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Värmemätare T550 Ultraheat®(UC50…)
Kylmätare T550 Ultracold®(UC50…)
Installationsoch Servicemanual
UC 209-101b
OBS: Följande manual beskriver såväl värmemätare
som kylmätare och den kombinerade
värme/kylmätaren om inte annat anges.

Utfärdad Mars 2013

Monteringsstället
och
pulsvärdet
för
flödesgivaren med pulsutgång måste
överensstämma med de i mätaren angivna
värdena (se slinga 2).



Säkerhetsinformation
• Installation och demontering måste utföras av
kvalificerad personal
• Använd endast mätaren under godkända och
testade omständigheter, för att undvika fara
• Bruten plombering innebär förlust av garanti
• Mätare med 110 V / 230 V får endast anslutas
av elektriker
• Mätaren innehåller lithiumbatterier, och får
därför ej slängas som hushållsavfall.
• Produkten kan returneras till tillverkaren för
destruering. Observera regler kring frakt av
produkter med lithiumbatteri, deklaration av
innehåll och förpackning vid försändelse.
• Mätaren är ej åskskyddad, detta måste ske
genom skydd i byggnaden
• Endast ett fack för strömförsörjning får
utrustas - avlägsna ej den röda låsluckan.

Allmän information
I-verket är monterat på mätröret och kan avlägsnas
genom att man trycker mätröret uppåt.
Förpackningsmaterialet ska sparas så att mätaren
kan returneras i sin originalförpackning när
kalibreringsperioden har gått ut.
Om mätaren levererades utan batteri anslutet,
måste tid och datum ställas in vid uppstart (se
Parameterinställningar).
Nätaggregatet för 110/230V matningsspänning är av
säkerhetsklass II, spänningen behöver därför inte
brytas vid byte av mätare.
Alla kablar måste förläggas minst 300mm från
nätspänningskablar och högfrekventa signalkablar.
Omgivande luftfuktighet får inte överstiga 93 % vid
25°C (ickekondenserande).
Mätaren garanteras ha lämnat tillverkaren i god
kondition. Kalibrering, underhåll, komponentbyte,
och reparation måste utföras av kvalificerad
yrkesman.
Tillverkaren tillhandahåller teknisk support vid
förfrågan. Plomberingsetiketter på mätaren som är
relevanta för kalibrering får ej brytas! Om dessa
bryts gäller varken garanti eller kalibrering

Serviceslinga 2 (”LOOP 2“)
I serviceslinga 2, visas installationsdata.
Början på slingan
Monteringsplats - kall eller varm sida av
flödesgivaren
Pulsvärde



För en värmemätare eller en
kombinerad värme-/kylmätare ska
monteringsstället för flödesgivaren vara
retursidan.
För en kylmätare ska givaren monteras
på givarens heta sida dvs i returflödet.

OBS: Mätare där pulsevärdet och monteringen ställs
in en enda gång visas med:



Mätare med fritt pulsvärde måste pulsvärdet
programmeras i enlighet med flödesgivaren
och monteringsstället måste kontrolleras!
Så länge pulsvärdet inte angivits, har
mätaren inte registrerat energi eller flöde.
Monteringsstället kan anpassas och låsas
genom att pulsvärdet anges.
(se ”Parameterinställning av pulsvärde och
monteringsställe för flödesgivare”)

Parameterinställning av pulsvärde och
monteringsställe för flödesgivare
Installationsexempel

Installation
Definiera monteringsställe (varm eller kall sida) samt
pulsvärde för flödesgivaren.

Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
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band kan bandet dras över kabelns hölje och
anslutas med en klämma. Plintarna kan användas
för kabelövergång med 0,5-1,5mm² (solid eller
tvinnade). För att bevara höljets IP skyddsklassning
ska utsides diameter av kabelöverdraget ligga
mellan 3,7 och 4,4 mm.
grön
svart

-

+

Temperaturgivare - anslutning

Montering av mätare

Temperaturgivarna måste överensstämma med data
på mätarskylten.
Temperaturgivare måste ha egen certifiering och
installeras i samma flöde som flödesgivaren.
Kabellängden för temperaturgivare är begränsad till
10 m.
Vid installation skall temperaturgivarna tas in i andra
och tredje genomföring från vänster. Dessa måste
klippas. Öppna lådans lock genom att trycka in
flikarna på sidorna och lyft. Drag kabeln från
framledningsgivaren utifrån genom genomföring 2,
kabeln från returgivaren genom den tredje
genomföringen. Skala båda kablarna enligt bilden.

Omgivande temperatur får inte överstiga 55°C.
Undvik direkt soljus.
Adapterplattan kan monteras exempelvis på väggen
med pluggar. Mätaren kan skjutas uppåt och låsas
på plats.

Adapterplatta: uppifrån

Kontaktdon
Koppla
ledarna
enligt
bild
på
enheten.
Tvåledarskoppling görs alltid till terminalerna 5/6 och
7/8
(även
för
mätare
förberedda
för
fyrtrådskoppling). Kabelskjöld får inte anslutas till
mätaren. Montera sedan givarna i dykfickorna,
kulventilerna eller T-kopplingarna och plombera.
Änden på givarna måste räcka minst till mitten av
röret.
Sätt tillbaka locket och tryck försiktigt tills flikarna
faller på plats.

Anslutning av flödesgivare
Flödesgivaren måste installeras i samma flöde som
temperaturgivarna.
När
en
polaritetberoende
pulsmätare används, var noga med anslutningen.
Minus på höger sida och plus på vänster sida enligt
nedan skiss. Kabeln måste fixeras på utsidan med
en klämma som skydd. Om där finns ett skyddande
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)

Genomskärning

Strömförsörjning
Mätaren kan drivas antingen med ett batteri eller
nätadapter. Transformator för 110 V / 230 V
uppfyller
säkerhetsklass
II.
Enheterna
kan
eftermonteras eller uppgraderas när som helst.
Standardversioner levereras med batteri från fabrik.
Batteriet får ej öppnas, komma i kontakt med vatten.
eller utsättas för temperatur över 80°C. Uttjänta
batterier måste lämnas på miljöstation.
I någon specialversion, kan mätaren förses med
modul för nätdrift. I versionerna 110 V AC och
230 V AC, ansluts en kabel i fabriken som måste
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anslutas till elnätet. Versionen
terminaler i stället för kabel.
110/230V måste säkras med 6A
plomberas för att undvika
mätvärden.

24 V AC/DC har
Nätadaptern för
nära mätaren och
manipulering av

Tillverkningsåret betecknas med:

Batteriets livsläng visas exempelvis så här:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

enhetsstatus/tariffregister 1 /tariff register 2;
isolerad, impulsfri)
CL-modul (passiv 20mA enligt EN 6205621:2002)
M-Bus modul G4
M-Bus modul G4 MI med 2 pulsingångar
Analog modul
Radiomodul 434 MHz
GSM modul
GPRS modul
NTA/OMS modul 868 MHz
Zigbee modul

Koppla in kommunikationsmoduler
Montering av batteri
Tryck in de fyra låsklackarna på för att ta av kåpan.
Vrid sedan märkskylten åt sedan tills den tar stopp.
Vik upp den röda låsfliken för att öppna
batterihållaren för avsedda batterier, vänster för AA
och C batterier, höger för D batterier.
Sätt i batteriet i korrekt fack och följ märkningen för
polaritet. Vrid tillbaka märkskylten till sin
ursprungliga position.



I det nedre högra hörnet kan upp till två
kommunikationsmoduler installeras på fabrik.
Vid senare installation måste nödvändiga åtgärder
för ESD-skydd beaktas!

Serviceknapp
(under locket)

“AA” och “C” batterier trycks in i hållare.

Observera: Om mätaren ska returneras med
flygfrakt måste C och D batterier demonteras och
skickas separat.

Modul 1
Modul 2

Montering av nätmodul
En nätmodul för 110/230V eller 24V strömförsörjning
kan monteras i stället för batterier. För den röda
låsfliken åt vänster för att öppna det högra
nätmodulsfacket. Lyft gummitätningen på höger
sida, dra ur pluggarna och trä modulens
anslutningskabel genom kabelgenomföringen. Sätt i
modulen i det övre högra hörnet i elektroniklådan
och sätt tillbaka gummitätningen med kabel
ovanifrån. Anslut kontaktdonen enligt anvisningen.
Anslut lågspänningskabeln till kontakten på
kretskortet.



För versionen 24 V AC/DC, bör kabel med
större diameter än 5.0...6.0 mm inte
användas!
Nätanslutning för 110 V / 230 V
versionerna får bara utföras av
elektriker!

Vid byte av enheten efter att kalibreringsperioden
gått ut, demontera nätmodulen med kabel och
tätning och montera i ersättningsenheten.
Nätmodulen är av säkerhetsklass II och behöver
därför ej frånkopplas.

Kommunikationsmodulerna ansluts via ett 6-vägs
kontaktdon, modulerna kan därför enkelt
eftermonteras och bytas ut. Placera
kommunikationsmodulen i rätt position och skjut
försiktigt in kortet i styrskenorna.
För anslutning med extern kabel, skär upp
kabelgenomförningen för rätt kabeldiameter. Trä
kabeln genom kabelgenomförningen utifrån, skala
kabeln och anslut till terminalerna. Skyddssköld på
kabeln får ej anslutas till mätaren.
Dessa moduler har ingen inverkan på
debiteringsmätning och kan därför installeras eller
ersättas utan att bryta mätarens plombering.
För mer information se respektive
instruktionsmanualer (levereras med mätare/modul).
Möjliga kombinationer av moduler
De möjliga kombinationerna finns i UC50
konfigureringsinstruktion.

I-verkets gränssnitt
UC50 är utrustad med ett optiskt gränssnitt enligt EN
62056-21:2002 som standard. Därutöver kan upp till
två av följande kommunikationsmoduler användas
för fjärravläsning:
• Pulsmodul (puls för energimängd/volym/
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)

Ange parametrar
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Ange tid (hh, mm, ss) *)
Ange anläggningsnummer, 8 siffror(även MBus secondär adress)
Ange M-Bus primär address för
modul 1 (0…255) *)
Ange M-Bus primär address för
modul 2 (0…255) * )
Välj första funktionen för modul 1 (CE eller
C2)

Knapp 1
Knapp 2
Plombering

Vden andra funktionen för modul1 (CV / CT /
RI)

LCD display

Välj den första funktionen för modul 2 (CE
eller C2)
Välj den andra funktionen för modul 2 (CV /
CT / RI)

Låsflikar



Lådans lock måste avlägsnas tillfälligt
för åtkomst till serviceknappen.

Välj mätperiod för maxvärden: 7,5 –
15-30-60 min / 3-6-15-24 timmar
värde
Monteringsplats av flödesgivare (här: kall
sida)
Återgå till normalläge
*) Det är användarens ansvar att se till att
rimliga värden anges. Kontroll av värdets
rimlighet görs ej och inkorrekta värden kan
anges (t.ex. månad > 12 etc.)

Serviceknapp

Ställa in datum/tid
Enheter för nätanslutning eller med nyinstallerat
batteri kan starta direkt i menyn för tidsinställning.
Ange datum



Ange tid
Återgå till normalläge (manuell)

Tryck in knapp 1 upprepade gånger tills rätt värde
visas. Stega till nästa position med knapp 2. Ändra
värde för datum och tid så som beskrivs under
Inställning av parametrar.

Parametriseringsläge
Tryck in serviceknappen i cirka 3 sek. Då visas
.
I detta läget kan du ställa in parametrar för tariffer
och snabba pulser med hjälp av servicemjukvaran.



Funktionerna för modul 1 och 2 kan
ställas in även om modul inte är
monterad.
På detta sätt kan parametrar anges
innan modulerna monterats.
Önskad värde väljs med knapp 1 och aktiveras med
knapp 2.

För snabba pulser i batteridrift krävs
batteri av typ D.

Knapp 1 tar displayen vidare.
Testläge
Ange parametrar
Återgå till normalläge (manuellt)



Inställning av patrametrarna pulsvärde
och montering av flödesgivaren
OBS: Rör endast enheter med följande symbol:
Pulsvärdet måste anges före första användning. Rätt
monteringsställe för flödesgivaren ska kontrolleras.
Så länge som pulsvärde inte angetts kan kan
monteringsstället anpassas.
Pulsvärde

Tryck på knapp 1 tills “PArA“ visas. Tryck då på
knapp 2.
Följande parametrar kan anges:

Monteringsplats för för flödesmätaren (här:
kalla sidan)
Återgå till normalläge (manuellt)

Nollställ maximum
Nollställ feltid och tid för flödesmätning
Ange årlig avräkningsdag (DD, MM)
Ange månatlig avräkningsdag (DD) *)
Ange datum (DD, MM, YY) *)
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)

Man kan gå ur inställningsläget
genom att trycka på serviceknappen,
därmed visas tidigare värde
oförändrat.

Båda angivelserna kommer att antas med returflödet
i normal drift och kan därefter inte ändras!
LCD displayen anpassas automatiskt.
Inställning av parametrar

Installation and Service Instructions

Page 4 / 6

Knapp 2 används för att ändra den blinkande siffran
steg för steg eller att återställa fel eller maxvärden.
Knapp 1 anger värdet i den blinkande siffran.
Därefter blinkar siffran till höger, kan ändras med
knapp 2 eller användas med knapp 1. Som avslut på
en linje på displayen visas snabbt en stjärna.
Om fel värden har angivits kan nya parametrar
anges igen.

25
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330

2400

250

330

2400

1000

330

2400

2500

330

2400

Hela omfattningen av funktionerna i LCD beskrivs i
detalj i “Driftsinstruktioner “(bifogas).

Avsluta inställning av parametrar
Läget avslutas genom:
• Tryck på knapp 2, när displayen visar
• Automatiskt efter 15 timmar

Igångsättning
Sätt på locket på lådan och tryck fast det lätt tills
låsflikarna fäster.
Därefter kontrollera att displayen visar rimliga
värden för flöde och temperatur.
Plombera givarna. Plombera I-verket och givarna.
Läs av och sdkriv ner mätarställning för energy,
volym, drifttid och feltid.
Vi rekommenderar återställning av maxvärden och
feltid (se Ange parametrar).
Felmeddelanden vid felaktig montering:
Temperaturgivare omkastade vid
montering eller inkoppling



När systemet inte är i drift kan dessa
meddelanden visas även om
monteringen är korrekt.

Display / prioritetsordning
Vyn är begränsad till 7 parametrar. Vid angivande
anpassas
displayen
automatiskt.
Displayens
upplösning kan väljas bland följande:
Puls

Energi

Energi

Volym

Flöde

Effekt

[l/p]

[MWh]

[GJ]

[m³]

[m³/h]

[kW]

1

0000.001

0000.001

00000.01

0000.001

00000.1

2,5

0000.001

00000.01

00000.01

0000.001

00000.1

10

00000.01

00000.01

000000.1

0000.001

00000.1

25

00000.01

000000.1

000000.1

0000.001

00000.1

100

000000.1

000000.1

0000001

00000.01

000001

250

000000.1

0000001

0000001

00000.01

000001

1000

000000.1

0000001

0000001

00000.01

000001

2500

000000.1

0000001

0000001

00000.01

000001



Felmeddelanden
Mätaren utför konstant självdiagnostik och kan visa
diverse felmeddelanden.
Felkod
Fel

DIFF
nEG

Negativ temperatur-skilland

Åtgärd

Kontrollera /
placera om
givarna

Möjligt i samband med:
F1

Avbrott i givaren het sida

Kontrollera / byt ut
givaren

F2

Avbrott i givaren kall sida

Kontrollera / byt ut
givaren

F3

Temperaturutvärderingselektronik
felaktig

Ersätt mätaren

Mätare upp till 2,5 l/p kan
parametreras till kWh.

F4

Batteri tomt;

Byt batteri;

Problem med strömförsörjning

Kolla anslutning

Mätare med 1 l/p kan parametreras
till MJ.

F5

Kortslutning i heta sidans givare

Kontrollera / byt ut
givare

F6

Kortslutning i kalla sidans givare

Kontrollera / byt ut
givaren

F7

Fe li internt minne

Ersätt mätaren

Fel i elektronik

Ersätt mätaren

Pulsvärdena
begränsas
anslutningsförhållanden:

till

följande

Puls [l/p]

Max. effekt [MW]

Max. flöde [m³/h]

F9

1

3,3

24

Noter

2,5

3,3

24

10

33

240

Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
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• Bestämmelser för hantering av mätare måste
följas.
• Skär till kabelgenomföringar så de sluter tätt runt
kabel för korrekt montage.
• Montera enheten på så sätt att vatten ej kan
rinna/droppa ned på elektronikenheten.
• Plomberingar får endast brytas av kvalificerad
personal för serviceändamål och måste förnyas
efter avslutat arbete.
• Inom 30 sekunder efter installation aktiveras
mätarens moduler för kommunikation.
• Uppdaterade versioner av alla manualer finns på
engelska på www.landisgyr.com
Landis+Gyr GmbH
Humboldtstr. 64
D-90459 Nuremberg
Germany

Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
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