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Superstatic 440 átfolyásmérő Supercal 531 LB helyi kiolvasású 

többfunkciós számítóegységgel 

Kezelési útmutató 

 
Általános leírás 

 
Az Önnél üzembe helyezett Superstatic 440 átfolyásmérő SUPERCAL 531 
LB típusú helyi kiolvasású számítóegységgel a lehető legkorszerűbb 
műszer, s mint ilyen, nem igényel semmilyen beavatkozást. Fáradhatatlanul 
és pontosan dolgozik. Az Ön feladata csak az adatok leolvasásakor 
jelentkezik. A készülék homloklapján levő kijelző, folyamatosan világítva, 
mutatja Önnek a leolvasás pillanatáig összesen elfogyasztott fűtési vagy 
hűtési hőmennyiséget. 
 

Az értékek kijelzése 
 

A Supercal 531 számítóegység a mért, számított és tárolt értékeket egy 
különlegesen nagy LCD kijelzőn jelzi ki. 

 

 
 
 

Teszt állapot kijelzése: minden szimbólum megjelenik 
 
A kijelezhető értékek 7 illetve 8 főcsoportba oszthatók:  
 
1. főcsoport: mért és számolt értékek, tesztállapot 
2. főcsoport: a két választható határnapon rögzített adatok 
3. főcsoport: a havi értékek 15 hónapra visszamenőleg 
4. főcsoport: középértékek 32 hónapra visszamenőleg 
5. főcsoport: maximális értékek 32 hónapra visszamenőleg 
6. főcsoport: alapbeállítások 
7. főcsoport: szerviz információk 
8. főcsoport: a vizsgálat és a paraméterek szintje (csak a hitelesítő 
szervezetek részére) 

 
A kijelzett értékeket a számítóegység homloklapján lévő két narancssárga 
nyomógombbal lehet változtatni és előhívni.  
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Adatelőhívás 
A kijelzett értékeket a számítóegység homloklapján lévő két narancssárga 
nyomógombbal lehet változtatni és előhívni.  

 
A homloklapon két nyíllal ellátott narancssárga nyomógomb található, a jobb 
oldali jobbra mutató nyíllal, a baloldali derékszögben megtört balra mutató 
nyíllal (ENTER jel).  
 
Jobb oldali nyomógomb: megnyomásával a főcsoportokba lehet belépni, 
illetve a főcsoportokon belül, az értékek megjelenítésére szolgál. 
Bal oldali nyomógomb: segédgomb, a főcsoportok kijelölésére, egyéb 
paraméterek előhívására szolgál, részletes leírását lásd a bemutató 
ábráknál. 
 

1. Főcsoport: Mért és számolt értékek, tesztállapot 
 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 1. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort  
3. A jobb oldali sárga gomb ismételt megnyomásával a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) megnyomásával 

tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 
 
Összegzett energia 
fogyasztás 

 

 

Kijelezhető mértékegységek: 
kWh, MWh, MJ, GJ,  
maximális érték: 
99’999’999 (8 helyiérték) 
A tizedes jegyek számát a igény 
szerint módosítható 

Összegzett átáramló 
közegmennyiség 

 

Kijelezhető mértékegység: m3 
maximális érték: 
99’999’999 (8 helyi érték) 
A tizedes jegyek száma igény szerint 
módosítható. 

Összegzett Tarif 1 energia 
fogyasztás * 

 

A kijelzőn csak akkor jelenik meg, ha 
az 1. tarifa aktiválva van. 
Az 1. tarifa összegzett energiáinak 
jelölése azonos az összegzett 
energiáéval. 

Összegzett átáramló Tarif 1 
közegmennyiség * 

 

A kijelzőn csak akkor jelenik meg, ha 
az 1. tarifa aktiválva van.. 
Az 1. tarifa összegzett 
közegmennyiségének jelölése azonos 
az összegzett közegmennyiségével. 
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Összegzett Tarif 2 energia 
fogyasztás * 

 

A kijelzőn csak akkor jelenik meg, ha 
az 2. tarifa aktiválva van.. 
A 2. tarifa összegzett energiáinak 
jelölése azonos az összegzett 
energiáéval. 

Összegzett átáramló Tarif 2 
közegmennyiség * 

 

A kijelzőn csak akkor jelenik meg, ha 
az 2. tarifa aktiválva van. 
A 2. tarifa összegzett 
közegmennyiségének jelölése azonos 
az összegzett közegmennyiségével. 

A1 almérő összegzett 
fogyasztási értéke * 

 

A kijelzőn csak akkor jelenik meg, ha 
az A1 vagy A2 impulzusbemenetek 
aktiválva vannak. 
A főmenü kijelzője egység nélkül. 
Az egységeket és az impulzus számot 
a Konfiguráció menüben állíthatjuk be. 
Az M-Bus vagy a rádió leolvasásakor 
ezek az egységek automatikusan 
átkerülnek. 

A2 almérő összegzett 
fogyasztási értéke * 

 

Hőmérséklet 
magasabb/alacsonyabb 

 

Hőmérséklet mértékegység: °C 
Mérési tartomány: -20 és 200 °C 
A "magas hőmérséklet" és a "alacsony 
hőmérséklet" egymás mellett jelennek 
meg egy tizedes jegy pontossággal. A 
negatív hőmérsékleteket mínuszjel 
előzi meg. 

Hőmérsékletkülönbség 

 

Két tizedes pontossággal 
Ha a "alacsony hőmérséklet" 
magasabb, mint a "magas 
hőmérséklet", akkor a hőmérsékleti 
különbséget mínuszjel előzi meg. 

Pillanatnyi teljesítmény 

 

Kijelezhető mértékegység: kW, MW 
A tizedes jegyek száma igény szerint 
módosítható. 

Pillanatnyi átfolyó 
közegmennyiség 

 

Kijelezhető mértékegység: m3/h 
A tizedes jegyek száma igény szerint 
módosítható. 

hűtőközeg (glikol) 

 

L: glikol (-= nem glikol, víz) y= glikol 
C: korrekciós görbe (-= nincs 
korrekció), y= korrekciós görbe van 
Ft: beépítés (0= visszatérő vezeték, 
1= előremenő vezeték) 
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Teszt állapot 

 

Az LCD kijelző minden szegmense 
megjelenik. 
Megjegyzés: A min kijelző nem kerül 
alkalmazásra! 

 
*  Az értékek csak akkor jelennek meg, ha ezeket a paramétereket konfigurálták (aktiválták) 
 
 

2. Főcsoport: A két választható határnapon rögzített adatok 
 

Két tetszőleges dátum jelölhető meg (S1 és S2) leolvasási 
határnapként, amikor a következő a táblázatban látható adatok az 
aktuális nap 24. órájában rögzítésre kerülnek. 
 

1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 2. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első leolvasási határnap dátuma (S1) 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A baloldali sárga gomb megnyomásával megjelenik a második 

leolvasási határnap dátuma (S2). Ismételt megnyomásával 
rögzíteni lehet a S2 határnapon. A kiolvasható adatok 
megegyeznek a az S1-nél láthatókkal. 

5. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) 
megnyomásával tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 

 
Leolvasási határnap dátuma 

 

A standard kijelzőn megjelenik az S1 
kulcs dátumának dátuma, és a menü 
navigációs indexe (kurzor) a "2" felett 
villog. 
DA: napot jelent 

Összesített elfogyasztott 
energia a leolvasási 
határnapon 

 

 

Összesített elfogyasztott 
átkeringtetett 
közegmennyiség a 
leolvasási határnapon 

 

 

Tarifa 1 összesített energia 
fogyasztása a leolvasási 
határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha a tarifa 1. 
aktiválva van. 
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Tarifa 1 összesített átáramló 
közegmennyisége a 
leolvasási határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha a tarifa 1. 
aktiválva van. 

Tarifa 2 összesített energia 
fogyasztása a leolvasási 
határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha a tarifa 2. 
aktiválva van. 

Tarifa 2 összesített átáramló 
közegmennyisége a 
leolvasási határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha a tarifa 2. 
aktiválva van. 

A1 almérő összegzett 
fogyasztási értéke a 
leolvasási határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha az A1 
aktiválva van. 

A2 almérő összegzett 
fogyasztási értéke a 
leolvasási határnapon * 

 

Csak akkor jelenik meg, ha az A2. 
aktiválva van. 

 

*  Az értékek csak akkor jelennek meg, ha ezeket a paramétereket konfigurálták (aktiválták) 

 

3. Főcsoport: Havi értékek 15 hónapra visszamenőleg 
 

1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 3. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első hónap (01) 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A baloldali sárga gomb megnyomásával megjelenik a második 

hónap (02). Ismételt megnyomásával rögzíteni lehet a 02 
hónapot. A kiolvasható adatok megegyeznek a az 01-nél 
láthatókkal. 

5. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) 
megnyomásával tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 

 

A tárolt hónap száma 

 

A kurzor a "3" felett villog. Megjelenik 
a tárolási nap. 01 a hónap első napját 
jelenti. A következő példák a havi 01 
értékre. 
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A tárolt hónap első napján 
az összesített energia 

 

 

A tárolt hónap első napján 
az összesített átkeringtetett 
közegmennyiség 

 

 

A tárolt hónap első napján a 
Tarifa 1 összesített energia 
fogyasztása * 

 

 

A tárolt hónap első napján a 
Tarifa 1 összesített átáramló 
közegmennyisége * 

 

 

A tárolt hónap első napján a 
Tarifa 2 összesített energia 
fogyasztása * 

 

 

A tárolt hónap első napján a 
Tarifa 2 összesített átáramló 
közegmennyisége * 

 

 

A tárolt hónap első napján 
az A1 almérő összegzett 
fogyasztási értéke * 

 

 

A tárolt hónap első napján 
az A2 almérő összegzett 
fogyasztási értéke * 

 

 

 

*  Az értékek csak akkor jelennek meg, ha ezeket a paramétereket 
konfigurálták (aktiválták) 

 

4. Főcsoport: középértékek 32 hónapra visszamenőleg 
 

A Supercal 531 lehetővé teszi legfeljebb 32 átlagérték (regiszterek) 
kiválasztását és tárolását. Meghatározhatja az vizsgálati időtartamot 
átlagosan 1 perc és 45 nap között. 
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Az átlagértékeket számítják aritmetikai átlagként a konfigurált 
integrációs idő alatt. A számítóegység értékeket tárol 3 
másodpercenként (számítóegység 230 V vagy 24 V) vagy 30 
másodpercenként (számítóegység elemes működés esetén). 
Az aktuális kimenet, az áramlás, a "magas hőmérséklet" és "alacsony 
hőmérséklet", a hőmérsékleti különbség, az A1 és az A2 áramlás 
átlagértékeit menti és megjeleníti az "avg" index. 
Az „01 avg” index az utoljára mentett átlagot jelöli, a „02 avg” az előző 
átlag előtt, a „03 avg” és „32 avg” indexek az előző átlagértékeknél. 
Az átlagértékek kijelzése és kijelzése megegyezik a főmenü 
megjelenítésével 
 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 4. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első adat (01 avg a bal felső sarokban) 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A baloldali sárga gomb megnyomásával megjelenik a második 

hónap (02). Ismételt megnyomásával rögzíteni lehet a 02 
hónapot. A kiolvasható adatok megegyeznek a az 01-nél 
láthatókkal. 

5. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) 
megnyomásával tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 

 

 

A teljesítmény átlagértéke 

 

 

Az átáramló 
közegmennyiség 
átlagértéke 

 

 

A magas/alacsony 
közeghőmérséklet 
átlagértéke 

 

 

A hőmérsékletkülönbség 
átlagértéke 

 

 

Az A1 almérőn mért 
átlagfogyasztás * 
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Az A2 almérőn mért 
átlagfogyasztás * 

 

 

 

*  Az értékek csak akkor jelennek meg, ha ezeket a paramétereket konfigurálták (aktiválták) 
 

 

5. Főcsoport: maximális értékek 32 hónapra visszamenőleg 
 

Szabadon választhatja meg az időintervallumot 32 maximális érték 
(regiszter) számára 1 órától 7 évig. A "max" mutatóval a teljesítmény, 
áramlás, "magas hőmérséklet" és "alacsony hőmérséklet", 
hőmérsékleti különbség és az A1 és az A2 impulzus bemenetek 
maximális értékei lehetnek.  A regisztrált maximális értékek dátuma 
és ideje is megadva. 
A "01 max" index az utolsó maximális értékre, a "02 max" az utolsó 
előtti értékre, a "03 max" és "32 max" indexek az előző maximális 
értékre vonatkozik. 
A következő két lehetőség áll rendelkezésre a maximális értékek 
meghatározásához: 
▪ A tényleges maximális értékeket egy meghatározott időszak alatt 
mérik és rögzítik. 
▪ A maximális átlagértéknél a maximális értékek a mért és tárolt 
átlagértékekből alakulnak ki a beállított időszak alatt. 

 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 5. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első adat (01 avg a bal felső sarokban) 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A baloldali sárga gomb megnyomásával megjelenik a második 

hónap (02). Ismételt megnyomásával rögzíteni lehet a 02 
hónapot. A kiolvasható adatok megegyeznek a az 01-nél 
láthatókkal. 

5. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) 
megnyomásával tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 

 
 

 

 

A teljesítmény maximális 
értéke 

 

 

Az átáramló 
közegmennyiség maximális 
értéke 
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A magas/alacsony 
közeghőmérséklet maximális 
értéke 

 

 

A hőmérsékletkülönbség 
maximális értéke 

 

 

Az A1 almérőn mért 
maximális értéke * 

 

 

Az A2 almérőn mért 
maximális értéke * 

 

 

 

 

6. Főcsoport: Alapbeállítások 
 

Itt ellenőrizheti a Supercal 531 konfigurációs értékeit, és 
megváltoztathatja a következő paramétereket: 
▪ Aktuális dátum 
▪ Jelenlegi idő 
▪ M-Bus cím (ha elérhető M-Bus) 
▪ Rádiócím (ha rendelkezésre áll a Sontex rádió) 
A módosítások elvégzéséhez aktiválja a teszt és a paraméter módot. 
Ehhez állítsa a jumpert JP1 értékre a számítóegység alsó részén. 
További információkat Lásd A manuális módosítás fejezetben. 
Ha a számítóegység teszt- és paraméter üzemmódban van, akkor a 

következő szimbólum is villog a kijelzőn.  
Ha a paraméter értéke megváltoztatható, akkor a szimbólum jelenik 

meg.  
 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 6. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első adat az aktuális dátum 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) 

megnyomásával tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 
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Aktuális dátum 

 

manuálisan módosítható  

Aktuális idő 

 

manuálisan módosítható   

A hőfogyasztásmérő 
áramlásmérőjének impulzus-
száma 

 

P/L = impulzus/Liter 
L/P = Liter/impulzus 

A1 és A2 almérő 
mértékegysége 

 

 

A1 és A2 almérő impulzus 
egyenértéke 

 

 

B1 és B2 almérő impulzus 
egyenértéke 

 

 

Az átlagérték vizsgálat 
időtartama 

 

 

A maximális érték vizsgálat 
időtartama 

 

 

Busz-cím 

 

manuálisan módosítható   
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Adatátviteli sebesség 

 

 

Rádió cím 

 

manuálisan módosítható   

7. Főcsoport: szerviz menü 
 

Itt ellenőrizheti a Supercal 531 konfigurációs értékeit és 
megváltoztathatja az azonosító számot. 
 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 7. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első adat az aktuális dátum 
3. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a táblázatban látható 

adatok jelennek meg 
4. A jobb és bal gomb egyidejű rövid (3-4 másodperc) megnyomásával 

tovább lehet lépni a következő főcsoportok felé. 
 

 

Gyártási szám 
(azonosító szám / 
vevőszám) 

 

Jelölése: Cn,  8 számjegyes 
kijelzővel,  

manuálisan módosítható   
A számítóegység felső részének a 
száma 

 

 

Jelölése: MFn 

 

 

Jelölése:CFn 
A számítóegység alsó részének a 
száma 

Szoftver verzió száma 

 

Jelölése: SW 

Hardver verzió száma 

 

Jelölése: HW 
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Opciós kód 

 

Jelölése: OPn 

Ellenálláshőmérő típusa 

 

Jelölése: Pt 

A működtető elem 
üzemideje 

 

Jelölése: rh 

Átáramlás nélküli napok 
száma 

 

Jelölése: DF 

Energia mérés nélküli napok 
száma 

 

Jelölése: DE 

Hibakód kijelzés 

 

Jelölése: Err 

Hiba fennállásának 
időtartama  

 

Jelölése: Erm 
Időtartam percekben 

Tárolt hibaüzenetek 01-10 

 

Jelölése: EH 
Előhívása megegyezik a tárolt 
adatoknál leírtakkal. 

Tárolt hibaüzenet időtartama 

 

Jelölése: min 
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A hiba keletkezésének 
dátuma 

 

Jelölése: DA 

A hiba keletkezésének 
időpontja 

 

Jelölése: Hr 

 

Az opciós kód értelmezése 
(Balról jobbra számozott pozíciók): 
 

1. pozíció A számítóegység tápellátása 0 = elemes 

1 = hálózati 

2. pozíció Alapváltozatok 0 = Standard  
 

1 = M-Bus gyári beépítés 
2 = rádió kiolvasású  

3. és 4. pozíció Tarifa változat 0= nincs 

1 = van 

5. (7) és 6. (8). pozíció Kommunikációs (adatátviteli) 

modulok 

01 = Analóg csak hálózati 
megtáplálással 

02 = Analóg csak hálózati 
megtáplálással / feszültség 
kimenettel 

03 = relé modul 

04 = kombinált modul 

05 = RS-232 + relé 

06 = RS-232 

07 = M-Bus + relé 

08 = M-Bus 

A manuális módosítás 
  

Néhány alapadat a gyári program nélkül, manuálisan is módosítható, 
a felhasználó igénye szerint, a 6. és a 7. főcsoportban. Itt 
megváltoztathatja a következő paramétereket: 
▪ Aktuális dátum 
▪ Jelenlegi idő 
▪ M-Bus cím (ha elérhető M-Bus) 
▪ Rádiócím (ha rendelkezésre áll a Sontex rádió) 
A módosítások elvégzéséhez aktiválja a teszt és a paraméter módot. 
Ehhez nyissa szét a számítóegység alsó és felső részét, majd zárja 
rövidre  JP1jelölést a számítóegység alsó részén. Az összezárás 
után a számítóegység teszt- és paraméter üzemmódban van, ekkor a 

következő szimbólum is villog a kijelzőn.  
Ha a paraméter értéke megváltoztatható, akkor a szimbólum jelenik 

meg.  
 
Az aktuális dátum beállítása 

 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 6. fölé kerül 

és megjelenik a dátum 
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2. A baloldali sárga gomb megnyomásakor a dátum utolsó 
számjegye villogni kezd. 

3.  A jobb oldali sárga gombot megnyomásával változtatható meg ez 
a számjegy. 

4. A megfelelő érték elérésekor a baloldali sárga gomb 
megnyomásával rögzíteni lehet ezt az értéket. A módosítási 
lehetőség automatikusan átugrik balra a következő számra, 
amelyet az előzőekben leírtak szerint lehet változtatni.  
Figyelem! A dátum a magyartól eltérő sorrendű! Jobbról balra év – 
hónap - nap a sorrend. 

5. A megfelelő dátum beállítás után a jobb oldali sárga gombot 
megnyomva tovább lehet lépni az időpont módosításra.  

 
Az M-Bus cím beállítása 

 
1. A jobb oldali sárga gombot megnyomva a kurzor az 6. fölé kerül 
2. A baloldali sárga gomb megnyomásával rögzíteni lehet a kurzort. 

Ekkor megjelenik az első adat az aktuális dátum 
3. A jobb oldali sárga gombot annyiszor megnyomva, amíg az Ad 

felirat jelenik meg. 
4. A baloldali sárga gomb megnyomásakor utolsó számjegye villogni 

kezd. 
5. A jobb oldali sárga gombot megnyomásával változtatható meg ez 

a számjegy 0 – 9 között 
6. A megfelelő érték elérésekor a baloldali sárga gomb 

megnyomásával rögzíteni lehet ezt az értéket. A módosítási 
lehetőség automatikusan átugrik balra a következő számra, 
amelyet az előzőekben leírtak szerint lehet változtatni, szintén 0 – 
9 között. 

7. A megfelelő érték elérésekor a baloldali sárga gomb 
megnyomásával rögzíteni lehet ezt az értéket. A módosítási 
lehetőség automatikusan átugrik balra a következő számra, 
amelyet az előzőekben leírtak szerint lehet változtatni, szintén 0 – 
2 között. 

8. A maximálisan beállítható Busz-cím 253. 
 

„FAVORIT” (Kedvencek) menü 
 

Felhasználóként itt módosíthatja a megjelenítési sorrendet: 
A "Kedvencek" menü a főmenü elé helyezhető. A jóváhagyási 
előírások szerint ebben a menüben először meg kell mutatni az 
akkumulált energiát. A többi kijelző és sorrendje szabadon 
programozható. 

 
Hibaüzenet 
 

A Supercal 531 számítóegység az LCD kijelzőn keresztül Err betűjellel és 
számmal írja ki az estleges hibákat. Ha több hiba egyidejűleg jelentkezik, 
akkor a számítóegység összegzi a hibakódok számait és egyesítve írja ki 
őket. A lehetséges hibaüzenetek a következők: 
 

Err 0 ekkor nincs hiba, ez a szerviz-szint 
Err 1 előremenő (magasabb) hőmérsékletérzékelő hibája 
Err 2 visszatérő (alacsonyabb) hőmérsékletérzékelő hibája 
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Err 3 Err 1 + Err 2 egyszerre jelentkező hiba vagy nincs 
hőmérsékletérzékelő a számítóegységbe bekötve 

Err 4 az áramlásmérőn az átáramló közegmennyiség túl 
nagy 

Err 8 memóriatároló hiba a számítóegységben  
Err 16 memóriatároló hiba a mérési és hitelesítési egységben 
Err 32 konfigurációs hiba (6. főcsoport) 
Err 64 hiba az AD – átalakítóban 
Err 128 hardverhiba (lehet mindkét ellenálláshőmérő egyidejű 

hibája is!) 
Err 256 feszültség kimaradás (a hálózatba vagy a Bus 

rendszerbe kötött készülékek esetében) 
Err 512 hiba az 1-es kommunikációs kimeneten 
Err 1024 hiba a 2-es kommunikációs kimeneten 
Err 2048 hiba az 1-es impulzus bemeneten 
Err 4096 hiba a 2-es impulzus bemeneten 
Err 8192 belső elektronikai hiba, a számítóegységet vissza kell 

küldeni a gyártónak 
CrCError beírási hiba a mérő és hitelesítő részében vagy a 

számítóegységben 
ConF Err összeférhetetlenség a paraméterek között a mérő és 

hitelesítő részében vagy a számítóegységben 
 

Ha a CrCError jelenik meg a kijelzőn, (>4.2 verzió esetén) ellenőrizni kell, 
hogy a felső és az alsó részt összekötő tüskék (2x8 és 2x10) nem hajlottak-e 
vagy nem korrodáltak-e el. 
Ha ezek rendben vannak, akkor ellenőrizni kell, hogy a készülék adatai 
megegyeznek-e az adat matricán feltüntetettekkel. ( Pl.: impulzus 
egyenérték, stb.). Ha az adatok megegyeznek, akkor egy adatváltoztatás 
nélküli programozást kell végezni. 
Ha a ConF Err jelenik meg a kijelzőn, ez azt jelenti, hogy a már letárolt 
metrológiai paraméterek „impulzus egyenérték” „Cut off Wert” nem egyeznek 
meg az alsó részben lévőkkel.  (>4.2 verzió esetén). 
A hiba kijavításához adatváltoztatás nélküli programozást kell végezni, ekkor 
a felső rész adatai átmásolódnak az alsó részbe. 
 
A hibajelenségek akkor kerülnek kijelzésre, ha a hiba 30 másodpercnél 
tovább tart. 
Ha a hiba több mint 1 órán keresztül fennmarad, akkor a számítóegység 
dátummal és időponttal eltárolja a hibakódot a hibagyűjtő 
memóriatárolójába. Ha a hibajelenség kevesebb, mint 1 órán át, jelentkezik, 
akkor a hibaüzenet nem kerül letárolásra.  
 
Ha kijelzőn, no nAteCH felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a 
számítóegység két része nincs megfelelően összezárva. Ekkor mind a négy 
sarkon gondosan össze kell nyomni a felső és az alsó részt. 
 
 
 

FIGYELEM!  
 

A működtető elemek élettartama általában 10 év, majd ezt követően ki kell 
cserélni. Ennek figyelemmel kisérése a tulajdonosok feladata! Az elemcserét 
kizárólag szakember végezheti, aki rendelkezik a számítóegység elemcsere 
utáni kötelezően végrehajtandó a működést helyreállító számítógépes 
programmal. 
A számítóegység hosszú élettartamú (11 év) lithium elemmel működik, de 
épületfelügyeleti rendszerhez vagy Bus hálózatra csatlakoztatás (M-Bus, 



   

 
 

 Sontex Hungária Kft 1157 Budapest, Erdőkerülő u.43. Tel. : +36-20/229-5874 E-mail : info@sontex.hu 16 
 

Mod-Bus, LON-Bus), illetve több mint havi 1db lekérdezés esetén 230 V 
vagy 12 – 24 V tápegységű megtáplálás szükséges. A 230 V tápegység 
csatlakoztatását az elektromos hálózathoz csak szakember végezheti! 
A készülék szabotázsvédelemmel van ellátva ezért illetéktelenek által 
végzett elemcsere esetén a hőfogyasztásmérő helyrehozhatatlanul 
megsérülhet. Ebben az esetben Önnek új készüléket kell vásárolnia! 
 

Elemcsere 
 
Időben rendelje meg az elemcserét nálunk! 

 
SONTEX HUNGÁRIA Kft 
1157 Budapest, Erdőkerülő u. 43.  
Tel: +36-20/5874  
E-mail: info@sontex.hu 


