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Superstatic 440 átfolyásmérő Supercal 531 többfunkciós 

számítóegységgel 

Műszaki leírás 

 
Alkalmazás 
 

Akkumulátorról vagy hálózatról működő statikus hő- és hűtési mérő, 
pontossága az EN1434 2 osztály szerinti. Működése az lengősugár 
oszcillátor elve szerinti, kis és nagy mennyiségű áramláshoz egyaránt 
alkalmas, ezáltal gyakorlatilag minden igényt kielégít, legyen az építőipari 
szolgáltatás vagy távfűtés. Az lengősugár oszcillátor elv garantálja a 
rendkívüli mérési pontosságot és a mérési stabilitást az áramlás és a 
hőenergia megbízható mérése érdekében. 
 

Megvalósítás 
 

A Superstatic 440 hő- és hűtési mérő egy oszcilláló sugáráram-érzékelőből, 
a Supercal 531 számítóegységből (akkumulátor vagy hálózati működés) és 
egy pár Sontex 460 hőmérséklet-érzékelőből áll.  Az adat kiolvasás lehet: 
helyi, M-Bus, LON-Bus, MOD-Bus, BACnet, GSM vagy más általános 
kommunikációs kapcsolaton keresztül. 
 

Különleges szolgáltatás 
 

Az újrahitelesítés miatti szét- és összeszerelés költségei jelentősen 
csökkennek, mivel csak a mérőfejet cserélik. Nem szükséges a 
csőrendszerből a teljes mérőtestet kiszerelni. A Superstatic 440 mérőfej 
minden áramlásnál azonos, ami megkönnyíti az újrahitelesítés műveletét. 
Kiváló minőségű, korrózióálló anyagok használata biztosítja a mérési 
stabilitást és az üzemi megbízhatóságot több újrahitelesítési időszak alatt. 
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Hőmérsékletérzékelő párok 
 

A hőmérséklet-érzékelők a Supercal 531 számítóegységhez Pt 500 vagy 
Pt100 változatban kaphatók. A hőmérséklet-érzékelőket a gyárban 
számítógéppel párosítják. Csak párban szállítják, és nem választhatók szét, 
nem hosszabbíthatók meg vagy nem rövidíthetők le. 3 m-nél hosszabb 
vezeték hosszúságú hőmérsékletérzékelő párok esetén árnyékolt vezetékű 
hőmérsékletérzékelők használata ajánlott. 
 

Mérés 
 
A hálózati működéssel ellátott Supercal 531 számítóegység 3 
másodpercenként rögzíti az előremenő és visszatérő hőmérsékletet, az 
akkumulátoros működés esetén pedig 30 másodpercenként (D típusú elem). 
Az áramlás érzékelése az áramlásérzékelő impulzusától függ, és 
folyamatosan frissül. A mért közeg energiáját az átlagáram, a hőmérsékleti 
különbség és egy speciális együttható alapján számítják ki, és egy 8 
számjegyű LCD kijelzőn jelenítik meg. 

 
 
A SUPERSTATIC mozgó alkatrész nélküli áramlásmérő működési elve 
 

áramlási irány 

1. ábra: átáramló és mérő rész   2. ábra: oszcillátor a 
lengősugárral 
 

 
1. ábra: A folyadék egyik részét, amely a csövön áramlik át, egy bypass-nak 
nevezett csatornán vezetik át a csőben lévő Venturi-fúvóka által létrehozott 
nyomáskülönbség segítségével. Ebben a csatornában az oszcillátor 
található, a pásztázó érzékelő felett, egy piezo-érzékelő van. 
2. ábra: Az oszcillátor animált képe a folyadék különböző sebességét 
mutatja. A fúvókán keresztül gyorsított oszcilláló sugár a legnagyobb 
sebességgel, piros színű, lassan folyékony kék színű. 
 
 
 
 
 
1. a főáram belépő keresztmetszete 
2. fúvóka és a V-alakú elosztó tér 
3. a főáram kilépő keresztmetszete 
4. jobb ill. baloldali mellékáramkör  

 
 
A főáramba belépő közeg véletlenszerű 
mozgással elindul a jobb vagy a baloldali 
mellékáramkörön, ahol visszafordulva 
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beleütközik a főáramba s azt az ellenkező irányba mozdítja, majd a jelenség 
megismétlődik. Ezeket a mellékáramkör által eltérített főáram 
irányváltozásokat szenzorok érzékelik. A hidraulikus lengőkör geometriája 
által előállított impulzusokat az érzékelő szenzor közvetlenül alakítja át 
elektromos impulzusokká. Ezek az impulzusok lineárisak és arányosak az 
átáramló közegmennyiséggel, tehát könnyen hasznosítható digitális jelek. 
 

Főbb jellemzők 
 
A Superstatic 440 hőfogyasztásmérőket elsősorban a távfűtési rendszerek 
energiafogyasztásának mérésére és kiszámítására hozták létre, de kiválóan 
alkalmasak különféle közegek térfogat-számlálására is. (Pl.: hűtőközegek) 
 
▪ Cserélhető mérőfej 

▪ Teljes mérési tartomány qp 1 - 1500 m3 / h 

▪ Költséghatékony az ára és a karbantartása más statikus 

áramlásérzékelőkhöz képest 

▪ Korrózióálló anyagok 

▪ Az áramlásérzékelő védettségi foka IP68 

▪ Menetes és karimás szerelvények 

▪ DN40-ig menetes mérők esetén nem szükséges csillapító szakasz 

▪ Nincs mozgó alkatrész, ezért nincs kopás 

▪ érzéketlen a szennyeződésre 

▪ A mérés stabil 

▪ Független telepítési helyzet 

▪ Egységes alkatrészek qp 1 - 1500 m3 / h 

▪ Dinamikus tartomány:  

o 100: qp 1 - 25 m3 / h 

o 1:50 qp 40 - 400 m3 / h  

o 1:25 qp 800-1500 m3 / h 

▪ A feszültségimpulzusok érzékelése közvetlenül lehetséges, nincs 

szükség az ultrahangos mérőknél alkalmazott reflektorokra  

▪ közegtől független mérés lehetséges 

▪ Hosszú távú stabil, pontos és megbízható mérés még rossz vízminőség 

mellett is. 

Számítóegység 
 
A Supercal 531 számítóegység, amely a Superstatic 440 
hőfogyasztásmérőkör része, alkalmas Pt 500 vagy Pt 100 
hőmérsékletérzékelő párok csatlakoztatására két- vagy négyvezetékes 
technológiával. A bemeneti térfogat bekapcsolható mechanikus, mágneses 
induktív, ultrahang vagy oszcilláló sugáráram-érzékelőkkel, maximális 
névleges áramlása 10 000 m3/h az EN1434 szerint. Az impulzus tényezőjét 
a térfogatmérő rész határozza meg. A térfogatimpulzus impulzusértékét a 
gyártás során határozzuk meg. Szükség esetén az impulzusérték 
megváltoztatható a gyártó által felhatalmazott helyi képviseletek részére 
biztosított Prog531 szoftver használatával. A kiegészítő impulzusbemenetek 
lehetővé teszik a melegvíz, hidegvíz, gáz, olaj vagy villamosenergia-
fogyasztásmérők bekapcsolását. A fogyasztási értékek kényelmesen 
kiolvashatók mind az LCD kijelzőn, mind az optikai interfészen, RS-232, M-
Bus, kétirányú rádiócsatlakozáson keresztül, LON, BACnet, Mod-bus vagy 
modemen. 
 

Tápfeszültség 
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A Supercal 531 számítóegység tápegység moduljai a következő 
kombinációkat teszik lehetővé: 
▪ 10 + 1 éves élettartamú elem, Typ D  
▪ 220...240VAC 50/60 Hz 
▪ 12...24VAC 50/60 Hz 
▪ 12...24VDC 
A számítóegység hosszú élettartamú (11 év) lithium elemmel működik, de 
épületfelügyeleti rendszerhez vagy Bus hálózatra csatlakoztatás (M-Bus, 
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! 

 
Adatátviteli kapcsolatok 

 
Minden Supercal 531 számítóegységbe gyárilag vagy utólag beépített 
adatátviteli modul galvanikusan elválasztott, adatvédett, visszacsatolási 
lehetőség nincs. Az alábbi kommunikációs változatok igényelhetők: 
▪ opto kimenet 

▪ alap (lassú) nyitott kollektoros változat két kimenettel (az 

elfogyasztott energia, az átáramló energiahordozó 

közegmennyisége) 

▪ gyors nyitott kollektoros változat két kimenettel (az elfogyasztott 

energia, az átáramló energiahordozó közegmennyisége), 

▪ relé modullal ellátott készülék, két kimenettel (az elfogyasztott 
energia, az átáramló energiahordozó közegmennyisége), 

▪ analóg kimenettel ellátott készülék, két kimenettel (az elfogyasztott 
energia, az átáramló energiahordozó közegmennyisége), (csak 230 V 
tápegységgel) 

▪ M-Bus modul kimenet (ajánlott 230 V tápegységgel) 
▪ Mod-Bus modul kimenet (csak 230 V tápegységgel) 
▪ LON- Bus modul kimenet 
▪ rádió adó-vevő modulos kimenet (csak gyári beépítésű) 
▪ RS 232 modulos kimenet. 
▪ GSM-Modul (csak 230 V tápegységgel) 
▪ BACnet-Modul (csak 230 V tápegységgel) 
A „modul” kifejezés azt jelenti, hogy a számítóegység alapkészüléke ezekkel 
a modulokkal utólag is bővíthető, igény szerint, ez nem befolyásolja a mérés 
hitelességét. Részletes tájékoztatás a magyarországi képviselettől kérhető. 
 

Adattárolás 
 
A Supercal 531 számítóegységnek két EEPROM-ja van az átfogó 
adatmentéshez áramkimaradás esetén. Az adatokat mindkét EEPROM-ban 
óránként frissítik. Az első memória a számítóegység felső részében található 
abban, amely releváns a kalibráláshoz és a méréshez. A következő adatokat 
tárolja benne: 
 
▪ Számítóegység konfigurációs paraméterei 

▪ Összes energia 

▪ Összes átkeringtetett közegmennyiség 

▪ Testreszabott tarifa 

▪ 15 havi érték 

▪ 32 maximális érték 

▪ 32 átlag 

▪ Két leolvasási határnap 

▪ Összes energia és átkeringtetett közegmennyiség a leolvasási 

határnapon 
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▪ Üzemóra 

▪ Dátum és idő 

▪ MET sorszám (a számológép felső része, a kalibráláshoz és a 

méréshez szükséges rész) 

▪ Az átfolyásmérő rész impulzus-száma 

A második memória a csatlakozótáblán található a számítóegység alsó 
részén, ahol következő paraméterek kerülnek mentésre: 
 
▪ típus-szám, 
▪ gyártási szám és a fogyasztó saját, utólag beállítható, száma, 
▪ a számítóegységhez csatlakoztatható további áramlás vagy egyéb 

jeladós áramlásmérők impulzus-száma,  
▪ Bus vagy rádióadó címek, 
▪ átviteli sebesség (baud-rate), 
▪ az impulzus kimenetek egyenértéke, 
▪ az analóg kimenetek paraméterei, 
▪ riasztási vagy határérték 

 
Ez az EEPROM biztosítja a kalibrálási és mérési szempontból releváns rész 
zökkenőmentes cseréjét anélkül, hogy a kommunikáció konfigurációját újra 
meg kellene menteni. 
Ezek a memóriatárolók a hitelesítés vagy mérésellenőrzés ideje alatt bevitt 
adatokat nem tárolják el. 

 
Előremenő- és visszatérő hőmérsékletérzékelők 
 

A hőmérsékleteket egy tizedes pontossággal kell megjeleníteni. A 0 ° C alatti 
hőmérsékletek előtagja - (mínusz). A kijelző tartomány -20 ... 200 ° C.  
 

Leolvasási határnap 
A Supercal 531 számítóegységeken két leolvasási határnap állítható be 
tetszőlegesen. (Pl. 06. 30. és 12. 31.). Ezeken a napokon a számítóegység 
automatikusan letárolja a következő értékeket: az összegzett energia- és 
átáramló közegmennyiséget, a két almérő mennyiségi értékeit valamint – ha 
van, - az összegzett negatív (azaz a hűtési) energiafogyasztást. A leolvasási 
határnapon rögzített értékeket a 2. főcsoportból lehet előhívni. 
 

Nap- és hűtési energia mérése 
 

A számítóegységek gyári alapbeállítása víz közegre történik, de lehetőség 
van glikol oldathoz is átprogramozni a számítóegységet az optikai fej 
segítségével. A Supercal 531 típusú számítóegység felismeri és számol a 
negatív (mínusz) hőmérsékletekkel is. Így lehetőség van két vezetékes ún. 
vegyes, – hűtő-fűtő – rendszerekben való alkalmazására. A számítóegység 
háza IP 65 védettségű, ezáltal megfelel a hűtőgépek részére is. A vegyes 
rendszerben történő alkalmazáshoz nincs szükség külön mérési 
bevizsgálásra.  
A Supercal 531 számítóegységben több mint 70 különböző hűtőfolyadék van 
folyamatosan programozva, és számtalan hűtőfolyadék-víz keverék is 
meghatározható szoftver segítségével. 
Ha a hűtőközeg (glikol) / víz keverék funkciót használják, azaz egy 
hűtőfolyadék-keveréket választunk az SW Prog531 menüjéből, ezt az LCD 
főmenüjében egy "Y" (IGEN) jelzéssel jelöljük az 1. LCD helyzetben (L 
szimbólum: folyadék): a főmenü utolsó pozíciója a szegmensteszt előtt. 
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Hűtési (hideg) energia mérése 

 
A számítóegység akkor kezdi a hűtési energiát mérni és összegezni, ha a 
következő két feltétel egyidejűleg fennáll: 
▪ ha a hőmérsékletkülönbség (dT) > -0,5 °C,  
▪ és amint az előremenő hőmérséklet < 18 °C. 

 

A 18 °C hőmérsékleti határértéket a gyárban állítják be a készülékekben. Ezt 
a határértéket módosítani lehet 1 °C –onként az optikai fejen és a PC-s 
programmal. (Erre leginkább hőszivattyús rendszereknél van igény!) 

A hűtési energia hasonló fizikai egység, mint a fűtési. A számítóegységben 
kombinálható a hűtési és a fűtési energia mérése, a hűtési energia, 
teljesítmény és hőmérsékletkülönbség esetén egy mínusz (-) jel jelenik meg 
az értékek előtt és az adatokat egy másik memóriatárolóba menti és gyűjti a 
készülék.  

 
 
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. 



   

 

 Sontex Hungária Kft 1157 Budapest, Erdőkerülő u.43. Tel. : +36-20/229-5874 E-mail : info@sontex.hu 8 
 

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. 
 

Aktuális dátum 

 

manuálisan módosítható  



   

 

 Sontex Hungária Kft 1157 Budapest, Erdőkerülő u.43. Tel. : +36-20/229-5874 E-mail : info@sontex.hu 15 
 

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   

Adatátviteli sebesség 
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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 

Opciós kód 

 

Jelölése: OPn 
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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 

A hiba keletkezésének 
dátuma 

 

Jelölése: DA 
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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 
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 
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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. 

 
Beépítési méretek 
 

Superstatic 440 átfolyásmérő  
▪ NÁ15-NÁ40 
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Superstatic 440 átfolyásmérő: 
  
▪ NÁ15 – NÁ20 sárgaréz 

▪ NÁ15 – ná40 bronz öntvény 

▪ NÁ50 – NÁ150 öntöttvas 

▪ NÁ50-NÁ250 rozsdamentes acél  

▪ NÁ350-NÁ500 acél 
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A karimák DIN-EN 1092-1 / DIN 2501 / ISO 7005-1 szerinti kialakításúak. 

 
Műszaki adatok 

 
 
Brass: sárgaréz, ss: rozsdamentes acél, Cl: acél, PN 25: csak rozsdamentes 
acél 

 
készülék védelem:  IP68 

 
Környezeti hőmérséklet 

▪ üzemi: 5 … 55 °C 

▪ szállítási és raktározási: - 20 … 70 °C 
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Engedélyezett hőmérsékletmérési tartomány 
▪ 5 … 130 °C 

 
Ellenállásdiagram 
 

 
A Supercal 531 számítóegység jellemzői 
 

Hőmérsékletmérés  
Pt 100 vagy Pt 500 2 - vagy 4 – vezetékes kialakítás  
maximális hőmérsékleti tartomány        -20…200 °C 
meleg közeg hőmérséklete          0…200 °C 
átlagos hőmérsékleti tartomány         2…200 °C 
átlagos hőmérsékletkülönbség         1…150 K 
pontossági hőmérséklet különbség                                     3…150 K 
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„megszólalási hőmérséklet” tartomány       0,2 K 
 
hőmérsékletváltozás érzékelése        0,1 K 
hőmérsékletkülönbség változás         0,01 K 
mérési pontosság jobb, mint az          EN 1434  
 
Mérési ciklusok  
- D típusú elemek esetén           30 mp 
- elektromos hálózat esetén          3 mp 
 
Környezeti hőmérsékletek    
- üzemi hőmérséklet            5…55 °C 
- szállítás és raktározás esetén         25 …70 °C 
 
Kijelzés  
8 számjegyes LCD  
Mértékegységek  
Energia                  kWh, MWh, GJ, 
MJ  
tömegáram               m3 
mellékáramlásmérő             m3 vagy 
energia 
hőmérséklet               °C,  vagy K 
A számítóegység energia ellátása  
D típusú tartós lithium elem          11+1 év 
váltóáram               230 V 45/65 Hz 
24 V váltó- 12-24 V egyenáram  
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Plombálás 
 

                                                                     
 
 
                                                            Felhasználói plomba                  Hitelesítési plomba (gyári) 
                                                                                               1. Bélyeg plomba 
                                                                                               2. Drót plomba 
     
Szerviz és javítás 

 
SONTEX HUNGÁRIA Kft 

1157 Budapest, Erdőkerülő u. 43. 
Tel: +36-20/229-5874 

E-mail: info@sontex.hu 
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