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1. Működési leírás

Felhasználás 

A HYDRUS statikus ultrahangos vízmérő vízfogyasztások pontos mérésére valamennyi fehasználási 
területen.  
Nem befolyásolják lerakódások és szilárd részecskék a vízben, ezáltal hosszú távon is pontos mérést 
tesz lehetővé, akár kedvezőtlen körülményke között is. 
Inovatív technológiájának köszönhetően, az ultrahangos mérés és az integrált rádiótechnológia révén 
átláthatóvá teszi a vízfelhasználást – és ideális választás automatikus mérőadat gyűjtő ( AMR) 
rendszerek számára. A leolvasás máodpercek alatt elvégezhető az Open Metering protokollú rádió vagy 
vezetékes M-Bus segítségével és a valós fogyasztási adatok ezáltal kiváló adatbázist jelentenek a 
smart metering számára. A HYDRUS lényegében valós idejű adatbázit kpes biztosítani komplex 
fogyasztói profilok számára. 

Mérési elv 

A HYDRUS ultrahangos vízmérő az ultrahang jelek terjedési idő különbözetén alapul. Az ultrahangos 
jeladó egy jelet küld az áramlás irányában. A jel érintve az első reflektort végighalad az áramlási 
csatornában, és a második reflektort érintve beérkezik a jelvevőben. A HYDRUS meghatározza a 
közben eltelt időt. 2 mp elteltével ugyancsak egy jelet kült, csak ezúttal az áramlái iránnyal 
ellentétesen, a két idő között pedig kialakul egy különbség.
Áramlás során az áramlás irányában eltelt idő rövidebb lesz, mint az azzal ellentétes irányú. Ez az 
időkülönbség arányban áll az áramlás sebességével, és így a térfogatárammal. Ez az érték az áramlási 
vezeték keresztmetszetének ismeretében kalkulálhatóvá teszi a fogyasztási értéket. A HYDRUS 2 
másodpercenként elvégzi a fenti számítást.. 

A vízhőmérséklet - amely szükséges információ a terjedési sebesség meghatározására - egy 
hőérzékelő szenzorral 4 másodpercenként kerül monitorozásra.
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Műszaki kialakítás 

A HYDRUS-t két fő rész alkotja – a hidraulika és a hermetikusan zárt elektronika. A hidraulika áll: réz 
házból, ultrahang jeladóból, hőérzékelő szenzorból és műanyag mérőbetétből, amelynek része a két 
reflektor. Az ultrahang jeadók vezetékes kapcsolatban állnak a nyomtaott áramköri lappal, és műanyag 
házzal vannak rögzítve a réz házhoz. 

A komplett elektronika a következő elemekből épül fel: nyomtatott áramkör, elemek, LCD és a 
csatlakozó vezetékek. Hermetikusan lezárt, ezáltal kiköszöbölve a kondenzációt vagy a nedvesség 
behatolását. Az elektronikus rész fixen és elválaszthatatlanul rügzítve van a hydraulikához.  A 
HYDRUS egy UV-álló műanyag házban kerül elhelyezésre, és a megfelelő plombázás garantlja az 
illetéktelen manipuláció elleni védelmet.  
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2. Hitelesített mérőadatok
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3. Mérőház típusok

- Valamennyi rendelhető variáns megtalálható a HYDRUS Műszaki adatlapon.
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Visszacsapó szelep 

A mérő igény esetén ellátható visszacsapó szeleppel (kizárólag DN 15 – 40 mérettartományban). 
A szelepet az I. ábrán látható módon kell a kimenő csonkba illeszteniT DN 15 méret esetén, és a II. 
ábrán látható módon  DN 20 - DN 40 méretben. 
A DN 25 és DN 32 méret esetén kompenzációs gyűrűt is használni kell a szelep központosítására (III. 
ábra). 

I. ábra
DN 15 

II. ábra

DN 20 / DN 40 
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III. ábra
DN 25 / DN 32 

1 
2 

Kompenzációs gyűrű 
Visszacsapó szelep

4. Anyagok

A mért közeggel kapcsolatba kerülő részek 
Csatlakozók 

Mérőbetét 
O-Gyűrűk
Pozícionáló csapok
Reflektork
Ulztrahangos jeladók

Egyéb kompnensek 
Fedő + mérőház

 Ólommentes réz, UBA konform menetes csatlakozók ISO 228-1, BSP-
P / réz, UBA konform peremetes csatlakozók DIN 2501
Kompozit, KTW konform
EPDM
PES / PPS újrahasznosított üvegszálas
Rozsdamentes acél, rozsdamentes
Kompozit, KTW konform

UV álló kompozit ház 

1 2 
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5. Műszaki adatok

Elektronikus adatok 

Tápellátás 

Elemélettartam T30*/T50* 

Elemélettartam T90* 

LC kijelző 
EMC adat 

Műszaki adatok 

Metrologiai osztály  
Környezeti osztály  
Környezeti hőm. 
Védettség     
Beépítés

Közeghőmérséklet 
Tárolási hőmérséklet 
Üzemi nyomás 

Two 3.6 VDC lithium-batteries (only one battery with M-Bus possible) 

Max 12 év (1 elem), max 16 év (2 elem) 

Max 12 év (egyéb interfészek esetén) 

*Az elemélettartam függvénye a rádiótelegram küldési 
gyakoriságának, atelegram hosszának, valamint az üzemi 
közeghőmérsékletnek a beépítés helyén

Az elem nem cserélhető 

8-karakteres
MID class E1+E2

OIML R 49 class 2 
OIML R 49 class C 
1 … 70 °C 
IP 68 
Fagymentes kül- vagy beltéri, aknában vagy telepítő dobozban, UV 
sugárzásnak ellenálló
0.1 … 90 °C 
-20 … +70 °C (>35 °C max. 4 hét)
PN16
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Pontosság 

Pontossági osztály 2 

T30, T50: 
± 5 % Q1 ≤ Q < Q2 között       
± 2 % Q2 ≤ Q ≤ Q4 között

T90: 
± 5 % Q1 ≤ Q < Q2 között       
± 3 % Q2 ≤ Q ≤ Q4 között 
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6. Termék design

6.1 Feliratok a mérőn – vevő igények szerint

3 különböző feliratozási mód választható. 

1) Diehl Metering standard design

2) Vevői design 1 – vonalkód nékül

3) Vevői design 2 – vonalkóddal

Kérjük jelölje ki a kívánt kivitelt.

Vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket: 

• Vevői gyári szám nem lehetséges a 14-jegyű gyári számmal.
• A levehető fedő nem felirathozható.
• Matricák nem alkalmazhatóak.
• Data-Matrix Code tartalma: 14-számjegyes gyári szám + cikkszám

☐ 1) Diehl Metering standard design

 
1
2

3

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

Konformitás jelölés    
Konformitási nyilatkozat 
éve 
Típusengedéy száma     
Gyártás éve 
Vízmennyiség 
Térfogatáram
14-számjegyes gyári szám
Data-Matrix  Code
Típus azonosító
Névleges térfogatáram,
Névleges átmérő
Rádió frekvencia MHZ;
Rádió típusa
Átfogás
Nyomásveszteségi osztály
Üzemi nyomás
Metrológiai osztály
Max. közeghőmérséklet
Védettség
Cikkszám
Plomba
Optikai nyomógomb /
optikai interfész
Programozófej pozícionáló
fülek

1 2 

3 

5 

6 

7 

11 

15 
17 

20 

21 

14 

12 

10 

13 

19 

21 

9 

4 

8 

16 

18 
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☐ 2) Vevői design 1 – vonalkód nékül

Az alábbi módosítások lehetségesek az 1, 2, 3 és 4-es területeken. 

Folyamat 

1. Írja be a kívánt grafika és/vagy szöveg file nevét az alábbi táblázatba.
2. vagy, adott esetben, írja be a kívánt specifikációt az alábbi táblázatba.
3. Juttassa el hozzánk a logo-t vektoros formátumban, E-mailen. 

Specifikáció 

1. Termék neve

2. Logo

3. Logo

4. Vevői szöveg

1 =  Termék neve 

2&3 =  Vevői logo, 
vektoros formában 
(e.g. .dxf, .dwg .eps)  or 
free text

4 = 

  

 Vevői szöveg (pl. 
vevői gyári szám 

2 

4 

3 

1 
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☐ 3) Vevői design 2 – vonalkóddal

Az alábbi módosítások lehetségesek az 1, 2, 3, 4a és 4b területeken. 

Folyamat 

1. Írja be a kívánt grafika és/vagy szöveg file nevét az alábbi táblázatba.
2. vagy, adott esetben, írja be a kívánt specifikációt az alábbi táblázatba.
3. Juttassa el hozzánk a logo-t vektoros formátumban, E-mailen.

Specifikáció 

1. Termék neve

2. Logo

3. Logo

4a. Vonalkód 

4b. Vevői szöveg 

1 =  Termék neve 

2&3 =  Vevői logo, 
vektoros formában 
(e.g. .dxf, .dwg .eps)  or 
free text 

4 = a   Vonalkód 

és 

4 = b   Vevői szöveg (pl. 

vonalkód tartalma 

2 

3 

4a  

4b  

1 
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6.2 eliratok a csomagoláson – vevő igények szerint 
2 különböző feliratozási mód választható a csomagolás feliratozására. 

1) Diehl Metering standard

2) Vevői kivitel 

Kérjük jelölje ki a kívánt kivitelt.

Vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

• A Data-Matrix Code tartalma: Cikkszám; 14-számjegyes gyári szám;Mennyiség 1 db 

☐ 1) Diehl Metering standard

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Termék neve 
Mérő típusa
Névleges térfogatáram
Névleges átmérő    
Csatlakozók 
Beépítési hossz 
Hőmérséklet °C 
Üzemi nyomás 
Engedély
Dinamikus átfogás 
Metrológiai osztály 
Kommunikációs interfész 
Típus azonosító 
Diehl Metering cikkszám 
Mennyiség
Gyári szám 
Data-Matrix Code 

14 
13 

15 

2 3 4 5 

1 

6 7 8 9 10 11 12 

16 

17 
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☐ 2) Vevői kivitel

Az alábbi módosítások lehetségesek az  1, 2, 3 és 4-es területeken. 

Procedure 

• Írja be a kívánt grafika és/vagy szöveg file nevét az alábbi táblázatba.
• vagy, adott esetben, írja be a kívánt specifikációt az alábbi táblázatba.
• Juttassa el hozzánk a logo-t vektoros formátumban, E-mailen.

Specifikáció 

1. Terméknév/logo

2. Cím

3. További mérőjellemzők

4. Vevői információ

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

Termék név/vevői logo 
(vektoros formátumban 
(pl .dxf, .dwg .eps) 
vagy szabad szövegként 

Cím

További mérőjellemzők (pl. 
tápellátás) 

Egyéb vevői információk (2 
sorban) 

1 2 

3 

4 

4 
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7. Kommunikáció / interfészek

Megjegyzés: Részletesebb leírás található honlapunkon: www.diehl.com/metering.

A HYDRUS kiviteltől függően különböző intefészekkel szállítható: 

• Optical IrDA interfész (standard)
• Radio 434 / 868 MHz
• Radio 868 MHz / L-Bus
• Radio 434 MHz / L-Bus
• M-Bus
• Pulse 

Optikai 
Az optikai IRDA interfésznek dulpla funkciója van. Egyrészt optikai nyomógombként, másrész 
optikai programozó felületként funkcionál. 

Optikai nyomógomb: 
A képernyők közötti váltásra és az LCD működtetésére szolgál. Ha kb. 4 percig nem kap impulzust, a 
kijelző alvó üzemmbódba vált, de ekkor is folytatja a mérést.
A kijelző működésbe hozható a gomb "megnyomásával" vagy a fedő felemelésével.T
Amint bekapcsolt, a kijelzőn kb. 2 másodpercig a pillanatnyi állapot lesz látható, ezt követően a 
hibajelzésekre vált (hiba esetében), pl. E - 7 - A - - - (levegő az áramlási csőben, gyári alapállapot). 

Optikai programozófelület: 
A mérővel való kommunikáció az IRDA interfészen keresztül lehetséges, egy optikai programozófej és 
laptop vagy PC segítségével, amelyen telepítve van az IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftver.  
A kijelző és a rádió telegram igényszerint konfigurálható, ám javasolt a megrendelés előtt tisztázni, és 
gyári beállításként konfiguráltatni azokat.
A fentieken túl az optikai interfész használható még gyors tesztelésre is, speciális teszberendezés 
segítségével együtt.
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Rádió 
A HYDRUS kölönböző szabványoknak megfelelő rádiótelegrammot képs küldeni (OMS vagy Real Data), 
868 vagy 434 MHz frekvecián. Az Open Metering és Real Data protokollok tartalma azonos, azonban 
titkosításuk eltérő. A protokoll típusa (OMS or Real Data) gyári alapbeállítás, és utólagosan már nem 
módosítható. 

Az integrált rádiómodul alapból kikapcsolt állapotban van a szállítás és tárolás során ("tárolási mód") 
és a HYDRUS minden percben küld egy ultrahang jelet. A mérő automatikusan  aktív módba áll, amint 
víz kerül az áramlási térbe, és ezt követően már 2 másodpercenként küldi az ultrahang jeleket. Az 
integrált rádió ugyanebben a pilanatban szintén aktívvá válik; folyamatosan aktív 
üzemmódba pedig akkor kapcsol, amikor folyamatossá válik a vízzel való érintkezés (> 
3 óra). A rádió szintén ki- vagy bekacsolható IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek 
segítségével. 

HYDRUS egyirányú kommunkácira képes T1 rádió módban. 

OMS Verzió:  
3 Generáció, Titkosítási Mód 5 (OMS-Komformitási igazolás elérhető) 

titkosítási mód: 
DES kulcs (Standard Adattitkosítás): Real Data esetén 

- 8-byte hexadecimális (16-számjegy h0-hF, 64-bit)

AES kulcs (Standard Fejlesztett Titkosítás): OMS esetén 
- 16-byte hexadecimális (32-számjegy h0-hF, 128-bit)
- Standard kulcs használata ha nincs külön vevői igény
- Mérőnként egyéni kulcs használatára is van lehetőség 

Diehl Metering V1 /  CF-CC - confidential - page 19 of 37 



M-Bus

M-Bus telegram M-Bus EN 13757 alapján
• Baud ráta 300 vagy 2400 baud
• 2-vezetékes polaritásfüggetlen M-Bus kábel, 1.5 m hossz
• M-Bus receiverrel vagy IZAR CENTER-el
• Olvasási gyakoriság max. 3 perc
• Nincs külső táp
• Maximum adatküldés 100 bytes per perc 

IGyári beállításként a HYDRUS Application Reset Subcode 0 (0x00) küld az M-Bus felé. Standard 
telegram: 

1) pillanatnyi fogyasztás (teljes)
2) pillanatnyi visszaáramlott fogyasztás
3) pillanatnyi előremenő fogyasztás
4) pillanatnyi térfgatáram
5) Üzemórák száma
6) Pillanatnyi közeghőmérséklet °C
7) Pillanatnyi környezeti hőmérséklet °C
8) Piilanatnyi dátum és idő
9) Határnapi adatok (fogyasztás, visszatérő fogyasztás, 

felőremenő fogyasztás, dátum)
10) Következő határnap 

Egy Application Reset-et 15 (0xF0) szükséges küldeni a mérőnek, hogy a receiver képes legyen a 
vevőspecifikus HYDRUS telegram fogatására. Mind a rádió mind az M-Bus telegram egyedi. 

A HYDRUS rendelkezik egy különálló logikai kondenzátorral az M-Bus kommunikációhoz. Err5 hbakód 
generálódik ha a kondenzátor határértékét túllépik, és eltűnik, amint visszamegy határérték alá. 

Logikai kondenzátor működése:
- Minden byte egyesével kerül be a kondenzátorba.
- A kondenzátor határértéke: 65173 --> 65173 byte érkezhet mielőtt a limitet elérjük.
- A logikai kondenzátor percenként 100-al csökken. -> Ekkor újabb byte-ok érkezhetnek. 

L-Bus
• L-Bus külső rádiómodul csatlakoztatására
• Vezetékhossz: 1.5 m 
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Impulzus kimenet 

A HYDRUS 2 impulzus kimenettel is rendelkezik (open kollektor, impulzus 1 és 2), 
amelyek külön-külön konfigurálhatóak (ld. alább a gyári alapbeállításokat).  

Impulzus kimenet és impulzus értékek műszaki adatai: 

Lehetséges impulzus érték variációk: 

Impulzus 1: Teles vagy előremenő fogyasztás  
Impulzus 2: Előremenő fogyasztás, hiba vagy áramlási irány 
 (Ha az impulzus 1 a teljes fogyasztás, akkor csak az áramlási irány állítható a 2. kimenetre 

Az impulzus beállítások változtathatóak IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek 
segítségével, expert hardverkulcs és Bluetooth opto head használata melett. 
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Impulzus beállítások: 

impulzus kimenet 1 lehet GYORS és LASSÚ impulzus módban (10 liter-től automatikusa LASSÚ módra 
vált) 

A 2. kimenet csak LASSÚ Módban üzemelhet (fix 125 ms impulzus hosszal) 

GYORS Módban, a következő impulzus értékeket veheti fel: 0,1L/Imp és 1L/Imp (Tehát, 0,1L és 1L 
esetén az 1. kimenet mindig GYORS Módban van.) 

Lassú Módban, következő impulzus értékeket veheti fel: 1L/Imp (Csak a 2. kimeneten),10L/Imp; 100L/
Imp  és 1000L/Imp)

Áttekintő táblázat az 1. kimenethez: 

DN Q3  [m³/h] Q4  [m³/h] 0,1 1 10 100 1000
15/20 1,6 2
15/20 2,5 3,13

20 4 5
25/32 6,3 7,88

25/32/40 10 12,5
40/50 16 20

50 25 31,25

Jelentése

Névleges Átmérő Qnenn Qmax
Imp [l/Imp] dekadikus

GYORS Mód 50 ms LASSÚ Mód 125 ms

Lehetséges NEM lehetséges

LASSÚ Mód kalkulátor:

Impulzus jelszélesség = 125 ms
Impulzus szünet = 125 ms
Impulzus hossz = 250 ms Frekvencia 4 Hz
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Áttekintő táblázat az 2. kimenethez: 

DN Q3 [m³/h] Q4 [m³/h] 1 10 100 1000
15/20 1,6 2
15/20 2,5 3,13

20 4 5
25/32 6,3 7,88

25/32/40 10 12,5
40/50 16 20

50 25 31,25

Jelentése:

Névleges Átmérő Qnenn Qmax
Imp [l/Imp] dekadikus

Lehetséges NEM lehetséges

LASSÚ Mód  125 ms

LASSÚ Mód kalkulátor:

Impulzus jelszélesség = 125 ms
Impulzus szünet = 125 ms
Impulzus hossz = 250 ms Frekvencia 4 Hz

Diehl Metering V1 /  CF-CC - confidential - page 23 of 37 



Vezeték lábkiosztás (M-Bus/L-Bus/pulse) 

Az M-Bus, L-Bus és impulzus kimenetes típusok 1.5-m hosszú, 3-vezetékes kábellel szereltek, 
érvéghüvelyekkel. 

Electronikus leválasztás: 
A mérőház (föld - réz) és az L.Bus/impulzus kimenet közti feszültség potenciál kerülendő. 

Az impulzus kimenet open kolektoros kör, amely 0 ohm ellenállást tartalmaz, pl. nincs áramerősség 
szabájozó a mérőben. Ezért ezt külső védőellenállásal kell biztosítani. A mérő belső ellenállása 
5szörösen meg kell haladja a védőellenállást. 
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8. Programozás / konfiguráció

Megjegyzés: Részletesebb leírás található honlapunkon: 
http://www.diehl.com/de/diehl-metering.html

8.1 LC kijelző 

A mérőinformációk a 8 zámjegyes kijelzőn jeleníthetőek meg. A megjelenített információk több kijelző 
szinten rendezhetőek. A külnböző kijelző szinteket és az egyes kijelzőket az alábbi ábrák tartalmazzák.  A 
lehetséges kijelző információkat tartalmazó lista szintén megtalálható a Kommunikációs leírásban.
A kijelzők közötti váltást az optikai nyomógombbal végezhetjük el. 
A a gomb 4 percig nem kap impulzust, a kijelző alvó üzemmódba kapcsol (ld. még "Optikai nyomógomb")
Amikor a HYDRUS első ízben kapcsol be, akár 2 perc is eltelhet, mire az első kijelzett érték aktualizálódik; 
ezt követően a kijelző 5 másodpercenként frissül. 
4 perc után a kijelző automatikusan visszatér az alapkijelzőhöz. 

Kijelző szimbólumok: 
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8.2 Kijelző szintek – kofigurálható 

Gyári beállítás alapján 2 kijelző szint létezik. A kijelző tartalma és sorrendje utólagosan módosítható IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek segítségével, expert 
hardverkulcs és Bluetooth opto head használatával. 

☐ Kijelző szint 1 ☐ Kijelző szint 2 
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8.3 Rádió / M-Bus telegram – konfigurálható 

Gyári alapbeállításként 3 féle telegrammal rendelhető. A sorrend és a trtalom utólagosan módosítható 
IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek segítségével, expert hardverkulcs és Bluetooth opto 
head használatával. 

Rádió / M-Bus telegram kiválasztása 

☐ Telegram 1 

☐ Telegram 2 

☐ Telegram 3 

8.4 AES titkosítás OMS – vevői igény szerint 

Ld. még 7. Kommunikáció / interfészek – Rádió. Diehl Metering AES titkosító kulcs gyári alapbeállítás 
az OMS protokollhoz. Igény esetén lehetőség van egyéni kulcs használatára is, amelyet készséggel 

biztosítunk az Ön számára

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak az első 6 számjegy  állíthatóegyedileg. Real Data protokol 
esetén egyéni titkosító kulcs nem lehetséges. 

Szintén lehetőség van mérőnként egyedi titkosító kulcs alkalmazására, amit a gyártás során egy 
biztonsági algoritmus generál az ön készülékeihez. Ezt azonban minden esetben már a 
megrendeléskor jelezni kell.

Ez irányú igényét a 13. További specifikáció/vevői megjegyzések részben teheti meg. 
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8.5 Hibák és Riasztások 

A HYDRUS a következő szabájtalan eseményeket képes detektálni, megjeleníteni a kijelzőn és 
továbbítani kommunikációs interfészein keresztül: 

Hibák (pillanatnyi állapot): 

C 1: 
E 1: 
E 4: 
E 5: 
E 7: 

Elecktronikai hiba, a mérőt cserélni kell.  
Közeghőmérsékleti határérték túllépés (< 3 °C / > 90 °C) 
Hardware hiba, ultrahang jeladó meghibásodása vagy rövidzár 
Nincs kommunikáció (túl sűrű kommunikáció az optikai interfészen)                       
Levegő a térfogatárammérőben, mérés nem lehetséges

A hibakódok addig láthatóak a kijelzőn, amíg a hiba fennáll. IHa egy hiba 15 percnél hosszabb ideig áll 
fenn, riasztásként jelenik meg, és eltárolásra kerül az esemény naplóban.  

Riasztások (historikus üzenetek): 

A 1: Ellentétes áramlási irány 
A 3: Használaton kívül (beállítható időintervallum alapján) 
A 4: Hiba az ultrahang- vagy hőmérséklet mérésben 
A 5: Szivárgás (igény szerint konfigurálható) 
A 6: Fagyásveszély (< 3 °C) 
A 7: Levegő a térfogatárammérőben 
A 9: Alacsony elemélettartam 
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Riasztások leírása: 

A1 Ellentétes áramlási irány 
A mérő érzékeli, hogy a 15 perces intervallum átlagértéke alatta van-e az előre beállított 
határértéknek (-8l). Ha igen, riasztás generálódik. Ha 30* napig nem ismétlődik meg, a 
riasztás törlődik. 

A visszaáramlás az alábbi értékekhez képest viszonított (ellentétes irányú fogyasztás) - gyári 
alapbeállítás: 

Q3 = 2.5 m³/h 2.5 l-től 
Q3 = 4 m³/h 4 l-től  
Q3 = 10 m³/h 10 l-től  
Q3 = 16 m³/h 16 l-től  

A3 Használaton kívül
A mérő érzékeli, hogy a 15 perces intervallum átlagértéke alatta van-e az előre beállított határértéknek 
(8l) 30 egymást követő napon. A riasztás deaktiválódik, amint az első 15 perces érték fölé kerül. 
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A4 Hiba az ultrahang- vagy hőmérséklet mérésben 
Riasztás akkor generálódik, ha ez a hiba 8 egymást követő percben fennáll. 
A riasztás törlődik 30* hibamentes nap után. 

A5 Szivárgás
TA mérő érzékeli, hogy a 15 perces intervallum átlagértéke fölötte van-e az előre beállított 
határértéknek (8l) 24 egymást követő órán át. (A riasztás csak akkor generálódik, ha a fogyasztás a 24 
óra során mindvégig felette volt a határértéknek, ellenkező esetben újraindul a 24 óra.)
A riasztás törlődik, amint 15 percig nem áll fenn a szivárgás. 

Például: egy 1 család által lakott háztartásban minden 24 órában lennie kell legalább 1 15perces 
intervallumnak, amikor nincs fogyasztás. Az alapul vett intervallum (15 perc.) és a fogyasztási 
határérték ("nulla térfogatáram") igény szerint állítható, a reális fogyasztási szokások ismeretében 
vagy használható a gyári alapbeállítás is.

A6 Fagyásveszély (> 3 °C) 
Riasztás generálódik, ha a hőmérséklet 3 °C alatti értéket mutat 4 egymást követő höérzékelési 
ciklusban (16 másodpercenként). A riasztás törlődik 30* nap után. 

A7 Levegő a térfogatárammérőben   
A mérő riasztást generál amint az Err7 hibakód (Levegő a térfogatárammérőben) aktiválódik. 
A riasztás deaktiválódik 30* "légmentes" napot követően. 

A9 Alacsony elemélettartam
Ha a számított hátralévő elemélettartam kevesebb, mint 400 nap. 
A riasztás generálódik, ha a hátralévő élettartam kalkuláció meghaladja a 400 napot. 
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* 30 nap a gyári alapbeállítás. Az élő riasztások 30 napig láthatóak a kijelzőn. Ha ez idő alatt a 
szabálytalan esemény nem jelentkezik újra, a riasztás eltűnik. Kivételt képeznek az A3, A5 és A9.

Minden megjelenő hiba és riasztás a hozzátartozó időbélyeggel elmentésre kerül a hibamemóriában. 
Gyári alapbeállításként a szivárgás 24 órás monitorozásra van beállítva, és minden riasztás aktív. 

Lehetőség van utólagosan módosítani a riasztások megtartásának idejét, a szivárgás alapintervallumát 
és a riasztások aktivitást IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek segítségével, expert hardverkulcs 
és Bluetooth opto head használatával.

Riasztások megtartásának ideje: 

30 nap 

Szivárgási monitoridő: 

24 óra 

Aktív riasztások: 

Alarm A1 - Ellentétes áramlási irány 

Alarm A3 - Használaton kívül 

Alarm A4 - Hiba az ultrahang- vagy hőmérséklet mérésben 

Alarm A5 - Szivárgás 

Alarm A6 - Fagyásveszély (below 3 °C) 

Alarm A7 - Levegő a térfogatárammérőben 

Alarm A9 - Alacsony elemélettartam 
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8.6 Periodikus memória 

A periodikus memóriában 32 órás, napi. heti vagy havi (gyári alapbeállítás) értékcsomag kerül 
tárolásra. Az adatok minden hónap utolsó napján, 23:59-kor kerülnek tárolásra. A loggolási 
intervallum utólagosan állítható IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverek segítségével, expert 
hardverkulcs és Bluetooth opto head használatával. 

Megjegyzés: 
A memória limitált kapacitással használható. Ha a memória megtellik, a legrégebbi adat felüliródik 
a legfrissebbel (FiFo). A memóri tartalma kiexportálható .csv fileként, és MS Office Excel-el 
olvasható. 

A következő adatok kerülnek itt eltárolásra 

Minimum/maximum térfogatáram értékek leírása: 

Havonta egy alkaommal kerülnek eltárolásra a periodikus memóriában. 
A tárolt érték a havi minimum/maximum 15 perces átlag érték lsz. 

Hibaórák számítása: 

A hibaórák számláló az aktív hiba és riasztás órákat kummulálja. 
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8.7 Hibanapló (historikus memória) 

Minden megjelenő hiba és riasztás a hozzátartozó időbélyeggel elmentésre kerül a hibamemóriában. 
A hibamemória 127 x 4-byte érték tárolására képes, és kiolvasható az optikai interfészen 
IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 és Bluetooth opto head segítségével. 
100 másodlagos hibakód kerül eltárolásra időbélyeggel; A fennmaradó 27 hely az elsődleges 
hibakódok számára van fenntartva, szintén időbélyeggel együtt.  
A hibák a naplóban 0 vagy 1 értékkel szerepelnek. 0 = nincs észlelt hiba és 1 = hiba detektálva.  
Megjegyzés: 
Valamennyi hiba naplózásra kerül, még akor is, ha egyszerre több hiba is aktív.  
Csak azok a hibák kerülnek naplózásra, amelyek 6 percnél tovább álltak fenn. 
A hibanapló 127 hiba után megtallik, és töb nem kerülhet be.  
A memóri tartalma IZAR@SET vagy IZAR@MOBILE 2 szoftverrel kiexportálható .csv fileként, és MS 
Office Excel-el olvasható.

Elsődleges hibák: 

- SFCNT (mérő reset)
- PLEV (védelmi szint megváltozott)
- C1 (RAM hiba)
- E1 (túl magas >90 °C vagy túl alacsony <3 °C)
- E4 (ultrahangos hardware hiba)
- Err TMH (hőérzékelési hiba) 

Másodlagos hibák: 
- A6 (Fagyásveszély)
- A3 (24 óra fogyasztás nélkül)
- E7 (levegő a rendszerben)
- A1 (rellentétes áramlási iárny)
- A5 (szivárgás) 
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9. Összetevők / szerelvények

Plomba menets csatlakozáshoz: 

DN 15 | csatlakozás G3/4B: cikkszám 520408 (qty 2) DN 20 | 
csatlakozás G1B: cikkszám 580341 (qty 2) DN 20 | 
csatlakozás G5/4B: cikkszám 3011018 (qty 2) DN 25 | 
csatlakozás G5/4B: cikkszám 3011018 (qty 2) DN 32 | 
csatlakozás G3/2B: cikkszám 580142 (qty 2) DN 40 | 
csatlakozás G2B: cikkszám 580343 (qty 2) DN 50 | 
csatlakozás G5/2B: cikkszám 580057 (qty 2) 

Plomba karimás csatlakozáshoz: 

DN 25/32: cikkszám 580120 (qty 2) 
DN 40: cikkszám 580121 (qty 2) 
DN 50: cikkszám 580106 (qty 2) 

Visszacsapó szelep: 

DN 40 | beépítési hossz 200 mm | G2B, visszacsapó szelep nem lehetséges 
DN 40 | beépítési hossz 300 mm | karimás csatlakozás, visszacsapó szelep nem lehetséges  
DN 50 visszacsapó szelep nem lehetséges

10. Akatrészek

UV-álló ASA műanyag fedő Cikkszám 3000820 
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11. Csomagolás / tömeg
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12. HYDRUS dokumentáció

A következő dokumentáció a termékspecifikációval együtt érvényes, és metalálható a 
következő homepage-en: www.diehl.com/metering 

• Műszaki adatlap
• Beépítési és kezelési útmutató
• Konfigurációs lap
• Kommunikációs leírás
• IZAR@SET/IZAR@MOBILE 2 használati leírás
• Távvezérlő használat útmutató
• Vizsgálati és Teszt leírás 

13. További specifikáció / vevői rendelések
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14. Termékcspecifikáció kibocsátása

1. Termékcspecifikáció kibocsátása (vevő tölti ki)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dátum, aláírás 

2. Minta kibocsátása (Diehl Metering munkatársa tölti ki)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dátum, aláírás 

3. Minta kibocsátása  (vevő tölti ki)

☐ Kibocsátás mintával 

☐ Kibocsátás, minta nélkül 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dátum, aláírás 
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