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Отличителни характеристики 

Ултразвуков уред за измерване на дебит и енергия в отоплителна или 
охладителна инсталация с вода,  чрез използване на ултразвуковия 
принцип. 
 
Важни характеристики са: 
 
• Без износване поради липса на движещи се части 

• Диапазон на измерване на потока 1:100 съгласно EN 1434, 

1:1000 пълен диапазон 

• Бърз, рационален интервал за измерване на температурата 

• Всяка монтажна ориентация, хоризонтално, вертикално 

• Лесна инсталация и отчитане 

• Отстраним електронен блок 

• Голям, лесен за четене дисплей 

• Измерване на енергия с максимални стойности 

• 2-ри зададен ден за отчитане в продължение на 24 месеца 

(може да се параметризира) 

• Годишен зададен ден (може да се параметризира) 

• Захранване на батерия до 11 години 

• Оптичен интерфейс съгласно EN 62056-21 

• Комуникационни модули за дистанционно отчитане и 

свързване към система 

• Самодиагностика 
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1 Описание на продукта 
Уредът е измервателен прибор за физически правилно отчитане на 
консумацията на енергия. Устройството се състои от високотехнологичен 
пластмасов разходомер, два постоянно свързани температурни сензори, 
и електронен блок, който изчислява консумацията на енергия от дебита и 
температурната разлика.  

Уредът може да се инсталира и прочита лесно. Поради своята отлична 
комбинация от висока точност на измерване, липса на поддръжка и 
дълъг живот, T230 допринася да се сведат до минимум годишните 
експлоатационни разходи. 

2 Приложение 
Уредът T230 се използва за измерване на топлинна енергия в 
апартаменти. Той се предлага като топломер или студомер.  

3 Конструкция на уреда 
Уредът се състои от електронен блок, разходомер и два температурни 
сензори. Електронният блок е оборудван с дълготрайна батерия, което 
позволява работа до 11 години. 

3.1 Начин на действие 
Установяването на дебита се основа на ултразвуков принцип на 
измерване, без механично движещи се части и износване. 

Количеството енергия отдадено от флуида на консуматора за определен 
период от време е пропорционално на температурната разлика между 
подаването и връщането и дебитът на вода, който е преминал. 

Дебитът на водата се измерва в разходомера чрез ултразвукови 
импулси, които се предават по посока на и срещу посоката на потока. По 
течението, разликата във времето между предавателя и приемника е 
намалена, срещу течението тя е увеличена. Дебитът на водата се 
изчислява с помощта на измерените стойности на времевата разлика. 

Температурата на подаване и връщане се измерват с платинени 
съпротивления. 
 
Дебитът на водата и температурната разлика между подаване и връщане 
се умножават и произведението се интегрира. Резултатът, който е 
консумираното количество топлинна енергия се съхранява и показва 
във физически единици kWh/MWh или MJ/GJ , дебитът в m3. 
 
Уредът T230 използва рационален, самонастройващ се интервал за 
измерване на температурата. При променливи състояния на системата 
(напр. бързо нарастване на потока), T230 преминава за определено 
време на бърз интервал за измерване на температурата. Така уредът 
винаги се адаптира към текущото състояние и регистрира температурата 
на системата „ултра прецизно”. 
 
Електронен блок 
Стандартния електронен блок се използва при всички разходомери с 
интегриран обслужващ блок. 
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3.2 Точност на измерване на уреда съгласно EN 1434  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Легенда:     T230 типично 

EN 1434 клас 2 

 
Диаграмата показва типичната точност на T230 в сравнение с границите 
на грешка съгласно EN 1434 клас 2. Уред T230 е наличен в клас 2 или 3. 

3.3 Интерфейси на електронния блок (комуникация) 
Уредът T230 е стандартно оборудван с оптичен интерфейс съгласно  
EN 62056-21, напр. за свързване на сервизен софтуер. 

В допълнение, комуникационната опция M-Bus може да се поръча: 

Показване на LCD екран MBuS  
Стандарт EN 1434-3, 13757-2 и 3 
Напрежение 50 V максимум 
Консумация на ток 1 M-Bus-натоварване (1,5 mA) 
Адресиране първичен или вторичен 
Скорост 300 или 2400 Baud 
Честота на отчитане повече от 1/min. 
Свързване 1.5 m свързващ кабел 

  
При посочените условия животът на батерията остава непроменен. 
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3.4 Съдържание на дисплея 
Моделът T230 има голям, добре организиран LCD-дисплей с 7 цифри за 
представяне на различни стойности (напр. енергия или дебит). Новият 
индикатор за активност позволява да се разпознае положителния поток с 
един поглед върху дисплея. Икони за стойности за предходна година и 
предходен месец допълват концепцията за ясен и лесен дисплей. 

 
 

Индикатор за активност  
на потока 
 
Звезда: калибрирана стойност  
 
 
 
Икона за стойността за  Икона за максимум Икона за стойността за 
преходна година  предходен месец 

 

Дисплеят на уреда е разделен на няколко контури и може да се 
различава от стандартния, показан в 3.6. Чрез „кратко натискане” (< 2 
сек.) настоящият контур се преминава ред по ред. След последния ред, 
първият ред се показва отново. Чрез „продължително натискане” (> 3 
сек.) се показва първият ред на следващия контур. След последния 
контур, първият контур се показва отново. 

Стрелките определят дисплея със съхранена стойност за предходната 
година или предходния месец. Калибрираната стойност (напр. енергия) е 
отбелязана на дисплея чрез символа звезда. Местата след десетичната 
запетая на показаните стойности са означени с обграждаща рамка. 

3.5 Работни елементи 

 

 

бутон за управление 

оптичен интерфейс 
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3.6 Концепция на екрана – контури 
 

     

 

User loop Current values Previous month values General/communication Other  

     

 

Energy Current flow Saving day Device number, 7-digits Date  

     

 

Volume Current thermal power Energy and volume on set day Optional interface Time  

     

 

Segment test Current flow... Missing time on set day Primary address          

(only for  M-Bus) 

Code entry for test/para 

operation 

 

    

  

In case of error 
message with 
error code 

 

and return temperature 

alternating in 2 sec. cycle 
Max. flowrate on the set day, 

at 2s intervals with date stamp 
Secondary address 7-digit 

(only for M-Bus) 

  

 

   

  

 Operating time Max. power on the set day, 

at 2s intervals with date stamp 
Yearly set day   

 

   

  

 Missing time Max. flow temperature on the set day, 

at 2s intervals with date stamp 
Monthly set day   

 

   

  

 Time with flow rate Max. return temperature on the set day, 

at 2s intervals with date stamp 
Firmware version   

   

 

  

   CRC-Code part which 

requires calibration 

  

 

 

 

Енергия 

Дебит 

Тест на сегментите 

При грешка: 
Съобщение с код 

на грешката 

Потребителски Предишни месечни стойности 

Зададен ден за съхраняване 

Макс. дебит на зададения ден, с 
интервал 2 s с клеймо за дата 

Неактивно време на зададения 
ден 

Енергия и дебит на зададения 
ден 

Макс. енергия на зададения ден, 
с интервал 2 s с клеймо за дата 

Макс. температура на подаване 
на зададения ден, с интервал 2 s 
с клеймо за дата 

Макс. температура на връщане 
на зададения ден, с интервал 2 s 
с клеймо за дата 

Други Общи/ Комуникация 

Номер на уред 

Допълн. интерфейс 

Основен адрес  
(само за M-Bus) 

Вторичен адрес  
(само за M-Bus) 

Годишен зададен ден 

Месечен зададен ден 

Версия на софтуер 

CRC-код, част, 
която изисква 
калибриране 

Дата 

Час 

Въвеждане на код за 
тест/ параметризация 

Текущи стойности 

Текущ дебит 

Текуща енергия 

Текуща температура 
на подаване... 

Време на работа 

Време с дебит 

Неактивно време 

и връщане, редуващи 
се на интервал 2 сек.  
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Стандартно съдържание на потребителския контур (Loop 0)  
напр. енергия, дебит, тест на сегментите и съобщения за грешки 

Стандартно съдържание на сервизен контур 1 (Loop 1)  
напр. моментни стойности на дебит, енергия, температура на подаване и 
връщане, време на работа, и т.н. 

Стандартно съдържание на сервизен контур 2 (Loop 2)  
напр. предходни месечни стойности на енергия, дебит, максимуми и т.н. 

Стандартно съдържание на сервизен контур 3 (Loop 3)  
напр. номер на уред, комуникационен интерфейс, M-Bus основен адрес, 
годишен зададен ден, месечен зададен ден, и т.н. 

Стандартно съдържание на сервизен контур 4 (Loop 4)  
напр. дата, час, въвеждане на код за режим конфигурация, и т.н. 

3.7 Стойности за предходна година 
Електронният блок съхранява показанията на измервателния уред за 
количеството енергия, дебит, неактивно време, и време за работа с поток 
както и текущите максимални стойности за дебит, енергия, температура 
на подаване и връщане с техните клейма на годишния зададен ден. 
Зададеният ден, определен за стойностите за предходната година може 
да бъде параметризиран. 

3.8 Месечни стойности 
Електронният блок съхранява показанията на измервателния уред за 
количеството енергия, дебит, неактивно време, и време за работа с поток 
както и месечните максимални стойности за дебит, енергия, температура 
на подаване и връщане с техните клейма за период до 24 месеца на 
зададения ден всеки месец. 
Зададеният ден за предходни месечни стойности може да бъде 
параметризиран. 
В допълнение, в продължение на 24 месеца, съществува втори 
програмируем месечен ден за задаване, където се съхраняват 
показанията за енергия и дебит. 

3.9 Специално изпълнение 
• Топломер за монтаж на подаващата тръба 
• Версия като студомер за вода 
• Дължини на кабела за температурни сензори: 1,5 m (стандартно), 5 m 

(по избор) 

3.10 Захранване 
Уредът може да е захранен или с 6 годишна или с 11 годишна батерия. 

3.11 Температурни сензори 
Използват се постоянно инсталирани температурни сензори (Ø 5,2x45 
mm) PT500 с 2-жилно опроводяване. 
Сензорите се предлагат с различни дължини на кабела. Сензорът е 
винаги интегриран в разходомера. 
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3.12 Одобрения 
• EN 1434 клас 2 или 3 
• MID (Европейска директива за измервателни инструменти 2004/22/EG) 
• Национално одобрение в различни страни 

3.13 Параметризация 
Параметризацията може да бъде направена директно на уреда или със 
сервизен софтуер посредством оптичния интерфейс. 

4 Технически данни – уред  

4.1 Технически данни – електронен блок  

Температурен диапазон 0 … 120°C 

Температурна разлика диапазон ∆Θ∆Θ∆Θ∆Θ 3 ... 80 K 

Температурен праг на реагиране 0,2 K 

Топлинен коефициент плавно компенсиран 
Грешка при t-измерване без сензор 
(EN 1434) (0,5 + ∆Θmin/∆Θ)%, max. 1,5% при ∆Θ = 3 K 

Температура на околната среда 5...55°C 

Допустима влажност < 93% r.h. при 25°C ( без кондензация) 

Клас на околната среда E1, M1 

Степен на защита IP54 

Размери 116 x 70,4 mm 

Управляващ кабел 1,5 m 

4.2 Технически данни – разходомер  

Номинален дебит qp 0,6 1,5 2,5 m3/h 
Метрологичен клас   1:100 1:100** 1:100   
Максимален дебит qs 1,2 3 5 m3/h 
Минимален дебит  qi 6 15 25 l/h 
Праг на реагиране    1,2 3 5 l/h 
Загуба на налягане при qp:           
   110 mm резба *** ∆p 75 135 ---- mbar 
   130 mm резба *** ∆p ---- 135 165 mbar 
Дебит при  ∆p = 1 bar  KV  2,2 4,1  6,2  m3/h 
Ориентация при монтиране всяка 
Температурен диапазон   5 ...90°C *  
Максимална температура tmax 90°C   
Номинално налягане PN 16 
Степен за защита   IP65 
Допустима грешка на измерване   Съгласно EN 1434 (клас 2 или 3)  

*** толеранс за загуба на налягане +/- 5% 
** също наличен в 1:125  
* държавните одобрения могат да се различават 
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5 Предпочитани топломери ULTRAHEAT ®     T230 
1) Номинален дебит qp  0,6 m3 - 2,5 m3  

 

Ултразвуков топломер ULTRAHEAT :::: 
 
- Стандартен дизайн с резбово присъединяване 
 

• 6-годишна батерия 
• съвместим с MID клас 3 
• дисплей в MWh 

• монтаж на връщащата тръба (по-ниска температура) 
• отстраним електронен блок с управляващ кабел 1,5 m 
• връщащ сензор интегриран в разходомера 
• температурен сензор с дължина на кабел 1,5 m 

 
Номинален 
размер qp 

Дължина 
mm 

Свързване 
 

Налягане 
PN 

Сензор тип/ 
дължина mm 

Продуктов номер за поръчка 
 

qp 0,6 110 G 3/4 16 5,2 x 45 T230-A05C-DE00-P 0H-A0-M3B 
qp 1,5 110 G 3/4 16 5,2 x 45 T230-A21C-DE00-P 0H-A0-M3B 
Допълнително         
Монтажен елемент за температурен сензор DS, M 10x½" с 
Cu-уплътнение WZT-A 12 

Комплект холендри G ¾ x R½ , с EPDM-уплътнения T23-E34 
 

- Стандартен дизайн с резбово присъединяване 
 

• 6-годишна батерия 
• съвместим с MID клас 3 
• дисплей в MWh 

 • монтаж на връщащата тръба (по-ниска температура) 
 • отстраним електронен блок с управляващ кабел 1,5 m 
 • връщащ сензор интегриран в разходомера 
 • температурен сензор с дължина на кабел 1,5 m 

 
Номинален 
размер qp 

Дължина 
mm 

Свързване 
 

Налягане 
PN 

Сензор тип/ 
дължина mm 

Продуктов номер за поръчка 
 

qp 1,5 130 G 1 16 5,2 x 45 T230-A26C-DE00-P 0H-A0-M3B 
qp 2,5 130 G 1 16 5,2 x 45 T230-A36C-DE00-P 0H-A0-M3B 
Допълнително         
Монтажен елемент за температурен сензор DS, M 10x½" с  
Cu-уплътнение WZT-A 12 

Комплект холендри G 1 x R ¾ , с EPDM-уплътнения T23-E1 
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6 Предпочитани студомери ULTRACOLD ® T230 
1) Номинален дебит qp  0,6 m3 - 2,5 m3 

 

Ултразвуков студомер ULTRACOLD : 
 

- Стандартен дизайн с резбово присъединяване 
 

• монтаж на връщащата тръба (по-висока температура) 
• отстраним електронен блок с управляващ кабел 1,5 m 
• връщащ сензор интегриран в разходомера 
• температурен сензор с дължина на кабел 1,5 m 

• 6-годишна батерия (2xAA) 
• съвместим според националните 
разпоредби, напр. Германия 
• дисплей в MWh 
 

Номинален 
размер qp  

Дължина 
mm 

Свързване 
 

Налягане 
PN 

Сензор тип/ 
дължина mm 

Продуктов номер за поръчка 
 

qp 0,6 110 G 3/4 16 5,2 x 45 T230-G05C-DE00-P 0H-A0-CLB 
qp 1,5 110 G 3/4 16 5,2 x 45 T230-G21C-DE00-P 0H-A0-CLB 
Допълнително         
Монтажен елемент за температурен сензор DS, M 10x½" с 
Cu-уплътнение WZT-A 12 

Комплект холендри G ¾ x R½ , с EPDM-уплътнения T23-E34 
 

- Стандартен дизайн с резбово присъединяване 
 

• монтаж на връщащата тръба (по-висока температура) 
• отстраним електронен блок с управляващ кабел 1,5 m 
• връщащ сензор интегриран в разходомера 
• температурен сензор с дължина на кабел 1,5 m 

• 6-годишна батерия (2xAA) 
• съвместим според националните 
разпоредби, напр. Германия 
• дисплей в MWh 
 

Номинален 
размер qp  

Дължина 
mm 

Свързване 
 

Налягане 
PN 

Сензор тип/ 
дължина mm Продуктов номер за поръчка 

qp 1,5 130 G 1 16 5,2 x 45 T230-G26C-DE00-P 0H-A0-CLB 
qp 2,5 130 G 1 16 5,2 x 45 T230-G36C-DE00-P 0H-A0-CLB 
Допълнително         
Монтажен елемент за температурен сензор DS, M 10x½" с 
Cu-уплътнение WZT-A 12 

Комплект холендри G 1 x R ¾ , с EPDM-уплътнения T23-E1 
 
При избора на студомери и на други различни типове, ние ще се радваме да помогнем. 
За всички достъпни опции, моля обърнете се към общия преглед „Данни за поръчване”. 
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7 Данни за поръчване 
Кодове за поръчка (тип цифров код) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кодове за поръчка за данни на етикета 

1. Тип на уреда и място за монтаж Код 

Топломер за монтаж на връщащата тръба A 

Топломер за монтаж на подаващата тръба B 

Студомер (за флуид вода) за монтаж на 
връщащата тръба 

G 

Студомер (за флуид вода) за монтаж на 
подаващата тръба H 

2. Номинален дебит Код 

Номинален дебит 0,6 m³/h, дължина 110 mm, 
номинално налягане PN16, свързване G ¾ B 

05 

Номинален дебит 1,5 m³/h, дължина 110 mm, 
номинално налягане PN16, свързване G ¾ B 

21 

Номинален дебит 1,5 m³/h, дължина 130 mm, 
номинално налягане PN16, свързване G 1 B 

26 

Номинален дебит 2,5 m³/h, дължина 130 mm, 
номинално налягане PN16, свързване G 1 B 

36 

3. Упр-щ кабел/ тип/ електронен блок Код 

Разделима версия с 1,5 m управляващ кабел C 

4. Държава/ където ще се използва Код 

Табела за Германия (немски) DE 

Табела неутрална държава английски EN 

5. Етикет на производителя Код 

Лого Landis+Gyr 00 

6. Тип сензор и метод на свързване Код 

Сензор Pt500, не отстраним, директно 
монтиран в разходомера 

P 

 

Hardware- зависими функции 

7. Тип сензор Код 

16 bar/90°C/ Ø5,2 x 45mm, дълж. на кабел 1,5 m 0H 

16 bar/90°C/ Ø5,2 x 45mm, дълж. на кабел 5 m 0J 

8. Захранване Код 

Батерия за 6 години (1 x AA) A 

Батерия за 11 години (2 x AA) E 

9. Комуникация Код 

Без 0 

M-Bus стандартно B 

10. Калибриране / съответствие Код 

Сертифициран съгл. националните разпоредби CL 

Съвместим с CEN 1434 клас 2 T2 

Съвместим с CEN 1434 клас 3 T3 

Съвместим с MID клас 2 M2 

Съвместим с MID клас 3 M3 

11 Единица за енергия Код 

Дисплей: kWh  A 

Дисплей: MWh с 3 знака след запетаята B 

Дисплей: MJ  C 

Дисплей: GJ с 3 знака след запетаята D 

 

• допълнителна информация и всички 
инструкции са налични в интернет на 
www.landisgyr.com  

 
 

 

 

 

T 2 3 0 - X X X X - X X X X - X - X X - X X - X X X

1. Тип на уреда и място за монтаж

2. Номинален дебит

3. Управляващ кабел/ тип/ електронен блок 
4. Държава/ където ще се използва 
5. Етикет на производителя

6. Тип на сензора и метод на свързване 
7. Конструкция на сензора 

8. Захранване

9. Комуникация

10. Калибриране/ съответствие 
11. Единица за енергия

Тип код:

Задължителна информация за определяне на поръчката 
(данни за етикета) 

Задължителна информация за 
Hardware—зависими функции 
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8 Принадлежности за T230 
Принадлежности за температурен сензор 
 

Описание Код No.  
Адаптер за DS-сензор M 10 x 1 mm x G ⅜ B, с уплътнителен диск G ⅜ Cu  WZT-A38  
Адаптер за DS-сензор M 10 x 1 mm x G ½ B, с уплътнителен диск G ½ Cu  WZT-A12  
Адаптер за DS-сензор M 10 x 1 mm x G ¾ B, с уплътнителен диск G ¾ Cu  WZT-A34  
Сферичен вентил Rp ½ за монтаж на сензор Ø 5,2 x 45 mm с M10x1; подходящ за PN16 WZT-K12 
Сферичен вентил Rp ¾ за монтаж на сензор Ø 5,2 x 45 mm с M10x1; подходящ за PN16 WZT-K34  
Сферичен вентил Rp 1  за монтаж на сензор Ø 5,2 x 45 mm с M10x1; подходящ за PN16 WZT-K1  

 
Разходомери 
 

Описание Код No. 
Комплект холендри G ¾ x R ½, с EPDM уплътнения T23-E34 
Комплект холендри G 1  x R ¾, с EPDM уплътнения T23-E1 
10 бр. EPDM-уплътнение за монтиране на разходомер ¾” (резервна част) T23-34EPDM10 
10 бр. EPDM-уплътнение за монтиране на разходомер 1”  (резервна част) T23-1EPDM10 

 
Допълнително 
 

Описание Код No. 
10 бр. конзола за стена за монтиране на електронния блок на стената, с винтове и дюбели T23-WA10 
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9 Характеристики на загуба на налягане 
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10 Размери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Електронен блок (изглед отпред)   Електронен блок (страничен изглед) 

 

Код-No. qp m³/h PN bar Обща дължина в  mm 

T230-x05 0,6 16 110 

T230-x21 1,5 16 110 

T230-x26 1,5 16 130 

T230-x36 2,5 16 130 
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Стенен монтаж   Конзола за стена (поглед отгоре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конзола за стена (страничен изглед) Макс. височина на главата на 
винта (ако използвате конзолата 
за стена) 

 

Моля, обърнете внимание: конзолата за стена не е включена в 
доставката на уреда! Тя може да се поръча като допълнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Landis+Gyr GmbH 
Humboldtstr. 64 

D-90459 Nuremberg 
Germany 

www.landisgyr.com  


