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Superstatic 440 átfolyásmérő Supercal 531 többfunkciós 

számítóegységgel 

Beépítési útmutató 
 
 
 

 

A SUPERCAL 531 és a SUPERSTATIC BEÉPITÉSI ELŐIRÁSAI 
 
Általános feltételek 
 

A Supercal 531 számítóegység egy rendkívül magas színvonalon 
megtervezett, igényes és kényes műszer. Két egymástól szétválasztható 
részből áll, amelyeket a felső részből kiálló és az alsó részen erre a célra 
kialakított fészekbe csúsztatható lapok, egymásba pattintásával lehet 
összezárni. 

A hőmennyiségmérő kör részegységei: jeladós áramlásmérő, ellenállás-
hőmérő pár, számítóegység. 
A hőmennyiségmérő kör csak zárt fűtési (hűtési) rendszerbe kerülhet. 
A számítóegységhez, igény esetén, további 2 db jeladós áramlásmérő is 
csatlakoztatható. 
A környezeti hőmérséklet 5 - 55 °C. Az ettől eltérő hőmérsékleti értékeknél a 
számítóegységet gondosan szigetelni kell. 

 
Az ellenálláshőmérők telepítése 

 
Az ellenálláshőmérőket általában a védőcsőben, merülőhüvelyekben, 
helyezik el. A merülőhüvelyek csővezetékbe építésére példák: 

 

A merülőhüvely vége a csővezeték tengelyén túl nyúljon, de a cső túlsó falát 
ne érje el.  
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A merülőhüvelyek benyúlási hosszát a csővezetékek mérete határozza meg 
(általában: NÁ32 méretig 34 mm, NÁ125-ig 110 mm, NÁ150 felett 180 mm 
hosszúságú szükséges). 
 
A merülőhüvelyt az áramlásmérő után kell elhelyezni, abban az esetben, ha 
az a visszatérő ágba van beépítve, de úgy, hogy különböző hőmérsékletű 
közegek keveredési pontjára ne kerüljön, mert mérési pontatlanságot 
okozhat. A merülőhüvely a csillapító szakaszba is beépíthető. Előremenő 
ágba történő beépítés esetén a merülőhüvelyt az áramlásmérő elé kell 
beépíteni a korábban említett feltételek melett. 
 
Az ellenálláshőmérők alapváltozata: Pt500, az ettől eltérő igényt a 
megrendeléskor előre kell jelezni, mert a számítóegységet a gyártónál át kell 
állítani. Utólagos magyarországi átállításra nincs lehetőség! 
 
Az érzékelőket gyárilag párba válogatták ezért a beszerelés előtt ellenőrizni 
kell, hogy a csatlakozókábelen elhelyezett adattáblán a gyártási számok 
azonosak-e. 
 
Az érzékelő mindkét csatlakozó kábelének azonos hosszúságúnak kell 
lennie. A csatlakozó vezeték gyári alaphossza: 2,0 m. Rendelhető még 5,0 
m vezetékhosszal. Ha ennél hosszabb vezeték az igény, akkor 
hőmérsékletérzékelő fejet kell beépíteni, amelyhez két vagy négy eres 
vezeték csatlakoztatható.  

 
Az érzékelőket a merülőhüvelybe ütközésig kell helyezni, majd a rögzítő 
csavart úgy meghúzni, hogy az a szilikonkábelt meg ne sértse. 

 
A kéteres vezeték bekötése Supercal 531 számítóegységbe 

 
 
A kéteres hőmérsékletérzékelő fej bekötése Supercal 531 számítóegységbe 

 
 

 
 
A négyeres hőmérsékletérzékelő fej bekötése Supercal 531 számítóegységbe 
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1/5 és 2/6 – magasabb hőmérsékletű 
3/7 és 4/8 alacsonyabb hőmérsékletű 
A vezeték keresztmetszet hőmérsékletérzékelő fejes bekötés esetén ≥ 0,5 
mm2 legyen! 
A fűtési érzékelőket és a merülőhüvelyeket a beépítés után gondosan 
szigetelni kell! 
FIGYELEM! A hűtési vezetékbe kerülő érzékelők (merülőhüvelyek) 
szigetelése TILOS! 

 

 
 
A SUPERCAL számítóegység telepítése 
 

Ellenőrizni kell, hogy a számítóegység impulzus- és ellenálláshőmérő értéke 
megegyezik-e a hozzátartozó áramlásmérő impulzus és ellenálláshőmérő 
értékével. 
 
A Superstatic 440 átfolyásmérő gyártási számának utolsó három számjegye 
kivastagítva az adattáblán, a csatlakozó vezetéken feltüntetésre kerül. 
Ugyanez a három számjegy az egyedileg (kizárólag) hozzárendelt Supercal 
531 számítóegység bal felső sarkában is megtalálható. Eltérő gyártási szám 
végződések esetén a mérési pontosság nem garantált és hibás telepítés 
esetén a rá vonatkozó garanciát elveszíti! 
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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! 
 
 A számítóegységben a csatlakozó vezetékek csavaros kötésű kapocslécbe 
köthetők, amelyek alatt számok és szimbólumok jelzik a bekötési pontokat.  

 
A SUPERCAL 531 kapocsléce 
 

A be- és a kimeneti jeleket közvetítő vezetékeket az alaplapon egy 
kapocslécbe lehet beerősíteni, amelynek a számozott pontjai a következők:  

 
1, 2 magasabb értékű kétvezetékes hőmérsékletérzékelő 

1/5 és 2/6 magasabb értékű négyvezetékes hőmérsékletérzékelő  

3, 4 alacsonyabb értékű kétvezetékes hőmérsékletérzékelő  

3/7 és 4/8 alacsonyabb értékű négyvezetékes hőmérsékletérzékelő 

10 hőmennyiségmérési tömegárammérő + pontja 

11 hőmennyiségmérési tömegárammérő - pontja 

9 feszültségellátás a hőmennyiségmérési tömegárammérő 
részére 

50 1 jelű mellékárammérő bekötő vezetéke 

51 1 jelű mellékárammérő bekötő vezetéke 

52 2 jelű mellékárammérő bekötő vezetéke 

53 2 jelű mellékárammérő bekötő vezetéke 

16 nyitott kollektoros 1 kimenet pontja 

17 nyitott kollektoros 1 + 2 kimenet közös pontja 

18 nyitott kollektoros 2 kimenet pontja 

24 M-Bus csatlakozás (csak ha gyárilag beépített M-Bus modul 
van) 

25 M-Bus csatlakozás (csak gyárilag beépített M-Bus modul van) 

 
 
A Superstatic áramlásmérő bekötése a Supercal 531 számítóegység kapocslécére 
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10.  fehér színű vezeték 

11. zöld színű vezeték 

  9. barna színű vezeték 
 

 
 
 

FIGYELEM!  A számítóegység kizárólag pozitív hőmérsékletkülönbség 
esetén számol! Erre különösen a hűtési hőfogyasztásmérők telepítése 
esetén kell figyelni. (Ekkor az előremenő vezeték a hidegebb és a visszatérő 
a melegebb!) 
 
A fűtési/hűtési mérés esetén, amikor kétvezetékes rendszer van, (ún. vagy 
csak fűt vagy csak hűt), a mérőkört úgy kell beépíteni, mintha csak fűtési 
lenne. A számítóegység a közegváltást automatikusan felismeri, s az ekkor 
jelentkező negatív hőmérsékletkülönbséggel számított értéket egy másik 
memóriatárolóba menti el.  
 
A különböző utólag beszerelhető modulok kapocslécein a bekötési 
pontokat a modulokhoz mellékelt útmutatók jelzik.  

 
A Superstatic átfolyásmérő beépítése a csővezetékbe 
 
 
 

 
 

megfelelő 
beépítés 

szennyeződés 
ülepedhet le 

kritikus beépítés a légzsák miatt 
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Vízszintes beépítési helyzet 

 
A mérőfejnek oldalirányban +/- 45 °-ban kell lennie a csőtengelyhez képest, 
hogy kizárja a levegő bent maradását (mérőfej felül) vagy a szennyeződés 
megülepedését (merőfej lent) 

 
 

Az átfolyásmérők telepítése 
 
Elsősorban a visszatérő fűtési vezetékbe, ha ez nem biztosítható, akkor át 
kell programoztatni a készüléket. 
Az ábrákon látható, hogy bármely helyzetben lehet a csővezetékben. Kivéve, 
ha a mérőfej egyben a rendszer legmagasabb pontja, mert ekkor a keletkező 
légzsák megakadályozza a mérést. Előnyös a függőleges vezetékbe 
építés. 
 
Az áramlásmérők elé és után elzárószerelvény kerüljön s a mérő hosszával 
azonos méretű közdarabot kell állandóan a helyszínen tartani. Amennyiben a 
rendszerben nincs szennyfogó, úgy azt minél közelebb kell az áramlásmérő 
kilépő oldalára elhelyezni. A visszatérő vezetéken való rendszerfeltöltés 
szennyeződéseket vihet a mérőbe! 
 
Az áramlásmérő beépítése előtt a csőhálózatot igen gondosan – akár 
többször is - át kell öblíteni. 
Az áramlásmérőn lévő nyíl iránya azonos legyen az áramlási iránnyal. 
 
NÁ50 méret alatti áramlásmérők előtt nem kell egyenes szakaszt biztosítani. 
 
NÁ50 méret feletti áramlásmérők előtt 5 D, mögötte 3 D hosszúságú egyenes 
szakaszt kell biztosítani. 
A Superstatic 440 áramlásérzékelő 0,5 bar csőnyomással működtethető. 

 
A kavitáció megakadályozása érdekében a Superstatic 440 áramlásérzékelővel működő rendszer 
nyomásának meg kell felelnie az alábbi táblázat ajánlásának. A Superstatic 440 készüléket nem 
szabad kitenni a környezeti nyomás alatti nyomásoknak. 
 

Átáramló közegmennyiség Üzemi nyomás (bar) 

q % qp T=80 °C T=130 °C 

qi(qmin) 1 1,0 3,3 

qp 100 1,5 4,0 

qs 200 3,0 6,0 
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Fig.1 Fig. 2 Fig. 3

 
 

qp DN G PN Fig. No B [mm] H[mm] L[mm]

¾" 125 79 110

1" 125 79 190

¾" 125 79 110

1" 125 79 190

2,5 --- 1" 125 79 190

--- 1¼" 2 78 105 260

25 --- 3 115 134 260

--- 1¼" 2 78 105 260

25 --- 3 115 134 260

--- 2" 2 78 122 300

40 --- 3 150 157 300

1

10

---

16

---

1

1,5

3,5

6
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Hibaüzenetek 

 
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 

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 feszültségesés (a hálózatba vagy  
a Bus rendszerbe kötött készülékek esetében) 

Err 512 hiba az 1-es kommunikációs kimeneten 

Err 1024 hiba az 2-es kommunikációs kimeneten 

Err 2048 hiba az 1-es impulzus bemeneten 

Err 4096 hiba az 2-es impulzus bemeneten 

Err 8192 belső elektronikai hiba, a számítóegységet vissza kell küldeni 
a gyártónak 

CrCErro
r 

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.  
 
A hőmérsékletérzékelők esetében, fűtési - hűtési rendszereknél, 
üzemszüneti állapotban, gyakran előfordul, hogy a visszatérő hőmérséklet 
magasabb, mint az előremenő, ez nem jelent hibát.  



    

 
 

 Sontex Hungária Kft 1157 Budapest, Erdőkerülő u.43. Tel. : +36-20/229-5874 E-mail : info@sontex.hu 10 
 

 
▪ Mivel a számítóegység alsó és felső része egymástól elválasztható, 

figyelni kell, hogy a bekötések után a megfelelő felső rész kerüljön rá az 
alsó részre. A felső rész gyártási száma mindig páratlan számra 
végződik, míg az alsó részé egyel nagyobb párosra. A nem összetartozó 
részek egybekapcsolásakor a következő villogó kijelzés jelenik meg: 
Press to, UP date. Ekkor a narancssárga kezelő gombok sem 
működnek. A felső részt azonnal le kell venni az alsó részről és meg kell 
keresni a megfelelőt.  A felső rész gyári száma belső oldalon kívül, a 
homloklap adattábláján is fel van tüntetve. 

▪ Ha a 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. 

▪ A számítóegység a csatlakozó kábelek bekötését követően üzemkész 
állapotba kerül, de a legutolsó működés során mért értékeket mindaddig 
megőrzi, amíg az átfolyásmérőn keresztül el nem indul az áramlás. 
Ekkor az érzékelési idejének megfelelő időközönként mérést végez, 
amelyek a homloklapján lévő narancssárga gomb segítségével 
előhívhatók. A számítóegység külön üzembe helyezési eljárást nem 
igényel!  

 
Ha Ön bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, forduljon a 
képviseletünkhöz: 

 
SONTEX HUNGÁRIA Kft. 

Budapest, Erdőkerülő u. 43. fszt 1. 
Telefon: +36-20/229-5874 
E-mail: info@sontex.hu 
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