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Zastosowanie

PolluCom E Ciepłomierz kompaktowy
do pomiaru energii cieplnej i chłodu

Kompaktowy ciepłomierz PolluCom E może być 
używany do pomiaru energii w systemach 
grzewczych lub chłodniczych. Ze względu na 
wysoce precyzyjny przetwornik przepływu zakres 
zastosowania jest bardzo szeroki: od węzłów 
cieplnych aż po indywidualne opomiarowanie 
mieszkań i domów jednorodzinnych.

Ciepłomierz posiada dwupoziomowy, 8 pozycyjny 
wyświetlacz LCD z możliwością diagnostyki pracy

Cykle pomiarowe w wysokiej rozdzielczości
(2 sekundy dla temperatury, 4 sekundy dla mocy 
grzewczej i przepływu)

Dostępne są następujące moduły do zdalnego 
odczytu i transmisji danych:

• Moduł M-Bus, zgodny z EN 1434-3 bez 

ograniczeń ilości odczytów, z konfigurowalnym 

protokołem M-Bus

• Moduł M-Bus zgodny z EN 1434-3 z dwoma 

wejściami impulsowymi dla innych urządzeń, 

np. wodomierzy w mieszkaniu

• Zintegrowany rejestrator danych

• Wyjście impulsowe typu OC (1 kWh / impuls)

• Zatwierdzenie zgodne z 2 klasą dokładności wg EN1434 w dowolnej 

pozycji zabudowy,  za wyjątkiem wyświetlaczem w dół

• Zakres temperatury przetwornika  przepływu od 5 do 90 ° C, dzięki 

czemu idealnie nadaje się do zastosowania w systemach 

chłodniczych "6/12 °C"

• Opcjonalnie dostępny w wersji rozłącznej: PolluCom E/S - przelicznik 

wskazujący połączony z przetwornikiem przepływu przewodem o 

długości ok. 0,3 m. Do  zabudowy w trudno dostępnych miejscach

• Standardowo wbudowany optyczny interfejs danych IR

• System taryfowy dla zróżnicowanego rozliczania zużycia (np. w 

zależności od mocy grzewczej)

• Parametry chronione hasłem bezpośrednio w samym ciepłomierzu,

    bez dodatkowego urządzenia peryferyjnego

• Czujniki temperatury Pt 500 o długości całkowitej 45 mm / średnica 5,2 

mm, dostępne również o długości całkowitej 45 mm / średnica 5,0 mm 

oraz typ DS 27,5 zgodne z EN 1434-2
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Przelicznik wskazujący

Menu wyświetlacza jest podzielone na sześć poziomów oznaczonych 
L1÷L6, które zawierają:

L 1: Poziom danych bieżących

§ Zakumulowane zużycia energii i objętości

§ Test Wyświetlacza

§ Wartości chwilowe (moc, przepływ, temperatury)

§ Numer Klienta

L 2: Poziom daty docelowej

Zakumulowane zużycia energii i objętości zapamiętane we wcześniej 
zdefiniowanym jednym dniu roku.

L 3: Poziom archiwalny

Rejestr zawiera szesnaście rejestrów miesięcznych zawierających:

§ Zakumulowane wartości energii i objętości

§ Przepływy i moce szczytowe wraz z datami i godzinami 
wystąpienia

§ Czas pracy z błędem w danym miesiącu 

L 4: Poziom serwisowy

§ Maksymalne w historii pracy wartości mocy, przepływu i 
temperatur wraz z datami i godzinami wystąpienia

§ Data i czas

§ Następna data docelowa

§ Czas pracy [dni]

§ Adresy M-Bus 

L 5: Poziom ustawień taryf

§ Parametry taryfowe

§ Punkty przełączania pomiędzy trybem pomiaru ciepła i chłodu 

L 6: Poziom ustawień parametrów

To jest poziom, z dostępem zabezpieczonym hasłem. Znajdują się tutaj 
następujące parametry, które można modyfikować:

§ Adres M-Bus

§ Numer Klienta

§ Data i czas

§ Następna data docelowa

§ Kasowanie wartości maksymalnych

Test wyświetlacza

Przykład: zakumulowana wartość energii
                we wskazanym dniu w roku

Przykład: adres wtórny M-Bus

Jedną z bardzo praktycznych cech wyświetlacza 
jest pokazywanie zmierzonej wielkości wraz z 
podaniem dnia, do jakiego się ona odnosi. Taka 
forma wyklucza możliwości pomyłki przy 
odczytach rejestrów pamięci:

PolluStat  wyposażony jest w komfortowy w 
odczycie wyświetlacz LCD z 8-cyfrowym odczytem 
podstawowym i 6 znakowym polem na dodatkowe 
dane (np. czas). Ponadto wyświetlacz ma 12 
dodatkowych ikon, które pokazują aktualny status 
trybu pracy przelicznika. Przeliczniki zasilane 
sieciowo są dostępne z podświetlanym 
wyświetlaczem.

W celu zwiększenia wygody odczytu, pod 
wyświetlanymi wartościami cyfrowymi pojawiają 
się 6-literowe opisy słowne, które dodatkowo 
opisują wskazywane wartości. 
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Opcjonalne moduły komunikacyjne

PolluCom F może być fabrycznie wyposażony w 
dodatkowe moduły umożliwiające jego pracę w 
zintegrowanych systemach odczytu danych oraz 
współpracę z automatyką ciepłowniczą.

Za pomocą tego modułu PolluCom F może być 
odczytany za pośrednictwem swojego głównego 
lub wtórnego adresu M-Bus poprzez konwerter 
poziomu  (maksymalny współczynnik transmisji 
do 38400)  z automatycznym rozpoznawaniem 
szybkości transmisji 300 i 2400 Baud.
Adres wtórny jest fabrycznie ustawiony na 
ośmiocyfrowy numer seryjny licznika. W razie 
potrzeby oba adresy M-Bus można zresetować 
bezpośrednio w samym mierniku. Ponieważ 
ciepłomierz aktualizuje wartości energii i 
przepływu co 4 sekundy PolluCom F doskonale 
nadaje się do kontroli pracy systemów 
ciepłowniczych.

Dedykowane oprogramowanie: DOKOM CS 
(karta katalogowa LS 1300PL)

Zalecane urządzenia do odczytu - patrz karta 
katalogowa M-Bus LS  1100PL

M-Bus z dwoma wejściami impulsowymi do 
podłączenia zewnętrznych wodomierzy

Ta opcja umożliwia podłączenie dwóch 
zewnętrznych wodomierzy z pasywnym 
nadajnikiem impulsów np. jednego do pomiaru 
zużyć ciepłej wody a drugiego pomiaru zużyć 
zimnej wody. Ilość wody zarejestrowanej przez 
wodomierze może być odczytana zdalnie poprzez 
interfejs M-Bus w PolluCom F.

Czas trwania impulsu:                   > 125 ms
Częstotliwość wejściowa:             < 3 Hz
Napięcie maksymalne:    3 V

Moduł M-Bus zgodny z EN 1434-3

Wyjście impulsowe mocy

Zintegrowany rejestrator danych

Ta opcja pozwala na generowanie impulsów na wyjściu bezpotencjałowym 
typu otwarty kolektor, które mogą być sumowane na zewnętrznym liczniku 
impulsów, prezentującym dane sumaryczne i bieżące.

Waga impulsu: 1 kWh
Czas zwarcia: 125 ms
Czas zmiany stanu: nieokreślony
Maksymalne napięcie: 28 V DC or AC
Maksymalna moc: 0.1 A

PolluCom F posiada zintegrowany rejestrator danych z rejestracją 
wartości z 1200 godzin, 120 dni i 120 miesięcy. Dodatkowo rejestruje 500 
zdarzeń i 500 błędów.

Rejestrator gromadzi następujące dane w wybranym przedziale czasu 
(od 3 do 1440 minut): 

ź Zużycie (w tym zużycie energii taryfowej i jeśli ma zastosowanie 
zużycie dwóch zewnętrznych wodomierzy)

ź Objętość cieczy grzewczej i chłodzącej 

ź Strumień objętości cieczy grzewczej i chłodzącej 

ź Moc grzania i chłodzenia 

ź Temperatura na zasilaniu

ź Temperatura na powrocie

ź Różnica temperatur

ź Możliwe godziny awarii
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Certified according to ISO 9001  
Quality Management System Quality Austria Reg.no. 3496/0

Dane techniczne

Wykres straty ciśnienia

Widok z przodu

Rysunki wymiarowe

Wersja kompaktowa PolluCom E

   Wersja rozłączna PolluCom E/S
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Wielkość nominalna q  0,6p qp 1,5 q  2,5p

3Nominalny str. objętości   [q  w m /h]p 0,6 1,5 2,5

zgodnie z zatwierdzeniem typu
0.006 0.015 0.025

Klasa dokładności 2 lub 3 wg EN 1434

Zakres pomiarowy  q  /qi p

1,2 3 5

0,0015 0,0025 0,003

Zakres temperatury mierzonej
5 ... 110 °C

(-20 … 110 °C dla systemów 
chłodniczych, bez legalizacji)

Zakres różnicy temperatur 3 ... 100 K

Rozdzielczość 0,15 K

Dopuszczalna temp. przetwornika przepływu 5 ... 90 °C

3Str. obj. przy stracie ciśnienia 0.1 bar w m /h 0.5 1.2 1.7

Strata ciśnienia przy q  w barachp 0,15 0,17 0,21

3Wartość kvs (str. obj. przy stracie ciśn 1 bar w m /h) 1,53 3,65 5,45

Dopuszczalne ciśnienie robocze w barach 16

Długość zabudowy w mm 110 110 130

Średnica nominalna przyłącza R½" R½” R¾"

Gwint króćców G¾B G¾B G1B

Długość przewodu połączeniowego (wersja rozłączna) PolluCom F/S, FX/S: ok. 0,3 m

Masa w kg ok. 0,8 ok. 0,8 ok. 0,86

Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 ... 55 °C

Elektromagnetyczne warunki otoczenia Klasa E 1

Mechaniczne warunki otoczenia Klasa M 2

Stopień ochrony IP 54

Temperatura przechowywania -20 ... 65 °C

Wilgotność względna < 90 %

Żywotność baterii dla PolluCom F, FX, F/S, FX/S 6 lat

Żywotność baterii dla PolluCom F/S 10, FX/S 10 10 lat

3Minimalny str. objętości   [q  w m /h]i 

1:25 lub 1:50 lub 1:100

3Max. str. objętości   [q  w m /h] (krótkotrwały)S 

3Rozruchowy str. objętości w m /h (wartość średnia)
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