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Pokyny pro instalaci a obsluhu 

Kompaktní měřič tepla 

Kompaktní měřič tepla/chlazení 

 

microCLIMA Ultrazvukové a jednovtokové měřiče 

DE-16-MI004-PTB025 (směrnice MID pro měření tepla) 
DE-16-M-PTB-0097 (německá směrnice pro chlazení) 
 

1 Použití a funkce 

Tento měřič microCLIMA je navržen pro měření spotřebované energie v uzavřeném topném, 
chladicím nebo topném/chladicím systému.  

2 Obsah balení 
- Měřič tepla nebo měřič tepla/chlazení, sestávající z kalkulátoru, snímače průtoku a dvou snímačů teploty, 

které jsou vzájemně trvale propojeny 
- Instalační sada (dle typu) 
- Pokyny pro instalaci a obsluhu  
- Pokyny pro obsluhu „Komunikační rozhraní S3“ 
- Prohlášení o shodě 

3 Všeobecné informace 
- Platné normy pro použití měřičů tepla: EN 1434, části 1 – 6; směrnice o měřicích zařízeních 2014/32/EU, 

přílohy I a MI-004; a související místní ověřovací předpisy. 
- Při výběru, instalaci, uvádění do provozu, sledování a údržbě zařízení dodržujte normu EN 1434, část 6, a 

rovněž ověřovací předpisy PTB TR K8 + K9 pro Německo (a případné související místní ověřovací předpisy v 
jiných zemích). 

- Je třeba dodržovat místní předpisy pro měření spotřeby chlazení. 
- Je třeba dodržovat technické předpisy pro elektrické instalace.   
- Tento výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské rady o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice EMC) 

2014/30/EU. 
- Identifikační štítek přístroje a pečetě nesmějí být odstraněny nebo poškozeny – v opačném případě dojde k 

zneplatnění záruky a schváleného použití přístroje! 
- Pro dosažení stabilního měření měřiče je nutné, aby kvalita vody splňovala požadavky doporučení AGFW 

FW-510 a dokumentu VDI (Asociace německých inženýrů) VDI 2035.  
- Měřič tepla opustil výrobní závod v souladu s veškerými platnými bezpečnostními předpisy. Veškerou údržbu 

a opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný a autorizovaný technický personál. 
- Přístroje s aktivovanou funkcí rádiového přenosu nejsou jako letecký náklad přípustné. 
- Je třeba vybrat správné místo instalace v systému: přívodní nebo výstupní vedení (viz položku 3.1 

„Piktogramy místa instalace“). 
- Kabely snímače teploty a kabel mezi kalkulátorem a snímačem průtoku nesmí být zauzlený, svinutý, 

prodloužený nebo zkrácený. 
- Při čištění měřiče tepla (pouze v případě potřeby) použijte mírně navlhčený hadřík. 
- Pro ochranu před nečistotami by měřič tepla měl být vyjmut z obalu až bezprostředně před instalací. 
- Pokud je v jedné jednotce instalován více než jeden měřič tepla, je třeba dbát na to, aby měly všechny 

měřiče stejné podmínky instalace. 
- Je třeba dodržovat veškeré technické údaje a pokyny uvedené v technickém listu a v Poznámkách k aplikaci. 

Další informace získáte na webu www.engelmann.de. 
- Přístroje, které byly nahrazeny nebo vyměněny je třeba likvidovat v souladu s příslušnými předpisy pro 

ochranu životního prostředí. 

http://www.engelmann.de/
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- Displej je deaktivovaný a lze jej aktivovat na dvě minuty stiskem tlačítka. 
- Jednotky energie a místo instalace (přívod / výstup) lze nastavit na místě, pouze jednou, před 

zahájením činnosti stiskem tlačítka nebo alternativně pomocí softwaru „Device Monitor“. 
- Typ a koncentrace glykolu v médiu u mechanických typů měřičů určených k použití s glykolem 

lze nastavit na místě, pouze jednou, před zahájením činnosti pomocí softwaru „Device Monitor“ 
(podrobnosti viz položku 8.1). 
 

3.1 Piktogramy místa instalace 

Napravo na displeji měřiče ve všech informačních smyčkách se nachází jeden z následujících dvou 
piktogramů. Piktogram indikuje, k jaké trubce je měřič připevněn. 

 
Instalace na výstupním vedení 

 
Instalace na přívodním vedení 

 
3.2 Piktogramy typu měřiče (na typovém identifikačním štítku) 

 

Měřič tepla 

 

Měřič chlazení 

4 Montáž snímače průtoku 

 

4.1 Montáž přístrojů microCLIMA EVO a microCLIMA U 
- Odborně vypusťte potrubí. Dejte pozor, aby nedošlo k poškození součástí systému. Poté uzavřete všechny 

uzavírací ventily.  

- Otevřete nejbližší vypouštěcí ventil pro snížení tlaku. 

- Vypusťte uzavřenou část potrubí. 

- Povolte spojky a demontujte starý měřič tepla. 

- Odstraňte všechna stará těsnění a těsnicí plochy. Nasaďte nová těsnění. 

- Správným způsobem umístěte snímač průtoku, se zohledněním směru proudění (šipka na straně snímače 

průtoku)! 

- Utáhněte spojky. 

- Otočte kalkulátor do nejlepší polohy pro odečty nebo jej odpojte a připevněte poblíž. 

 

Poznámka k modelu microCLIMA U: Pro montáž v topném systému s malým množstvím vzduchu v médiu 

doporučujeme pootočit měřič o 90°.  
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5 Odpojitelný kalkulátor 
Měřiče jsou opatřeny také odpojitelnými kalkulátory pro usnadnění instalace 
v úzkých prostorech. Pro uvolnění kalkulátor opatrně vytáhněte ze snímače 
průtoku. 

 
Pro montáž kalkulátoru na zeď je na adaptér snímače průtoku 
upevněný nástěnný držák (mezi kalkulátorem a snímačem průtoku; 
všimnete ho po vyjmutí kalkulátoru). Pro uvolnění montážního držáku 
přidržte adaptér snímače průtoku a otočte kalkulátorem proti směru 
hodinových ručiček. Poté upevněte nástěnný držák na požadované 
místo rovnou plochou ke zdi. 
 
Vždy doporučujeme odpojit kalkulátor od snímače průtoku. 
Je však důležité mít na paměti, že kalkulátor musí být odpojen u následujících verzí: 

- Měřiče chlazení a tepla / chlazení  

- vysokoteplotní verze měřičů tepla microCLIMA U (teplotní rozsah až do 130 °C) 

- vysokoteplotní verze měřičů tepla/chlazení microCLIMA U (teplotní rozsah až do 120 °C). 

  

6 Montáž snímačů teploty 

Během instalace dvou vnějších snímačů teploty dbejte, aby byl snímač 
teploty označený zde uvedeným symbolem připevněn na stejné potrubí jako 
snímač průtoku. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  Přímá montáž (kulový ventil a rozvodka tvaru T)    
   

- Odstraňte záslepku / starý snímač teploty a těsnění / starý O-kroužek. 
Očistěte spojovací plochy. 

- Stáhněte O-kroužek ze snímače teploty a vložte ho na spodní část 
otvoru se závitem na kulovém ventilu nebo rozvodce tvaru T. 

- Přidržujte snímač teploty u šroubu a vsuňte jej do kulového ventilu nebo 
rozvodky tvaru T a pevně jej našroubujte. 

- Při tom dojde k zapadnutí plastové spony v první obrubě (při pohledu 
od horní části ochranného pouzdra) a nesmí se pohybovat. 
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Důležité poznámky:  
- Uzavřete uzavírací ventily a ujistěte se, že po odstranění záslepky nebo starého 

snímače teploty nemůže dojít k úniku horké vody! 
- Připravte oba snímače teploty: Vsuňte O-kroužek do první obruby (při pohledu 

od horní části ochranného pouzdra). 
- Vložte snímače teploty do místa měření spojovacího dílu a kulový ventil nebo 

rozvodku tvaru T a utáhněte je pomocí spojovacích matic.  
- Znovu otevřete všechny kulové ventily a zkontrolujte utěsnění bodů instalace. 
- Zajistěte instalační body (měřič a snímače teploty) před manipulací tím, že je 

opatříte plombami a plombovacími dráty. 
 
 

7 Zahájení činnosti 
- Pomalu otevřete uzavírací ventily. 

- Zkontrolujte utěsnění.  

 

Zkontrolujte následující místa:  

- Jsou všechny uzavírací ventily otevřené? 

- Je měřidlo správné velikosti? 

- Je topný (topný/chladicí) systém čistý (filtry nečistot nejsou zanesené)? 

- Je snímač teploty instalovaný ve snímači průtoku správně utěsněný ve snímači průtoku? 

- Ukazuje šipka na spojovacím dílu / snímači průtoku správně skutečným směrem proudění? 

- Zobrazuje se průtok? 

- Ukazuje se věrohodný teplotní rozdíl? 

Pokud měřič funguje správně, připevněte plomby na vnější snímače teploty a snímač průtoku (pro 
ochranu před manipulací). 

 

8 Displej  

Kalkulátor je opatřený displejem z tekutých krystalů se 8 číslicemi a speciálními znaky. Hodnoty, 
které lze zobrazit se dělí do pěti smyček zobrazení. Veškerá data zjistíte stiskem tlačítka vedle 
displeje. 
Na začátku se automaticky zobrazí hlavní smyčka (1. úroveň). 
Stiskem tlačítka po dobu delší než 4 sekundy přepnete na další smyčku zobrazení. Dál držte tlačítko, 
dokud se nezobrazí požadovaná informační smyčka. 
Krátkým stiskem tlačítka můžete prohlížet všechny informace ve smyčce. 
Pokud tlačítko po dobu 2 minut nepoužijete, displej se automaticky deaktivuje. 
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1. úroveň / Hlavní smyčka: 

 

 

 

 
1) Celková tepelná energie 
od zahájení činnosti 
(Standardní zobrazení); 
Střídavé zobrazení 
(energie chlazení (pro 
měřič chlazení / tepla); 
Při záporném průtoku; 
Informační zpráva (pokud 
byla zjištěna chyba) 

 
2) Test segmentů zap/vyp 
(Všechny segmenty jsou 
aktivovány současně) 

 

 

 

 

 

 
3) Datum posledního 
odečtu střídající se 
s tepelnou energií 
(energií chlazení), 
průtok, 
hodnota tarifního registru 

1, 
hodnota tarifního registru 2 
v den posledního odečtu.1) 
(Pokud má měřič 3 
impulzní vstupy, následují 
jejich hodnoty.2)) 

 
4) Celkový průtok v m³ 

 

 
5) Aktuální datum 
střídající se 
s časem 

 

 
6) Informační zpráva 
(Střídající se binární a 
hexadecimální zobrazení) 

 

 
7) Tarifní registr 1: 
hodnota střídající se 
s číslem tarifního registru 
a kritérii 

 

 
8) Tarifní registr 2: 
hodnota střídající se 
s číslem tarifního registru 
a kritérii 

 

 
9) Počítadlo impulzů 1: 
hodnota impulzů 
střídající se 
s odečtem2) 

 

 
10) Počítadlo impulzů 2: 
hodnota impulzů 
střídající se 
s odečtem2) 

 

 
11) Počítadlo impulzů 3: 
hodnota impulzů 
střídající se 
s odečtem2) 

 

1) Až do konce měsíce / 15. dne v měsíci (u půlměsíčních hodnot) se spotřeba a datum odečtu zobrazí 
jako 0. 
2) Tři impulzní vstupy jsou volitelné. Lze je nastavit pomocí softwaru „Device Monitor“. 
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2. úroveň / Smyčka technika: 

 
1) Aktuální výkon v kW 

 
2) Aktuální průtok v m³/h. 
(V případě záporného 
průtoku se zobrazí 
záporná hodnota.) 

 
3) Teplota na přívodu ve °C 

 
4) Teplota na výstupu ve 

°C 

 
5) Teplotní rozdíl v K. 
(Energie chlazení: zobrazí 
se záporná hodnota.) 

 
6) Před zahájením činnosti: 
počet dnů od data výroby 

 

 
Po zahájení činnosti: 
počet dnů od data výroby 
střídající se 
S počtem dnů provozu po 
dosažení hodnoty energie > 
10 kWh 

 
7) Adresa sběrnice M-bus 
 

 
8) Sériové číslo 

 
9) Verze firmwaru 

    

 
3. úroveň / Statistická smyčka: 

 

 

 

 

 

 

1) – 30) Půlměsíční 
hodnoty: 
datum střídající se 
s tepelnou energií, 
energií chlazení, 
průtokem, 
hodnotou tarifního 
registru 1, 
hodnotou tarifního 
registru 2.1) 

(Pokud je měřič opatřen 3 
impulzními 

vstupy, následují jejich 
hodnoty.2)) 

 
4. úroveň / Smyčka maximálních hodnot: 

 

 

 
1) Maximální výkon 
střídající se s datem 

 

 

 
2) Maximální průtok 

 

 

 
3) Maximální teplota na 
přívodu 

 

 

 
4) Maximální teplota na 
výstupu 
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a časem střídající se s datem 
a časem 

střídající se s datem 
a časem 

střídající se s datem 
a časem 

 

 

 
5) Rozdíl maximálních 
teplot 
střídající se s datem 
a časem 

   

 
5. úroveň / Parametrizační smyčka: 

 

 
1) Parametrizace 
„jednotky energie“  

 

 
2) Parametrizace 
„místa instalace“ 

  

 
8.1 Parametrizační smyčka 

Následující vlastnosti měřičů lze nastavit na místě, pouze jednou, stiskem tlačítka nebo alternativně 
pomocí softwaru „Device Monitor“:  

- jednotka energie (kWh; MWh; GJ; MMBTU; Gcal) 
- místo instalace (přívod; výstup). 

 
Následující vlastnosti měřičů mechanického typu určených k použití s glykolem lze nastavit na místě, 
pouze jednou, pomocí softwaru „Device Monitor“: 

- typ a koncentrace glykolu v médiu (propylenglykol; etylenglykol; 20 %; 30 %; 40 %; 50 %). 

Možnosti parametrizace jsou dostupné, pouze pokud je množství energie stále <= 10 kWh. 
Ujistěte se, že jsou tyto vlastnosti nastaveny dle potřeby před spuštěním systému. Pro spuštění režimu 
úprav pro parametrizaci je třeba zvolit příslušnou položku v parametrizační smyčce a poté znovu 
stisknout tlačítko po dobu 2-3 sekund. Jako pomůcka se ve spodní části displeje po 2 sekundách 
zobrazí „tužka pro úpravy“ (viz obrázek níže). Jakmile se zobrazí, tlačítko uvolněte. Poté aktuální 
zobrazení začne blikat. 
 

 
Krátkým stiskem tlačítka můžete přepnout na další pozici. Delším stiskem tlačítka se aktuálně 
zobrazená volba nastaví. Pokud nevyberete žádnou volbu, nic se nezmění a displej se automaticky 
přepne z režimu úprav.  
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8.2 Detekce průtoku 

Pokud měřič detekuje průtok, ve spodní části displeje se zobrazí následující piktogram.  

 
detekován průtok 

 

9 Podmínky aplikace 

microCLIMA 
Maximální průtok qs/qp 2:1 
Mechanická třída M1 
Elektromagnetická třída E2 
Environmentální třída C 
Třída ochrany snímače průtoku IP65 
Jmenovitý tlak PN bar 16 

Montážní poloha libovolná, pokud není na typovém štítku žádné označení 

Snímač průtoku vícetryskových měřičů tepla microCLIMA E a microCLIMA 

Teplotní rozsah topného média °C 15 – 90 

Teplotní rozsah chladicího média °C 5 – 50 (qp 1,5 a qp 2,5) 

Snímač průtoku měřiče microCLIMA U 

Teplotní rozsah topného média °C 15 – 90 standardní 
15 – 130 vysokoteplotní (150; nejvýše po dobu 2000 h) 

Teplotní rozsah chladicího média °C 5 – 50 (od qp 1,5 do qp 6) 

Teplotní rozsah 
chladicího/topného média 

°C 15 – 90 standardní teplo 
15 – 120 vysokoteplotní 
5 – 50 chlazení 

Kalkulátor 
Okolní teplota v provozu °C 5 – 55 při 95% relativní vlhkosti, 

Viz „Faktory ovlivňující životnost baterie“ na webu www.engelmann.de 
Přepravní teplota °C -25 – 70 (nejvýše po dobu 168 h) 
Skladovací teplota °C -25 – 55 
Třída ochrany IP65 

 

10 Rozhraní a doplňky 
10.1 Optické (infračervené) rozhraní 

Pro komunikaci s optickým rozhraním je nutný optický člen a software “Device Monitor”. Optický člen 
a software “Device Monitor” jsou k dispozici jako příslušenství. 
Optické infračervené rozhraní se aktivuje automaticky odesláním hlavičky (dle normy EN 13757-3). 
Přenosová rychlost: 2 400 baudů. 
Poté s měřičem můžete komunikovat po dobu 4 sekund. Po každé platné komunikaci je měřič 
otevřený na další 4 sekundy. Poté se displej deaktivuje. Počet odečtů za den pomocí optického 
rozhraní je omezený. Během denního odečtu jsou možné alespoň 4 komunikace. Pokud se odečty 
provádějí méně často, možný počet komunikací se zvýší. 
 
10.2 Dodatečné vybavení přídavným komunikačním rozhraním (volitelně) 

Rovněž nabízíme měřič s možností dodatečného vybavení, ke kterému lze komunikační rozhraní 
přidat později. Popis našich volitelných rozhraní najdete v pokynech k obsluze „Komunikační rozhraní 
S3“. 
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Pro dodatečné vybavení takového měřiče přídavným komunikačním rozhraním je třeba otevřít 
kalkulátor zařízení. Použijte šroubovák se širokým hrotem (4 – 5 mm) a opatrně zatlačte na dva 
kulaté předem stanovené vylamovací body nad průchodkami kabelů (viz obr. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté šroubovák vsuňte do jednoho z otvorů v úhlu přibl. 45° a opatrně sklopte rukojeť do úhlu přibl. 
90° (viz obr. 2). Horní kus pouzdra kalkulátoru se tím na této straně uvolní. Postup opakujte na druhé 
straně. Nyní lze horní část pouzdra sejmout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připojte modul rozhraní na pravé straně desky s tištěnými spoji. Kabely je třeba po odstranění 
záslepek provléknout průchodkami zcela vpravo (při pohledu zepředu) do kalkulátoru. 
Uzavřete kalkulátor a zajistěte ho před neoprávněným otevřením pomocí přiložených plomb. 
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10.3 Výměna baterie 

Baterii měřiče může snadno vyměnit autorizovaný technik (pouze za naši náhradu). 
Při výměně nejprve otevřete kalkulátor měřiče dle popisu výše v kapitole 10.2. Připojte novou baterii, 
zavřete kalkulátor a zajistěte ho před neoprávněným otevřením pomocí přiložených plomb. 
Vyměněné baterie je třeba likvidovat v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu životního 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Montáž napájecího zdroje 

Pokud je nutný externí přívod napájení, lze použít výhradně napájecí zdroj určený pro naše měřiče 
tepla.  
Při připojení napájecího zdroje nejprve otevřete kalkulátor měřiče dle popisu výše v kapitole 10.2. 
Poté vyjměte baterii z kalkulátoru a připojte ke konektoru baterie napájecí zdroj. (Baterie je záložní 
pro případ výpadku napájení.) 
Kabel napájecího zdroje (A) je opatřen dvěma konektory; jeden konektor připojte ke kontaktům na 
levé straně desky s tištěnými spoji. Poté kabel po odstranění záslepky provlékněte kabelovou 
průchodkou měřiče zcela nalevo (při pohledu zepředu). Druhý konektor je třeba připojit k samičímu 
konektoru na desce s tištěnými spoji.  
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Napájecí zdroj smí připojit ke zdroji napájení 230 V a kontrolovat výhradně autorizovaný 
technický personál. 
Když měřič detekuje externí zdroj napájení, vlevo dole na displeji se zobrazí piktogram zástrčky. 
Uzavřete kalkulátor a zajistěte ho před neoprávněným otevřením pomocí přiložených plomb. 

11 Informační zprávy 

Pokud přístroj detekuje informační zprávu, zobrazí se symbol zprávy:  
Konkrétní zprávu najdete pod položkou nabídky 6 „Informační zpráva“ v 1. úrovni / hlavní smyčce 
(viz část 8, Zobrazení). Kód zprávy se zobrazuje střídavě v binárním a hexadecimálním tvaru. 
Přístroj rozpoznává osm příčin zpráv, které mohou nastat také ve vzájemné kombinaci. 
 

Hexadecimální zobrazení Popis Binární zobrazení 

H 80 Nízký stav baterie 1 na první pozici 

H 40 Přístroj byl resetován 1 na druhé pozici 

H 20 Vadná elektronika 1 na třetí pozici 

H 10 Chyba v systému měření průtoku 1 na čtvrté pozici 

H 08 Zkrat na snímači teploty 2  1 na páté pozici 

H 04 Přerušený kabel na snímači teploty 
2 

1 na šesté pozici 

A 

A 
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H 02 Zkrat na snímači teploty 1 1 na sedmé pozici 

H 01 Přerušený kabel na snímači teploty 
1 

1 na osmé pozici 

„Snímač teploty 1“ je pravý snímač teploty (při pohledu zepředu). 

Příklad: Přerušený kabel na snímači teploty 1 
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Střídavé zobrazení 
hexadecimální zprávy 

(LCD) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Pozice na 
displeji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Střídavé 
zobrazení 
binární zprávy 
(LCD)   

Pokud se zobrazí zpráva  při standardním zobrazení (celková tepelná energie), s výjimkou 
zpráv 

- Nízký stav baterie (H80) 
- Reset (H 40) 
- Chyba v systému měření průtoku (H 10; v případě vzduchu v ultrazvukové měřicí trubičce), 

 přístroj je třeba vyměnit a odeslat dodavateli k prohlédnutí. 
 
11.1 Popis zprávy  

Displej Zpráva Vliv Možná příčina  

H 80 Nízký stav baterie Žádný vliv na výpočet Nepříznivé podmínky okolního 
prostředí; 
dlouhá doba provozu 

H 40 Reset Žádný vliv na výpočet EMC, elektromagnetické rušení 

H 20 Vadná elektronika Nejsou prováděny žádné výpočty 
energie. Registr pro energii není 
aktualizován (neukládají se 
žádná nová data). 

Vadná součást, chyba na desce s 
plošnými spoji kalkulátoru 
 

H 10 Chyba v systému 
měření průtoku 

Nejsou prováděny žádné 
výpočty. Registry pro průtok a 
energii nejsou aktualizovány 
(neukládají se žádná nová data). 

Propojovací kabel mezi 
pouzdrem kalkulátoru a 
snímačem průtoku je poškozený 
Ultrazvukový snímač průtoku: 
Vzduch v systému; znečištěný snímač 
průtoku 
Mechanický snímač průtoku: 
Snímání nefunguje správně 

H 08 Zkrat na snímači 
teploty 2 

Žádné výpočty energie. Registr 
pro energii není aktualizován 
(neukládají se žádná nová data). 

Kabel snímače je poškozený  
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H 04 Přerušený kabel na 
snímači teploty 2 

Žádné výpočty energie. Registr 
pro energii není aktualizován 
(neukládají se žádná nová data). 

Kabel snímače je poškozený 

H 02 Zkrat na snímači 
teploty 1 

Žádné výpočty energie. Registr 
pro energii není aktualizován 
(neukládají se žádná nová data). 

Kabel snímače je poškozený 

H 01 Přerušený kabel na 
snímači teploty 1 

Žádné výpočty energie. Registr 
pro energii není aktualizován 
(neukládají se žádná nová data). 

Kabel snímače je poškozený 

12 Výrobce     13 Kontakty 
Engelmann Sensor GmbH   Maddalena S.p.A. 
Rudolf-Diesel-Str. 24-28   Via G.B. Maddalena, 2/4 
69168 Wiesloch-Baiertal -Germany  33040 Povoletto (UD) - Italy 
 
Tel: +49 (0)6222-9800-0   Tel: +39 0432 634811 
Fax:+49 (0)6222-9800-50   Fax: +39 0432 679820 
E-Mail: info@engelmann.de   www.maddalena.it 
www.engelmann.de 
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