
ÖLÇME KAPSÜLLÜ ISI SAYACI KOMPAKT V MONTAJ VE 
KULLANIM KILAVUZU
Bu montaj talimatları konu hakkında bilgili çalışanları 
hedef almaktadır. - Yani, başlangıç seviyesindeki ça-
lışma adımlarından bahsedilmeyecektir.

Cihazın özellikleri
-  Ölçme kapsüllü ısı sayacı kompakt V’ nin iki çeşidi 

vardır; Gömülü geri akım sensörlü ve serbest akım 
sensörlü veya 2 serbest sıcaklık sensörlü.

-  Isı sayacı yerinden çıkarılamaz.
- Isı sayacı yalnızca radyo kullanımı içindir.  Rad-

yo transmisyonu TAVO ile etkinleştirilebilir (TAVO 
kullanım kılavuzuna ya da TAVO online yardım’a 
başvurunuz). 

Montaj için ön koşullar
-  Isı sayacı, mıknatıstan ve tortudan korunmalıdır. (örn. tortu tutucular, su arıtma, filtreler 

vs. ile) 
-  Kesme vanaları tortu tutucunun önüne ve ısı sayacının arkasına monte edilmelidir.  
-  Konnektör ve kurulum takımı montaj talimatlarına göre kurulmalıdır. 
-  Bu ısı sayacı dönüş suyu hattına takılır. 

Ölçme kapsüllü ısı sayacı montajı
- Cihazı, gösterge aşağıya bakacak ya da biraz daha yüksekte kalacak şekilde ve baş 

hizasının üzerinde yatay ya da biraz eğimli yatay olarak yerleştiriniz. 
-  Bir bina içindeki tüm cihazlar için aynı kurulum yöntemini kullanınız.  Gösterge her an 

erişilebilir bir yerde olmalı ve ilave bir desteğe ihtiyaç olmaksızın okunabilir olmalıdır. 
• Boruyu dikkatlice durulayınız. 
• Ana boru ve dönüş borusu içindeki kesme vanalarını kapatınız. 
• Kör tapaları saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız.
• Konnektörün kapanma yüzeylerini ve ölçme kapsülünün O-Ring contasını temizleyiniz.
• Konnektörün kapama yüzeylerine ince bir tabaka halinde yağ sürünüz. Tapa yağı kullanınız. 
• Ölçme kapsülünü konektörün içine sıkıca vidalayınız ve somun anahtarını kullanarak 

her çevirişte en fazla 1/8 ile 1/4 oranında sıkınız.  
• Sayacı iyi, okunabilir bir konuma getiriniz. 

Sıcaklık sensörünün montajı
Dönüş suyu sensörü ya ölçüm kapsülünün içine entegre edilir ya da konnektöre monte edil-
melidir. Serbest akım sensörü küresel vananın içerisine ya da daldırma kovanlı özel bir 
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T boru bağlantı parçasına takılır. İki sensörü monte ederken aşağıdaki talimatlara uyu-
nuz;
• Vidalanmış kapama tapasını küresel vanadan T boru bağlantı parçasından ya da ko-

nektörden çıkarınız,  
• Montaj mandalının (1) üzerinde bulunan ilişikteki takımdan bir O-ring takınız.  İkinci O 

ring yedektir. 
• Montaj mandalıyla birlikte o ringi sonda deliği kapama tapasına (2) vidalayınız.  
• Montaj mandalının diğer ucunu kullanarak O-ring’i son konumuna getiriniz.
• Montaj mandalını, manşon ucu derine gittiği kadar götürerek sıcaklık sensörünün üzeri-

ne koyunuz. 
• Sıcaklık sensörünü, plastik 

vidanın her iki yarısıyla mon-
taj mandalının (5) üzerinden 
doğrudan kenetleyiniz.  Her iki 
yarıyı bastırınız, böylelikle bir 
taraftaki plastik vida diğer ta-
raftaki sonda deliğine oturur.  

• Montaj mandalını sıcaklık sen-
söründen çıkarınız. 

• Sıcaklık sensörünü plastik vidayla birlikte kapanma tapasının sonda deliğine takınız ve 
iyice sıkınız (6). 

İşlev kontrolü
• Ana boru ve dönüş borusu üzerindeki kesme vanalarını açınız.
• Vida bağlantısında sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.  
• Göstergeyi açmak için cihazın özerindeki Push (açma) düğmesine basınız. 
- Akım kalitesi ve ısılar makul değerlerde gösteriliyorsa cihazınız düzgün çalışıyor de-

mektir (bkz. Montaj talimatlarının sonundaki gösterge tanımları), 
- Ayrıca aşağıdaki iletilerin de görünmüyor olması gerekir; 
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Sıcaklık sensörü hatası. Cihazı değiştiriniz ve servise iade ediniz.

Akım sensörü değerlerini daha yüksek bir sıcaklık derecesine getiriniz.   Isı 
ölçer/ sensörlerin doğru boru dizisinde olup olmadığını kontrol ediniz.  

Akım sensörü hatası. Cihazı değiştiriniz ve servise iade ediniz.

Isı sayacı yanlış ölçüm yapmaktadır. - Enerji tasarrufu yapmak için, optik 
arayüz geçici olarak kullanım dışıdır. 

Debi ölçümünün akım yönü yanlıştır. Akım yönünü kontrol ediniz.



Isı ölçer yanlış ölçüm yapmaktadır.  - Enerji tasarrufu yapmak için, geçici 
olarak herhangi bir radyogram gönderilmemektedir.  

Cihazda kalıcı hata oluştu ve değiştirilmesi gerekiyor. Okuma değerleri kul-
lanılamıyor.
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Hata onarma
Isı sayacında bir hata olup olmadığına bakmadan önce lütfen aşağıdaki öğeleri kontrol 
ediniz;
- Su ısıtma kazanı açık mı? - Dolaşım pompası açık konumda mı?
- Kesme vanaları tamamen açık mı?
- Boru tıkalı olabilir mi (tortu tutucuyu temizlemeniz gerekebilir)? 
- Boru çapları uygun mu?
Son yapılacaklar
• Kapama kapağını ve sıcaklık sensörlerini kurşunla mühürleyiniz.
Yalnızca entegre sensörü olan ısı sayaçları için:
Isı sayacı bilgi etiketinde Qmin değeri iki kez yazılmıştır. Sıcaklık, ısıtma sistemi kurulurken-
ki yapılış şartlarına bağlıdır (serbest akım sıcaklığı/ ters akım sıcaklığı ve serbest akım) 
Isı sayacını kurduktan sonra, silinmez işaretleme kalemi kullanarak belli belirsiz bir çizgi 
çekiniz. Böylelikle dikkat çekilmek istenen uygulama görünür olacaktır. 

Örn. Radyatörlü ısıtma için  Örn. yerden ısıtma için

Gösterge iletileri
Normal çalışma esnasında gösterge kapalıdır.  Göstergeyi açmak için, göstergenin sağ alt köşe-
sindeki düğmeye basınız. 
Is ölçerin iki gösterge seviyesi bulunmaktadır - Okuma seviyesi ve servis seviyesi.  İki gösterge 
seviyesi arasında geçiş yapmak için düğmeye uzunca bir süre basınız.
Okuma seviyesi göstergelerinden bazıları ve tüm servis seviyesi göstergeleri gösterge tanımayla 
sağlanmaktadır (örn. Serbest Akım sıcaklığı için “S2”)  
Okuma seviyesindeyken, akümüle edilmiş enerji göstergesinden tuşa kısa süreliğine basarak çı-
kabilir ve “hepsi açık” gösterge testine geçebilirsiniz.  Ardından, gösterge otomatik olarak birbiri 
ardına sıralı son tarih değeri ve son tarih gösterilene kadar değişmeye devam eder.  
Akümüle edilmiş enerji göstergesine geri dönmek için kısa süreliğine düğmeye basınız. 



Okuma Seviyesi Servis seviyesi 
Devreye sokulduktan 
sonra akümüle edilen 

enerji

Mevcut ak m

Gösterge testi “Hepsi 
Aç k" 

Serbest Ak m S cakl ğ

Gösterge testi “Hepsi 
Kapal "

Dönüş suyu s cakl ğ

Gösterge testi 
“UHF/AÇIK/KAPALI”” 

S cakl k Fark

Son tarih değeri Mevcut Performans 

Devreye sokulduktan 
sonra akümüle edilen 

enerji

Son tarih*

Sonraki son tarih 

* İlk al nan son tarihten 
önceki üretim tarihi burada 
gösterilir. 

RadiolDmain(Cihaz
numaras )

LT: Uzun tuş etkinleştirme (3 saniye) 
KT: K sa tuş etkinleştirme (3 saniye) 

Ayg t yaz l m  sürüm 
numaras

Ayg t yaz l m
sağlamas  (Checksum)

Tuşa kısa süre basarak servis seviyesi göstergeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Dikkat! Cihaz numarası göstergesinde-
ki gösterge tanımanın yanında bulunan 
hane cihaz numarasının ilk hanesidir- 
örneğin: 

Son tuşa basılışından sonra yaklaşık 
4 dakikalığına herhangi bir tuşa basıl-
mazsa, gösterge otomatik olarak devre 
dışı kalır. 

UYGUNLUK BEYANI

Techem Enerji Hizmetleri GmbH, ölçüm kapsüllü ısı ölçer Kompakt V’nin temel gerek-
sinimleri ve 1999/5/EC (R&TTE) numaralı talimatnamenin ilgili yönetmeliklerini karşı-
ladığını beyan eder.

İstenirse, Techem Enerji Hizmetleri GmbH’den Uygunluk beyanı metninin tamamı talep 
edilebilir.


