolu 
funk nosti, tzv. režim, rychlý ode et. 
V režimu rychlého ode tu se zobrazují následující parametry (v závislosti na 
konfiguraci m i e): 
 Kumulovaná spot eba tepelné energie 
 Kumulovaná spot eba chladící energie (pouze u m i e teplo / chlad) 

Vyhodnocovací 
jednotka 

Ovládání 

Rychlý ode et 

Tla ítko pro  procházení 

Tla ítko pro p epínání 
úrovní 
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 Kumulovaná spot eba tepelné energie k stanovenému dni 
 Kumulovaná spot eba chladící energie k stanovenému dni (pouze u m i e teplo 

/ chlad) 
 Chybové hlášení (pouze p i výskytu poruchy) 
 Datum poruchy 
 Zobrazení "Nesprávný sm r proud ní" 

 
K dispozici jsou následující úrovn  zobrazení: 
 Standardní úrovn : 

L0 okamžité hodnoty spot eby 
L1 ro ní hodnoty spot eby 

 
 Následující úrovn  je možné individuáln  deaktivovat: 

L2 Aktuální hodnoty 
L3 Parametry 
L5 M sí ní hodnoty 
L9 Maximimální hodnoty 
 

V p ípad  výskytu poruchy je na displeji zobrazena p íslušné chybové hlášení 
st ídav  s datem jejího vzniku. 
 

 
  

ytest –
a lt .

a lt .

.

WMZ

KMZ

IMP1

IMP2

a lt .

a lt .

a lt .

a lt . a lt .

a lt . a lt .

a lt . a lt .

a lt . a lt .

al t .

. .

Displays the level

all on
all offDisplay test –

Error code
Error date

Current consumption
values

These segment blocks
depend on the device

configuration

This display only appears when
a device fault has occurred

The displays coloured grey are optional or can be added and switched off as required

Current meter status            Serial number      Current date    Checksum

Úrovn  zobrazení 

Úrove  L0 
Okamžité hodnoty 
spot eby 
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MZ

KMZ

IMP1

IMP2

a lt . alt . a lt .

a lt . alt . a lt .

a lt . alt . a lt .

a lt . alt . a lt .

.

Displays the level

Annual consumption
values

These segment blocks
depend on the device

configuration

The displays coloured grey are optional or can be added and switched off as required

Meter status on due date           Serial number       Due date Checksum

l t .

Displays the level

Current flow

Current supply flow
temperature

Current return flow
temperature

Current temperature
difference

Current energy flow

Operating hours

Cumulated volume

High-resolution meter
status WMZ

High-resolution meter
status KMZ

This segment appears depending on
the device configuration

Úrove  L1 
Hodnoty ke dni ode tu 

Úrove  L2 
Okamžité hodnoty 
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Tato úrove  je zobrazena pouze pokud je m i  nastaven pro m ení tepla. 

 
  

ichte chn. 
Fi rmwareversion

alt . alt .

Displays the level

Date of ref. due date

Impulse value VMT

Identification

Possible +
activated levels

Share of solar added

Serial number Imp1

Meter status Imp1

Impulse value Imp1 + medium
(here cold water - “low” thermometer)

Serial number Imp2

Meter status Imp2

Impulse value Imp2 + medium (here
hot water - “high” thermometer)

These segments appear depending
on the device configuration.

Calibration checksum
Firmware version

Fabrication no.

This example: = level 6 hidden

(space = level 7+8 not available

- 
__ 

lt. a lt . alt .

alt. a lt . alt .

Displays the level

Latest monthly value
heat

Oldest monthly value
heat

Date of monthly value              Meter status monthly value           Checksum     Serial number

Date of monthly value              Meter status monthly value           Checksum      Serial number

The displays coloured grey are optional or can be added and switched off as required

Úrove  L3 
Parametrizace 

Úrove  L5  
M sí ní hodnoty tepelné 
energie 
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Montážní pokyny 

Montážní poloha je libovolná (montáž displejem dol  je zcela nep ípustná). Montáž 
m i e je pouze do zpáte ky. V p ípad  instalace m i e do spole né zpáte ky 
dvou topných okruh  (nap . vytáp ní a TUV), musí být místo montáže dostate n  
vzálené od spojovacího T-kusu (min. 10  DN), aby bylo dosaženo dostate ného 
promíchání topné vody. P ed instalací m i e musí být systém d kladn  
propláchnutý. 
Pr tokom rná ást musí být instalovaná mezi dva uzavírací kulové kohouty a šipka 
na t le musí být ve sm ru prod ní vody. Teplotní sníma e musí být instalovány ve 
stejném okruhu jako pr tokom rná ást (pozor na sm šování). S ohledem na 
technické provedení mohou být teplotní sníma e instalovány do T-kus  nebo 
kulových kohout . V každém p ípad  konec teplotních sníma  musí být v ose 
potrubí a jejich šroubení musí být zajišt no montážní plombou proti neoprávn né 
manipulaci. 
 

lt . alt .

alt . alt .

alt . alt .

Displays the level

Maximum values
Supply flow
temperature

Maximum values
Return flow

temperature

Maximum values
Flow WMZ

Highest temperature Date of highest temperature  Duration of temperature above max.

Greatest flow Date of greatest flow           Duration of flow above nominal

lt .

a lt .

a lt .

a lt .Error 01
Date error 01

Incorrect direction of flow

IrDA communication active

IrDA communication disabled
(IrDA credits used up)

End of operating time reached

Current temperature difference negative
(supply flow/return flow mixed up)

Current flow available
(no energy counting)

Current flow available
(energy counting)

Temporary message

Temporary message

Temporary message

Static message,
Symbol Battery flashing

Úrove  L9 
Maximální hodnoty 

Chybové hlášení 

Pr tokom rná ást 
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Montáž s kulovými kohouty 
 
Základní uspo ádání vyhodnocovací jednotky: 
 

 
 

1 LCD displej 
2 Obslužné tla ítko pro zm nu zobrazovací úrovn  
3 Obslužné tla ítko pro zm nu zobrazení 
4 IrDA komunika ní rozhraní 
5 Záslepka komunika ního rozhraní 
6 Komunika ní rozhraní pro p ídavný komunika ní modul 
7 Upev ovací otvory pro p ídavné komunika ní moduly 
8 Uchycení a zásuvný otvor pro p ipojení externích komunika ních kabel  
 

Okolní teplota vyhodnocovací jednotky nesmí p ekro it 55 °C a je t eba zabránit 
p ímému slune nímu zá ení. 
Ve speciálním provedení (split verze), m že být vyhodoncovací jednotka odd lena 
od pr tokom rné ásti a upevn na do nást nného držáku do vzálenosti 40 cm, což 
je délka propojovacího kabelu. 
 
P ídavné komunika ní moduly (WFZ..) mohou být instalovány na libovolný m i  
WFx5... Postup je následující: 

a) Odstra te záslepku komunika ního rozhraní 
b) Nasa te komunika ní modul a p išroubujte ho 

 
Kráce po nasazení p ídavný komunika ní modul automaticky rozpozná typ m i e 
a provede p íslušné zjišt ní údaj  (výrobní íslo, m sí ní údaje, rozhodný den, 
okamžitou spot ebu a typ média). Moduly je možné parametrizovat pomocí 
servisního software ACT20. 
Aktivace radiového vysíla e se provádí pomocí toolu WFZ.PS anebo IrDA 
komunika ní hlavy WFZ.IrDA –USB a servisního sw ACT20. 
 

Vyhodnocovací 
jednotka 

P ídavné komunika ní 
moduly 

5 

1 4 

3 

2 
6 

7 

8 
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Moduly nemají žádný vliv na ode et spot eby tepla a proto je možné je kdykoliv 
vym nit v p ípad  poruchy aniž by došlo k poškození metrologické zna ky. 
 
Po instalaci m i e je t eba všechny komponenty zaplombovat a tím zabránit 
neoprávn né manipulaci: 
 Pr tokom rná ást s p evle nou maticí na p ívodu 

 Šroubení teplotního sníma e v p ívodu s kulovým kohoutem nebo T-kusem 

 Komunika ní modul s vyhodncovací jednotkou. 

 

Montážní pokyny 

M i e tepla nevyžadují žádnou údržbu. 
Dle vyhlášky 263/2000Sb. se následné ov ení u m i  tepla provádí vždy po 4 
letech. 
 
M i e i r zná p ídavná za ízení jsou z hlediska likvidace klasifikována jako elktro 
odpad ve smyslu Evropské sm rnice 2002/96/EU (WEE) a nesmí se likvidovat jako 
domovní odpad. Je t eba dodržovat platnou aktuální národní legislativu a m i  
zlikvidovat ur eným zp sobem. Vybité baterie je t eba odevzadat ve sb rných 
místech pro tento odpad ur ených . 

Záruka 

Uživatelsky podobné technické údaje jsou garantovány pouze ve spojitosti s 
výrobky uvedenými v tomto katalogovém list . 
Jestliže je m i  použit s výrobky t etích, které nejsou výslovn  doporu eny, 
správnost funkce musí být garantována provozovatelem. V takovém p ípad  
firma Siemens neposkytuje žádný servis nebo záruku. 
  

Plombování 

Údržba 

Likvidace 
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Technické údaje 

 
Typ baterie Lithiová baterie CR AA 

Nap tí baterie 3.0 V 

Životnost baterie 10 let s rezervou 

M ící rozsah 
- M i  tepla 
- Kombinovaný m i  tepla a chladu 

 
10...90 °C 
5...90 °C 

Teplotní diference  3...70 K 

Práh citlivosti 
-  Tepelná energie 
-  Chladící energie 

 
1.0 K 
0.2 K 

Teplotní koeficient Pr b žn  kompenzovaný 

M ící lánek Pt1000 podle EN 60751 

Typ DS (p ímo ponorný) 

Pr m r Ø 5.0 x 45 mm (standard) 

Délka kabelu 1.5 m (standard, 3 m na objednání) 

Displej 8- íslic LCD + piktogramy 
Zobrazovací jednotky kWh (MWh) 

Na objednání:  MJ/GJ  
Optické rozhraní 

- Provedení 
- Protokol 

 
v návaznosti na EN 62056-21 
podle EN 13757-2 / -3 

 
Teplotní rozsah 10...90 °C 

Max. teplota tmax.  90 °C 

Jmenovitý tlak  1.6 MPa (PN 16) 

Jmenovitý pr tok qp m3/h 0.6 1.5 1.5 2.5 
Montážní délka mm 110 80 110 130 
Závitové p ipojení G ¾ B" G ¾ B" G ¾ B" G 1 B" 
Metrologická t ída 

- Horizontáln  
- Vertikáln  

 
1:50 
1:25 

 
1:50 
1:50 

 
1:50 
1:50 

 
1:50 
1:50 

Max. pr tok qs m3/h 1.2 3.0 3.0 5.0 

Min. pr tok qi  
- Horizontáln  l/h   
-  Vertikáln  l/h 

 
12 
24 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
50 
50 

Prahová citlivost l/h 3...4 4...5 4...5 6...7 

Ztáta tlaku p i qp 
Montážní délka 80 mm p mbar 
Montážní délka 110 mm p mbar  
Montážní délka 130 mm p  mbar 

 
 

200 

 
200 

 

 
 

200 
 

 
 
 

180 

Pr tok p i p = 1 bar, kv  m3/h 1.5 3.2 3.2 5.3 

Montážní poloha Horizontální/vertikální 
 
 

Vyhodonocovací jednotka 
Napájení 

Parametry 

Teplotní sníma  

Displej 

Komunikace 

Pr tokm rná ást 
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radiový systém Siemeca AMR 

- Typ baterie 
-  Nap tí baterie 
- Životnost baterie 
- Frekvence 
- Normy 

 
 
 

- Vysílací výkon (typicky) 
-  Krytí 
- T ída ochrany 

 
Lithiová baterie CR 2/3 AA 
DC 3.0 V 
>11 let 
868.0...868.6 MHz 
P enos údaj  podle EN 13757-4 
Odolnost v i rušení podle EN 301 489-1/-3 
Emise podle EN 300 220-2 
Bezpe nost za ízení IT EN 60950-1 
5 dBm 
IP54 
III 

radiový systém Siemeca WalkBy 
- Typ baterie 
-  Nap tí baterie 
- Životnost baterie 
- Frekvence 
- Normy 

 
 
 

- Vysílací výkon (typicky) 
-  Krytí 
- T ída ochrany 

 
Lithiová baterie CR 2/3 AA 
DC 3.0 V 
>11 let 
868.0...868.6 MHz 
P enos údaj  podle EN 13757-4 
Odolnost v i rušení podle EN 301 489-1/-3 
Emise podle EN 300 220-2 
Bezpe nost za ízení IT EN 60950-1 
5 dBm 
IP54 
III 

T ída ochrany 
Krytí 

- Vyhodoncovací jednotka 
- Pr tokom rná ást 

III 
 
IP65 
IP65 podle EN 60529 

 Provoz 
EN 60721-3-3 

P eprava 
EN 60721-3-2 

Skladování 
EN 60721-3-1 

Klimatické podmínky t ída A t ída A t ída A 
Teplota 5...55 °C -20...60 °C -20...60 °C 
Vlhkost <93% r.v.  

p i 25 °C 
(bez kon-
denzace) 

<93% r.v.  
p i 25 °C 
(bez kon-
denzace) 

<93% r.v.  
p i 25 °C 
(bez kon-
denzace) 

Mechanické podmínky t ída M2 t ída M2 t ída M2 
Max. nadmo ská výška Min. 700 hPa (odpovídá max. 2000 m 

nadmo ské výšce) 

  shoda podle sm rnice ES  

- EMC direktiva 2004/108/EG 

- Odolnost v i rušení a vyza ování - EN 61000-6-2  
- EN 61000-6-3 (vhodné pro obytné budovy a 

lehký pr mysl) 
- EN 1434-4 
T ída prost edí A 

- 2004/22/EG 
Elektromagnetická t ída E1 

 
 

Komunikace 
- Siemeca AMR p ídavný 
modul 
  WFZ16.OK/WFZ16.OF 

- Siemeca WalkBy p ídavný 
modul 
  WFZ166.OK/WFZ166.OF 

Krytí 

Okolní podmínky 

Normy a sm rnice 
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- Sm rnice MID 2004/22/EG (M ící p ístroje) 
Mechanická t ída M2 
Elektromagnetická t ída E1 

- Kvalita topné vody VDI guideline 2035 

- Schválení typu podle - EN 1434-4 
T ída prost edí A 
T ída p esnosti m ení 3 

Výrobkové normy DIN EN 1434-1 (m i e tepla) 

Prohlášení o ekologickém vlivu výrobku 
CE1E5323en jako ekologicky šetrném 
(RoHS shoda, složení materiál , obal, 
p ínos pro životní prost edí, likvidace) 
Viz online katalog  

 
ISO 14001 (životní prost edí) 
ISO 9001 (kvalita) 
RoHS sm rnice 2002/95/EC 

(Š x V x H): 
- Vyhodnocovací jednotka  
- Pr tokom rná ást  

 
101.5 x 78 mm 
viz "Rozm ry" 

Vyhodnocovací jednotka PC-ABS 
PC-LEXAN 

Vyhodnocovací jednotka RAL 9016 
M i  zabalený v etn  p íslušenství 

 
0.6 m3/h:   928 g 
1.5 m3/h:   915 g 
2.5 m3/h: 1014 g 

  

Ochrana životního 
prost edí 

Rozm ry 

Materiál krytu 

Barva krytu 
Hmotnost 
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Rozm ry 

Montážní délka 80 mm 

 
 

Montážní délka 110 mm 

 
Montážní délka 130 mm 

 
 

 
 

M i  se závitovým 
p ipojením 
 
Rozm ry v mm 

P ídavný radiový modul 
 
Rozm ry v mm 
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