Ultrazvukové meraèe tepla
Ultraheat spoloènosti Landis+Gyr
Neustály rast výkonnosti je výhodou
pre dodávate¾ov aj odberate¾ov energie
Meranie tepelnej energie pomocou ultrazvuku je uznávaný princíp
merania. Dodávatelia aj odberatelia energií pri meraní tepla pomocou ultrazvuku oceòujú prednosti ako je vysoká stabilita a presnos
merania a stále èastejie vyuívajú práve tieto meracie prístroje.
Spoloènos Landis+Gyr vyrába meraèe tepla s ultrazvukovou
technikou u 5. generácie. S kadou novou generáciou sa zvýila
výkonnos ultrazvukového meraèa tepla a úitok pre dodávate¾a
aj odberate¾a energie.
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ete ïalia výhoda: driak na montá poèítadla na stenu je tandardne priskrutkovaný na prietokomerovej èasti, take ho nemono strati.
Nai odberatelia takisto oceòujú schopnos meradla Ultraheat signalizova smer prúdenia; na displeji sa v prípade nesprávnej montáe objaví znamienko mínus (). Vïaka tomu ihneï po uvedení
meradla do prevádzky sa dá rýchlo preveri správnos jeho zapojenia.
Bezpeènos
V niektorých krajinách sú ve¾mi rozírené napájacie zdroje pre
meraèe tepla. Zaobchádzanie so sieovým napätím vak vyaduje
pri meraèoch tepla zvýenú pozornos, aby sa zabránilo moným
bezpeènostným rizikám. Napríklad v prípade pokodenia snímaèa
teploty sa nedá vylúèi, e sa voda dostane cez kábel snímaèa a
do operaènej jednotky. To vak nie je problém meraèov tepla
Ultraheat, pretoe meraè nemá iadne nekryté svorky, ale disponuje napájacím zdrojom s dvojitou ochrannou izoláciou a vyvedeným sieovým káblom.

1  prírubové pripojenie na strane vstupu
2  ultrazvukový meniè (ultrazvukový signál vysielaný v smere toku)
3  meracia trasa
4  ultrazvukový meniè (ultrazvukový signál vysielaný proti smeru toku
5  prírubové pripojenie na strane výstupu

Obr.1 Schematické znázornenie ultrazvukového prietokomera

Dynamická oblas 1:100
Neustálou optimalizáciou ultrazvukovej hlavy, ktorá vysiela a prijíma ultrazvukové signály, bolo moné v najnovej generácii dosiahnu dynamickú oblas pre vyhodnotenie ultrazvukového signálu
v pomere 1:100. Iní argumentujú dráhou lúèov ultrazvukových signálov, no pre Landis+Gyr je podstatný výsledok, a to do akej úrovne je elektronika ete schopná zachyti ultrazvukové signály. Pri
dynamike 1:100 je elektronika prístroja Ultraheat ve¾mi flexibilná.
Výstraha pri zneèistení
Dynamika meraèa tepla umoòuje nové vyuitie, tzv. predbenú
výstrahu pri zneèistení. Pretoe tvorba usadenín v zariadení sa
môe vyvíja ve¾mi odline, je výhodné, ak prevádzkovate¾ vie, aký
je práve stupeò zneèistenia v meradle. Pomocou predbenej výstrahy pri zneèistení vyle prístroj Ultraheat hlásenie a prevádzkovate¾ zariadenia má tak dostatok èasu na to, aby naplánoval jeho
revíziu, zatia¾ èo meradlo ïalej pracuje s obvyklou spo¾ahlivosou.
Tým sa zabráni nepríjemnej situácii, keï je ohrozené odèítanie
údajov spôsobené neschopnosou meradla mera kvôli zneèisteniu.
Montá a uvedenie do prevádzky
K ïalím výhodám prístroja Ultraheat patrí montá a uvedenie
do prevádzky. Ak je nutné zada alebo zmeni na mieste napr.
adresu M-Bus, èas, dátum, prípadne deò odpoètu, je moné urobi
to bez akýchko¾vek pomôcok. To znamená, e na zmenu dôleitých parametrov meraèa nie je potrebný poèítaè ani iný prístroj,
zmena sa vykonáva tlaèidlom priamo na prístroji.
Meraè tepla Ultraheat môe by naintalovaný v akejko¾vek polohe
 vo zvislej, vodorovnej alebo v ikmej. Nie sú potrebné iadne
peciálne upevòovacie zariadenia ani upokojujúce úseky potrubí,
take priestorové nároky na montá sú minimálne. Ak je kalorimetrické poèítadlo umiestnené na prietokomerovej èasti, neexistujú iadne obmedzenia pre jeho polohu, preto môe by poèítadlo
z h¾adiska odèítania údajov umiestnené vdy optimálne. A je tu
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Obr.2 Kompletná rodina hydraulickych èastí
meraèov tepla Ultraheat

A ete omnoho viac
Ïalou ve¾kou prednosou meraèov Ultraheat je signalizácia vzduchu v médiu. Kadý známy princíp meradiel sa potýka s problematikou vzduchu v médiu, kedy dochádza k poruchám merania.
iadny iný typ to vak neriei, iba unikátny systém Landis+Gyr,
ktorý prenos informácií z prietokomera do poèítadla nezabezpeèuje na báze pulzov, ale riadiacim káblom, take meraè pozná
aktuálny prevádzkový stav a informuje o òom pouívate¾a.
Ako jediný má meraè tepla Ultraheat interval merania teplôt 4 s,
vïaka èomu zachytí aj rýchle zmeny teploty, a tak odmeria vetko
teplo. Zásluhou okamitej registrácie hodnôt na displeji je moné
napríklad vyvaova potrubné rozvody.
Prístroje Ultraheat majú iroké pouitie. Okrem merania tepla ich
mono doda aj ako meraèe kondenzátu (Ultrawater). Nový kompaktný ultrazvuk Ultraheat XS 2WR6 je zas vhodný pre byty a malé odbery. Meraèe tepla od spoloènosti Landis+Gyr majú ete ve¾a
ïalích predností a poskytujú presné a spo¾ahlivé meranie poèas
mnohých rokov. Dôkazom toho sú rozsiahle referencie a takmer
milión intalovaných kusov v 35 krajinách sveta.
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