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SensoStar U – jeden ciepłomierz - wiele możliwości  

ciepłomierz kompaktowy ultradźwiękowy, najnowszej generacji  

Wysokiej klasy ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu do pomiaru ciepła i chłodu, prosty w obsłudze. Charakteryzuje 

się  wysoką dokładnością pomiarów i odpornością na zanieczyszczenia. Dostępny w wersji rozłącznej. Posiada możliwość wyposażenia 

w radiowy moduł komunikacyjny Wireless M-Bus, przeznaczony do montażu na zasilaniu lub powrocie – kierunek przepływu 

ustawiany przed montażem 

Dane techniczne: 

 zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10,0 m3/h; 

 próg rozruchu poszczególnych wielkości typoszeregu: qp: 0,6 m3/h – 6 l/h; 1,5 m3/h – 6 l/h; 2,5 m3/h – 

12 l/h;  

3,5 m3/h-14 l/h; 6 m3/h – 30 l/h; 10 m3/h – 50 l/h 

 maks. temp. pracy ciągłej: 90°C; 

 ciśnienie nominalne: 16 bar; 

 druga klasa dokładności wg EN 1434; 

 średnica nominalna: DN 15 dla qp: 0,6; 1,5 m3/h; DN 20 dla qp: 1,5; 2,5; 3,5 m3/h, DN25 dla qp: 3,5; 

6,0 m3/h,  

 DN40 dla qp: 10,0 m3/h, 

 długość zabudowy: 110; 130; 150; 200; 260; 300 mm; 

 typ czujnika: wysokiej jakości rezystor platynowy  Pt 1000, jeden czujnik zamontowany w korpusie 

przetwornika przepływu, drugi czujnik długość przewodu: 1,5 m  

 przelicznik  elektroniczny: obrotowy, z dużym czytelnym 8-mio cyfrowy wyświetlaczem LCD; 

 zakres  temperatury pracy: 15–90°C, zakres pomiaru różnicy temp.: 3–100 K;   

 stopień ochronności IP65;  

 zasilanie: bateryjne, szacowany czas użytkowania 10 lat; łatwo wymienialna bateria 3V; przygotowany do 

zasilacza sieciowego  

 rejestr pamięci, dane zawarte na  poziomach w  pętlach, rejestr zawiera między innymi rejestr energii 

całkowitej, datę ostatniego odczytu, numeru seryjnego urządzenia; 

 15-sto miesięczny rejestr danych historycznych; 

 informacja o błędach lub alarmy: system kodu błędów/alarmów wyświetlany na wyświetlaczu;  

 możliwość montażu w pozycji pionowej lub poziomej;  

 opcjonalne wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowy M- Bus,  bezprzewodowy M-bus+3 wejścia 

impulsowe, M- Bus; 

M-Bus+3 wejścia impulsowe ; 2 wyjścia impulsowe,  

 posiada Certyfikat Oceny Zgodności MID, zgodny z dyrektywą 2014/32/UE 

 

pewny pomiar wody i ciepła 


