
CF Echo II to ciep∏omierz ultradêwi´kowy
najnowszej generacji wywodzàcy si´ z rodziny
ciep∏omierzy firmy Actaris.
Z racji swojej konstrukcji jest ca∏kowicie odporny
na oddzia∏ywanie magnesami neodymowymi.
Poszczególne cz´Êci sk∏adowe: przelicznik,
przetwornik przep∏ywu, czujniki temperatury
posiadajà odr´bne zatwierdzenia typu, co u∏atwia
oddzielny serwis, testowanie oraz legalizacj´.

Jest pierwszym na rynku polskim ciep∏omierzem,
w którym przelicznik komunikuje si´ 
z przetwornikiem przep∏ywu za pomocà
szeregowej transmisji danych.
Zaawansowane funkcje umo˝liwiajà odczyt wielu
danych potrzebnych do analizy i kontroli sieci, 
a odpowiednio przystosowana obudowa
przelicznika wskazujàcego umo˝liwia jego
monta˝ na przetworniku przep∏ywu 
lub rozdzielnie na Êcianie.

CF ECHO II
Ultradêwi´kowy ciep∏omierz modu∏owy

CF Echo II

Kluczowe cechy
Precyzja pomiaru
¸atwoÊç rozbudowy
Programowalne parametry
Tryb szybkiej legalizacji

WyÊwietlacz
wielofunkcyjny

Du˝y, ciek∏okrystaliczny wyÊwietlacz 
z opisami obrazkowymi umo˝liwia ∏atwy
odczyt interesujàcych u˝ytkownika danych,
w tym alarmów bez koniecznoÊci ciàg∏ego
korzystania z  instrukcji obs∏ugi. 

Prze∏àczenie mi´dzy kolumnami 
na wyÊwietlaczu nast´puje przez d∏u˝sze 
(3 sek.) naciÊni´cie czerwonego przycisku
usytuowanego obok wyÊwietlacza, 
krótkie naciÊni´cie umo˝liwia poruszanie
si´ w ramach jednej kolumny.

• Energia

• Energia ch∏odzenia*

• Obj´toÊç

• Test wyÊwietlacza

• Wskazanie wodomierza 1*

• Wskazanie wodomierza 2*

* Opcjonalnie

• Przep∏yw

• Moc

• Temperatura zasilania

• Temperatura powrotu

• Ró˝nica temperatur

• Czas pracy

• Moc szczytowa z czasem 

i datà wystàpienia

• Przep∏yw szczytowy z czasem 

i datà wystàpienia

• Temperatura szczytowa z datà 

i czasem wystàpienia

• WartoÊç premii za prawid∏owe

sch∏odzenie*

• WartoÊç skumulowanej premii 

za prawid∏owe sch∏odzenie*

• Czas pracy z alarmem

• Alarm temperatury

• Alarm przep∏ywu

• Alarm przekroczenia przep∏ywu

• Alarm zaniku zasilania

• Adres M-BUS

• Numer klienta

• Pr´dkoÊç transmisji M-BUS

• Waga impulsu wodomierza 1*

• Waga impulsu wodomierza 2*

* Opcjonalnie

• Energia zapami´tana na koniec

miesiàca (max 13)

• Energia ch∏odzenia zapami´tana na

koniec miesiàca (max 13)*

• Obj´toÊç zapami´tana na koniec

miesiàca (max 13)

• Wsk. wodomierza 1 (max 13)*

• Wsk. wodomierza 2 (max 13)*

• Wersja oprogramowania

*Opcjonalnie
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Parametry metrologiczne przewy˝szajà wymagania GUM, PTB, DRIRE, OIML R75, PN-EN 1434

Przelicznik wskazujàcy
Zakres temperatur 0 ... 180 ºC
Zakres ró˝nicy temperatur 3 ... 160 ºC
Zabezpieczenie danych i konfiguracji Pami´ç nieulotna EEPROM
Zasilanie Bateryjne (6 lub 12 letnia bateria litowa)
Stopieƒ ochrony obudowy IP 64
Klasa Êrodowiskowa Klasa C zgodnie z PN-EN 1434
M-BUS 300 – 9600 bodów PN-EN 1434-3
Waga impulsów wodomierzy (karta) 1, 2.5, 10, 25, 100, 250 L/imp. (max. 2 Hz)

Czujniki temperatury Pt 500 lub Pt 100   2 przewodowe

Actaris Polska Sp z o.o.
30-702 Kraków 

ul. T. Romanowicza 6
Wi´cej informacji: www.actaris.pl, e-mail: wodaicieplo@actaris.pl

t e l : (12) 257 10 27
257 10 28
257 10 29

fax: (12) 257 10 25

WartoÊci szczytowe
Trzy wielkoÊci chwilowe: moc, przep∏yw,
temperatura zasilania analizowane sà na bie˝àco
w celu rejestracji ich wartoÊci szczytowych. 
Czas uÊredniania mo˝e wynosiç od 1 minuty 
do 24 godzin. Zapami´tane wartoÊci szczytowe
z ostatnich 13 miesi´cy wraz z czasem ich
wystàpienia mo˝na zdalnie odczytywaç. 

Rejestr parametrów miesi´cznych
Na wyÊwietlaczu sà dost´pne nast´pujàce
parametry zapami´tane na koniec 13 ostatnich
miesi´cy: energia, (energia ch∏odzenia), obj´toÊç,
wskazanie wodomierza 1, wskazanie
wodomierza 2.

Zdalny odczyt
Interfejs optyczny zastosowany w CF Echo II
umo˝liwia transmisj´ danych za pomocà g∏owicy
optycznej w standardzie PN-EN 60870-5.

Karty komunikacyjne 
CF Echo II jest wst´pnie przystosowany do
rozbudowy o dodatkowe modu∏y zdalnego
odczytu. Nast´pujàce karty komunikacyjne mogà
byç ∏atwo zainstalowane w przeliczniku bez
naruszania cech legalizacyjnych:
• M-BUS + wyjÊcia impulsowe (energia,

obj´toÊç)
• M-BUS + 2 wejÊcia impulsowe (dodatkowe

wodomierze)
• LON + 2 wejÊcia impulsowe (dodatkowe

wodomierze)
• RF (Radio) + 2 wejÊcia impulsowe

(dodatkowe wodomierze)

Strata ciÊnienia

Wymiary

149 55

119

Przelicznik wskazujàcy

Przetwornik przep∏ywu

DN 15 20

A 72 72

B 18 18

100

1 000

10

1
0.1 1 10 100

mbar

m3/h

0.6
1.5 2.5

Przetwornik przep∏ywu
Przep∏yw nom. Ârednica Przep∏yw maks. Przep∏yw min. Próg rozr. D∏ugoÊç Gwint CiÊnienie Temp. maks. Temp. maks.

qp DN qs qi qstart nominalne sta∏a chwilowa

m3/h mm m3/h L/h L/h mm cal bar ºC ºC

0,6 15 1.2 6 1.2 110 G 3/4 B 16 130 150

1,5 15 3 15 3 110 G 3/4 B 16 130 150

2,5 20 5 25 5 130 G 1 B 16 130 150

Pozycja monta˝u pozioma lub pionowa.

A

B

Parametry techniczne


