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Ciep³omierz kompaktowy 
METRONIC MINI

Opis
dzia³ania

Ciep³omierz sk³ada siê z przelicznika, przetwornika przep³ywu oraz czujników temperatury. 
Przetwornik przep³ywu, który mo¿e byæ zainstalowany na powrocie lub zasilaniu, zlicza objêtoœæ 
przep³ywaj¹cej wody. Komputerowo dobrane czujniki temperatury mierz¹ temperaturê wody na 
zasilaniu i powrocie. Sygna³y z przetwornika przep³ywu i pary czujników temperatury przekazywane 
s¹ do elektronicznego przelicznika, który realizuje formu³ê obliczenia energii oddanej przez 
przep³ywaj¹c¹ wodê.

 
Zastosowanie Ciep³omierz kompaktowy METRONIC MINI  przeznaczony jest g³ównie do pomiaru zu¿ycia 

energii cieplnej w budownictwie wielorodzinnym z poziom¹ instalacj¹ centralnego ogrzewania 
oraz w domkach jednorodzinnych. 
W uk³adzie kompaktowym wspó³pracuje z przetwornikami przep³ywu Metron JS, natomiast w 
uk³adzie rozdzielnym ze wszystkimi oferowanymi przetwornikami, w tym ultradŸwiêkowymi, w 
instalacjach grzewczych o mocy cieplnej do 30MW, w których noœnikiem ciep³a jest woda. 

Cechy
szczególne

!  Wspó³praca z przetwornikami przep³ywu Metron JS w uk³adzie kompaktowym, a tak¿e ze 
 wszystkimi oferowanymi przetwornikami, w tym ultradŸwiêkowymi, w uk³adzie rozdzielnym
! Mo¿liwoœæ instalacji rozdzielnej przelicznika (np. na œcianie)
!  Obs³uga w postaci menu rozwijalnego za pomoc¹ dwóch przycisków
!  Uaktualnianie wskazañ na wyœwietlaczu przep³ywu chwilowego i mocy po ka¿dym impulsie 
!  Pomiar przep³ywu chwilowego i mocy z b³êdem poni¿ej 1%,
!  Miejsce instalacji (powrót, zasilanie) okreœlane przez u¿ytkownika
!  Mo¿liwoœæ dostosowania wskazañ ciep³omierza do wymagañ u¿ytkownika w zakresie:

- numeru klienta (adresu sieciowego)
- wartoœci progu taryfy 
- zmiany daty i czasu w zale¿noœci od po³o¿enia geograficznego (kraj).

!  Wbudowana pamiêæ EEPROM, przechowuj¹ca dane nawet w przypadku zaniku zasilania 
!  Dane miesiêczne dostêpne na wyœwietlaczu
!  Odczyt wskazañ energii cieplnej z dok³adnoœci¹ 14 miejsc znacz¹cych
!  Automatyczna rejestracja czasu bez naliczania energii  oraz bez naliczania objêtoœci w 

przypadku:
- awarii urz¹dzenia
- ingerencji u¿ytkownika

!  Organizacja pamiêci wg kalendarza czasu rzeczywistego
!  Automatyczna sygnalizacja b³êdów
!  Wyjœcie optyczne danych zgodne z EN 61107
!  Opcja sieciowa (M-bus zgodnie z EN 1434)
!  Pomiar maksymalnego przep³ywu i moc uœredniane:

-  godzinowo (standard)
-  dobowo (opcja)

!  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch wodomierzy  do pomiaru objêtoœci wody (opcja)
!  Pomiar energii nadprogowej lub przep³ywu nadprogowego (opcja)
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Wskazania na
wyœwietlaczu

Dane
techniczne Zakres ró¿nicy temperatury

o o3 C .... 150 C
o o3 C .... 147 C

30,6 - 300m /h

1;2.5;10;25;100;250;1000 l/imp
5;10;25;50;100;300 imp/l

30% - 93%

PT 500 kl. A lub B

os³ona silikonowa lub PCV, d³ugoœæ standardowa - 2 m

LCD 7-segmentowy (7 cyfr + 2 znaki specjalne)

46

12

20 mA

zmienny

bateryjne (bateria litowa 3.6 V; 2.12 Ah)

5 lat + 1 rok na wymianê

0,35 kg

opcjonalnie: Opto lub M-bus lub System Radiowy

Zakres temperatury

Zakres nominalnego strumienia objêtoœci 
przetworników przep³ywu 

Wartoœæ impulsowania

Temperatura otoczenia

Stopieñ ochrony obudowy

Czujniki temperatury

Kabel przy³¹czeniowy czujnika temperatury

Typ wyœwietlacza

Liczba wskazañ wyœwietlacza

Liczba rejestrów pamiêci EEPROM

Œredni pobór pr¹du

Wspó³czynnik cieplny wody

Zasilanie

Czas pracy baterii

Masa

Wyjœcie do odczytu danych

Terminologia i oznaczenia wg ISO

Wilgotnoœæ otoczenia

IP 54

o o0 C - 55 C

Atesty
i certyfikaty

G³ówny Urz¹d Miar, Polska 

Temp. zasilania

Temp. powrotu

Ró¿nica temperatur

Energia cieplna

Test wyœwietlacza

Objêtoœæ wody 
bie¿¹ca

rozszerzenie wskazania 
do 7-9 miejsc po przecinku

wspó³czynnik cieplny

dla drugiego obwodu

dla trzeciego obwodu

szybki test przelicznika

parametr taryfowy
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Przep³yw chwilowy

Moc chwilowa

œredni

maksymalny

œrednia

maksymalna

Czas pracy

bez naliczania energii

bez naliczania objêtoœci

aktualna data

aktualna godzina

Kod b³êdu

poprzedni kod konfiguracji

kod dokonuj¹cego zmiany

data dokonania zmiany

informacje serwisowe
dodatkowe

numer fabryczny przelicznika

numer klienta

Konfiguracja (sta³a impulsowania
i miejsce instal. przetwornika)

Konfiguracja dla drugiego obwodu

sta³a impulsowania dla trzeciego
obwodu

tryb zmiany kodu zabezpieczaj¹cego

wartoœæ progu taryfy

wersja programu

informacje serwisowe
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Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w miarê postêpu technicznego.
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Opcje

Dwa dodatkowe przetworniki przep³ywu

Uk³ad kompaktowy lub rozdzielny

Opto

X

X

M-Bus

X X

X

Radio

X

Odmiany METRONIC MINIOpcje 
ciep³omierza

METRONIC MINI

Miesi¹c

energia cieplna

parametr taryfowy

objêtoœæ wody

przep³yw maksymalny

moc maksymalna

czas pracy bez naliczania energii

czas pracy bez naliczania objêtoœci

Dane miesiêczne
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