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1 Bezpečnostní pokyny 
 

Nebezpečí úrazu, škody na majetku. 
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. 

Dodržujte obecné bezpečnostní předpisy jakož i všechna doporučení uvedená v tomto manuálu. 
 
 
Zdroje možných rizik: 
- nedodržení návodů a bezpečnostních pokynů  
- úpravy zařízení zákazníkem 

- použití zařízení v podmínkách v rozporu se specifikací 
- použití snímače mimo rozsah specifikovaných pracovních podmínek 

- použití nevhodného napájecího zdroje a externích zařízení 
- použití nevhodného nářadí 
 
Nebezpečí při instalaci snímače do tlakových potrubí: 
- snímače lze vkládat nebo vyjímat pouze do odtlakovaného potrubí;  

nerespektování této zásady může vest k vážnému zranění personálu 
- při instalaci do natlakovaného potrubí je nutné použít příslušné bezpečnostní komponenty, např. kulo-

vý ventil a předepsané upínací šroubení  
 
Vyhodnocovací elektronika musí být umístěna vzhledem k potrubí s měřenými plyny takovým způsobem, 
aby nedošlo ke zvýšení teploty nad povolenou mez. Šíření tepla prouděním a sáláním musí být 
zohledněno. 

 
 

 
1.1 Zvláštní upozornění 

 

- pozor na manipulaci při použití napěťových adaptérů 
- při instalaci ve venkovním prostředí dbejte na správné utěsnění krytu pouzdra a kabelové 

průchodky, jinak nemůže být garantován stupeň krytí IP65. 
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2 Popis zařízení 
 
2.1 Typový štítek 

 
Na pouzdru převodníku je umístěn následující štítek: 
 

 
Typ, směr proudění, CE značka 
 
 Výrobní číslo  
 
Stupeň krytí, max. tlak,  
teplotní rozsah měřeného média 

 

Označení Ex (v závislosti na typu)  
a rok výroby 

 
Výrobce 

 
 
 

2.2 Rozsah dodávky 
 

- Průtokoměr U10b, volitelně s pisplejem/tlačítky, M-Bus a WiFi modulem 
- Uživatelský manuál U10b, datový list TA snímačů 
 
Zkontrolujte prosím úplnost dodávky dle dodacího listu / technického listu (součást dodávky). 
 

 

2.3 Technická specifikace 
 

2.3.1 Pracovní podmínky  
 
Měřící rozsah : 0.2 ... 200 Sm/s  
 
Teplota média : -10 … +140 °C 
 
Okolní teplota : -25 … +60 °C 

 : -20 … +60 °C s volitelným displejem 
 
Stupeň krytí : IP65, IEC 529 a EN 60 529 s utěsněným víkem pouzdra a utěsněnou kabe-

lovou průchodkou 
 
Pracovní tlak  : do 16 bar / 1.6 MPa přetlaku, vyšší tlaky na dotaz 
 

Médium : čistý plyn a směsi plynů jako vzduch, dusík, metan, propan, butan, zemní 
plyn, argon, dioxid uhlíku, helium, vodík, kalový plyn, ... 

 

Měřená veličina : standardní/přepočtená rychlost proudění [Sm/s, Sft/min, Scfm], není možné 
přes M-Bus  

  Standardní/přepočtený průtok [Sl/s, Sl/min, Sl/h] nebo [Sm³/s, Sm³/min, 

Sm³/h],  
hmotnostní průtok m/t [kg/h], standardní/přepočtené množství [Sm³, Sl, kg, 
cft] 

 



 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
U429_U10b_B_cz_220930 6/35 

 

2.3.2 Pouzdro a připojení 
 

Rozměry : 80 / 80 / 60 mm (D / Š / V) 

80 / 80 / 71 mm (D / Š / V) s volitelným LCD displejem 
 
Materiál : práškově lakovaný hliník 
 
Připojení : kabelová průchodka M16, kabel s vnějším průměrem 5 … 9 mm; průchodka 

má být utažena momentem 4 Nm.  

vodiče kabelu 0.2 … 1.5 mm², AWG 24 ku 16, konce opatřete návlečkami, po 
instalaci nesmí být viditelné holé vodiče. 
teplotní odolnost izolace -25 … +80 °C. 
zemnící svorka pro vodič 1.5 … 6 mm², konec zemnícího vodiče opatřete 
kabelovým očkem, svorku utáhněte momentem 2 … 3 Nm.  

 
WiFi anténa (volitelně) : WiFi anténa smí být instalována pouze ručně, nepoužívejte žádné pomocné 

nástroje. 
 

2.3.3 Electrické údaje 
 

Napájení : 24 V DC +/- 10 % 

 
Příkon : menší než 3 W 
 
Analogový výstup 1 + 2 : 4 … 20 mA (lineární)  - hodnota průtoku a/nebo teploty, aktualizace každých 

500 ms, odpor smyčky max. 500 Ohm 
 
Pulzní výstup : pro měření množství (viz kap. 4.6.11) 

otevřený kolektor proti GND, max. 32 V, 20 mA  
délka pulzu 0.5 sekundy, max. frekvence 1 Hz na jednotku množství 

  interní omezovač proudu 

tepelná pojistka 
 

Komunikační rozhraní M-Bus 

 Měřené veličiny v Nl/s, Nl/min, Nl/h, Nm³/s, Sm³/min, Sm³/h a kg/h 

  Čítač spotřeby v Nm³ 
Nastavení primární adresy (0) a rychlosti (2400) s možností změny přes M-
Bus 

  Sekundární adresa je neměnitelná a rovna výrobnímu číslu přístroje (např. 
výrobní číslo 10189 => sekundární adresa 00010189) 

  Sběrnice je galvanicky oddělená 

  Zatížení sběrnice: 2 standardní zátěže (3mA) 

 
 
 

3 První spuštění 
 

Při instalaci a provozu dodržujte platné předpisy a nařízení, jakož i pokyny tohoto uživatelského 

manuálu. 
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3.1 Schéma připojení 
 
Schéma zapojení převodníku U10b se dvěma analogovými výstupy. 
 

     

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Přiřazení Svorka Popis 

GND GND Napájecí zdroj - zem 

V+ +24V Napájení 24 V DC  

F D1 Pulsní výstup / Limitní hodnota (viz 4.6.11) 

Analog 1 (4-20mA) A1 Analogový výstup 4-20 mA, volitelné přiřazení (viz 
4.6.9) 

Analog 2 (4-20mA) A2 Analogový výstup 4-20 mA, volitelné přiřazení (viz 
4.6.10) 

PE - Zemnící svorka 

 
 

Schéma zapojení převodníku U10b ve variant s jedním analogovým výstupem a komunikací M-Bus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přiřazení Svorka Popis 

GND GND Napájecí zdroj - zem 

V+ +24V Napájení 24 V DC  
F D1 Pulsní výstup / Limitní hodnota (viz 4.6.11) 

Analog 1 (4-20mA) A1 Analogový výstup 4-20 mA, volitelné přiřazení (viz 

4.6.9) 

M-Bus (+) M+ M-Bus (+), ,  volitelné přiřazení 

M-Bus (-) M- M-Bus (-), ,  volitelné přiřazení 

PE - Earth terminal on housing  
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3.2  Stavové LED diody 
 
Průtokoměr je vybaven dvěma stavovými diodami LED, které indikují stav zařízení - jejich funkce závisí na 
volitelných doplňcích (displej a WiFi modul).  
 

 
 

LED 1 Popis 

svítí Napájení OK 

nesvítí Porucha napájení (viz kapitola 7) 

 
 

LED 2 Popis 

svítí Průtok nezjištěn 

bliká (perioda 1 s) Průtok zjištěn 

bliká (perioda 0.3 s) Porucha přístroje (viz kapitola 7) 

 
Popis LED diod WiFi modulu viz kap. 5.3.6. 
 
 

3.3 Nastavení parametrů 
 
Parametry lze nastavit pomocí volitelného ovládacího modulu s displejem (viz kap. 4), volitelného WiFi 
modulu nebo pomocí komunikace M-Bus (viz 4.6.2). 
 

M-Bus-Parametry komunikace: 
 2400 baud (nastavitelná) 

 Sudá parita 
 8 bitů 
 1 stop bit 
 Bez řízení průtoku 
 

Brána M-bus musí umožňovat komunikaci mimo protokol M-Bus. Informace o vlastnostech Vaší brány 
získáte u daného výrobce. 
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4 Ovládací modul s displejem 

 
Níže popsané funkce jsou určeny jen pro zařízení, které je vybavené volitelným ovládacím modulem s LCD 
displejem. 
 

4.1 Spuštění 
 
Po zobrazení loga výrobce následuje název a verze zařízení včetně data vytvoření firmware. 
 

 
 
Nyní je zařízení připraveno k provozu. 
 

4.2 Displej 
 
Jsou dostupné různé módy zobrazení hodnot. Mohou být aktivovány v normálním režimu (nikoliv z menu) 
pomocí tlačítka ► . 

 
- 2-řádkové textové zobrazení  

 

 
 
1. řádek : aktuální měřená hodnota – průtok/hmotnostní průtok/rychlost proudění  
2. řádek : aktuální stav čítače množství 

 
- 3-řádkové textové zobrazení 

 

 
 
1. řádek : aktuální měřená hodnota – průtok/hmotnostní průtok/rychlost proudění 
2. řádek:  aktuální teplota média 
3. řádek : aktuální stav čítače množství 
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- Grafické zobrazení průtoku  
 

 
 
V záhlaví je zobrazena aktuální hodnota průtoku a graficky zobrazen průběh za posledních 10 
vteřin. Data běží zprava doleva, nejstaší hodnota je vlevo.    

 
- Grafické zobrazení teploty 

 

 
 
V záhlaví je zobrazena aktuální hodnota teploty média a graficky zobrazen průběh za posledních 
10 vteřin.  Data běží zprava doleva, nejstaší hodnota je vlevo.   

 
- Stav 

 
 

 

1. řádek  stav 
2. řádek: doba provozu (zde: zařízení je v provozu 0 dní, 0 hodin, 2 minuty, 51 sekund) 
3. řádek: čas vzniku posledního pulsu, měřeno od počátku provozu  
4. řádek: čas posledního dotazu po M-Bus, měřeno od počátku provozu (zde: zařízení je v provo-

zu 0 dní, 0 hodin, 2 minut, 40 sekund) 
 

 

4.2.1 Chybové kódy 
 
V případě vzniku chyby je zobrazen buď příslušný chybový kód (viz kap. 7), nebo vysvětlení chyby. 
Chybové kódy jsou viditelné v Menu -> Device -> Info , viz popis v kap. 4.6.3. 
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4.3 Zámek klávesnice 
 
Za účelem ochrany před neoprávněnou manipulací je možné uzamknout klávesnici. Stiskněte současně 
tlačítka ► a OK po dobu min. 3 vteřin. Zobrazí se zpráva potvrzující uzamčení klávesnice. Stejným 

postupem klávesnici odemknete.  
 
Je možné i hardwarové uzamčení klávesnice – po otevření krytu elektroniky je snadno přístupná propojka 
pro deaktivaci klávesnice. Při propojení jsou klávesy funkční, při rozpojení jsou uzamčeny. 
 
 
 

 
 Propojka 

pro uzamčení klá-
vesnice  
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4.4 Funkce klávesnice 
 

OK - klávesa 
- otevře menu 
- vybere položku z menu 
- změní nastavení 
- uloží změny 

- potvrdí zprávu 
 

► - klávesa 
- změní mód dipleje 
- nastaví další moložku menu 

- nastaví další text 
- změní výběr 
- změní parametr 

 

+ - klávesa 
- mění hodnotu parametrů 

 

ESC - klávesa 
- posun v menu o úroveň výše 
- zruší provedené změny 

 

klávesy OK - a ►  
- stisknutím po dobu 3 sekund se uzamkne nebo odemkne klávesnice 

 

V následujících příkladech je každá klávesa popsána detailně: 

Příklady použití kláves v menu: 

Výběr položky z výpisu: 

Pomocí “►” listujeme dolů 

Každá navolená položka je prosvětlená 

Pomocí "ESC" se dostaneme o úroveň výše (zpět) 

Pomocí "OK" se dostanemo o úroveň dále (dopředu) = výběr 

 

Změna hodnoty parametru: 

Pomocí “+” nebo “►” provádíme změnu hodnoty parametru 

Zvolená položka bliká (zde "Pulse") 

Pomocí  "OK" hodnotu uložíme a vrátíme se zpět na výpis 

Pomocí "ESC" se vrátíme na výpis bez uložení změny 

 

Změna číslené hodnoty parametru nebo textového pole: 

Pomocí  "+" měníme číslo nebo text 

Měněná hodnota bliká (zde "1") 

Pomocí "►" se posuneme o jedno číslo / znak doprava 

Pomocí "Ok" uložíme a vrátíme se zpět na výpis 

Pomocí "ESC" se vrátíme na výpis bez uložení změny 
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4.5 Struktura menu 

 
Menu 
 Device 

  Display 4.6.1 
   Unit 4.6.1.1 
   Language 4.6.1.2 
   Contrast 4.6.1.3 
   Light 4.6.1.4 
  Interface 4.6.2 

M-Bus 4.6.2.1 

Primary address 4.6.2.1.1 
Baud rate 4.6.2.1.2 

WiFi 4.6.2.2 
Switch on/off 4.6.2.2.1 

  System 4.6.3 
Info 4.6.3.1 

   Factory settings 4.6.3.2 
  Shutdown 4.6.4 
 

Measurement Settings 
  Basic settings 4.6.5 
   Diameter 4.6.5.1 
   Profile factor 4.6.5.2 

   Absolute pressure 4.6.5.3 
   Damping 4.6.5.4 
  Type of gas 4.6.6 
   Medium 4.6.6.1 

Characteristics 4.6.7 
   Configuration 4.6.7.1 
   Pairs of values 4.6.7.2 

  Standard conditions 4.6.8 

   Standard temperature 4.6.8.1 
   Standard pressure 4.6.8.2 
   Standard density 4.6.8.3 
 

 Outputs 

  Analog output 1 4.6.9 
   Unit 4.6.9.1 
   Start value 4.6.9.2 
   Final value 4.6.9.3 
  Analog output 2 4.6.10 
   Unit 4.6.10.1 
   Start value 4.6.10.2 

   Final value 4.6.10.3 
  Pulse output 4.6.11  Pulse output 4.6.11 
   Type 4.6.11.1   Type 4.6.11.1 
   Limit value 4.6.11.2  Unit 4.6.11.3 
       Factor 4.6.11.4   

 Quantity Counter 4.6.12  
  Reset 4.6.12.1 

  Settings 4.6.12.2 
   Decimal places 4.6.12.2.1 
   Unit 4.6.12.2.2 
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4.6 Funkce Menu 
 

Nastavení: 
 
4.6.1 Display / Displej 

  Menu ->  Device -> Display 
 
4.6.1.1 Unit / Jednotka 
 
Vyberte jednotku zobrazení pro LCD displej a WiFi modul 
 
Selection: S(N)l/s = přepočtený / standartní průtok v litrech/sec vypočtený z rychlosti 

proudění, meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / 
přepočtových / standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 S(N)l/min = přepočtený / standartní průtok v litrech/min vypočtený z rychlosti 

proudění, meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / 
přepočtových / standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 S(N)l/h = přepočtený / standartní průtok v litrech/hod vypočtený z rychlosti 

proudění, meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / 
přepočtových / standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 S(N)m³/s = přepočtený / standartní průtok v m3/sec vypočtený z rychlosti proudění, 

meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / přepočtových / 
standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 S(N)m³/min = přepočtený / standartní průtok v m3/min vypočtený z rychlosti proudění, 

meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / přepočtových / 

standartních  podmínek (4.6.8) 
 
 S(N)m³/h = přepočtený / standartní průtok v m3/hod vypočtený z rychlosti proudění, 

meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / přepočtových / 
standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 S(N)cfm* = přepočtený / standartní průtok v kubických stopách za minutu vypočtený 

z rychlosti proudění, meřícího profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a 
vztažných / přepočtových / standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 kg/h = hmotnostní průtok v kg/hod vypočtený z rychlosti proudění, meřícího 

profilu (4.6.5.1) průměru potrubí a vztažných / přepočtových / 
standartních  podmínek (4.6.8) 

 
 Sm/s* = standartní rychlost proudění v m/sec 

 
 Sft/min* = standartní rychlost proudění ve stopách/min 
   * nastavení není umožněno s M-bus 

 
 

 
4.6.1.2 Language / Jazyková mutace 
 
Vyberte jazykovou mutaci  German nebo English 
Pozor : Při volbě jazykové mutace “English” se budou jednotky dle bodu 4.6.1.1 zobrazovat ve 

formě Sl/s, Sl/min, Sl/h, Sm³/s, Sm³/min, Sm³/h (Standard flow rate) 
 
4.6.1.3 Contrast / Kontrast 
 
Zvolte z šestistupňové škály podsvícení(0-5) 

 
4.6.1.4 Light / Podsvícení 
 
Podsvícení je nastavitelné v pěti stupních (0 %, 25 %, 50 %, 75 % and 100 %)  
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4.6.2 Interface 
    Menu ->  Device -> Interface 
 

 
4.6.2.1  M-Bus 

    Menu ->  Device -> Interface -> M-Bus 

 
 

4.6.2.1.1 Primární adresa 
 
Nastavení primární adresy je možné v rozsahu 0 – 250. 
Pro nastavení adresy na 253 odpovídá adresa jedné sekundární adrese; z toho důvodu zařízení nereaguje 

na primární adresu. 
Nastavení sekundární adresy je uvedeno v kapitole 2.3.3. 
 
  
4.6.2.1.2 Rychlost přenosu 
 
Volitelně:      300 Baud 
      600 Baud 
    1200 Baud 
    2400 Baud 
    4800 Baud 
    9600 Baud 

  19200 Baud 
  38400 Baud 
 
4.6.2.2 WiFi 

    Menu ->  Device -> WiFi 
 

4.6.2.2.1 Zapnutí/Vypnutí 
 
Výběr:  WiFi: =  On nebo Off 

Activace nebo deaktivace volitelného WiFi modulu. 
Upozornění: Tato volba je dostupná pouze v případě, že průtokoměr je vybaven 

volitelným WiFi modulem 
   
4.6.3 System 

    Menu ->  Device -> System 
 

 
4.6.3.1 Info 

    Menü ->  Device -> System -> Info 
 
Informace o zařízení – typ, výrobní číslo, verze firmware, stav zařízení. Případné zobrazené chybové kódy 
jsou – viz kap. 7. 
 

 

4.6.3.2 Factory settings/ Tovární nastavení 
    Menü ->  Device -> System -> Factory settings 

 
 
Provede obnovu původního továrního nastavení. Všechny změny provedené po uvedení do provozu budou 

touto volbou přepsány. Tovární nastavení je přednastaveno na hodnoty uvedené v přiložené dokumentaci.   

 
Před obnovou továrního nastavení je zobrazena zpráva: 
 
Restore factory settings? / Provést obnovu továrního nastavení?    
 

Potvrďte pomocí "OK" nebo odmítněte pomocí  "ESC". 
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4.6.4 Shutdown / vypnutí  

    Menu -> Device -> Shutdown 
 
Bezpečné vypnutí přístroje s uložením aktuálních hodnot o spotřebě. 

 
Zobrazované informace při aktivovaném vypnutí: 
 
Shutdown device? / vypnout přístroj?    
Potvrďte pomocí "OK" nebo odmítněte pomocí  "ESC". 
 

Přístroj lze restartovat dočasným odpojením od napájení. 
 
 

Settings: 
 

4.6.5 Basic settings / Základní nastavení 
    Menu -> Measurement settings -> Basic settings 

  
4.6.5.1 Diameter / Průměr potrubí 
 
di/mm: Zadejte vnitřní průměr potrubí di v mm v rozsahu 0.1 mm – 9999.9 mm. 

 
4.6.5.2 Profile factor Koeficient profilu 
 
Koeficient profilu PF je poměr průměrné rychlosti proudění v celém průřezu potrubí a rychlosti měřené 
snímačem v ose potrubí. Podmínkou je umístění snímače v ose potrubí, dodržení příslušných rovných 
úseků potrubí před a za místem měření, a proudění nerotačního charakteru. (viz též dokumenty U232 a 

U234). 
 
Koeficient profilu zvolte pro jednotlivé půměry potrubí z následující tabulky: 
 
 

Vnitřní průměr potrubí 
di v mm 

PF pro snímače TA10 
 

25 0.725 

27.2 0.740 

35.9 0.790 

40 0.810 

41.8 0.820 

50 0.840 

> 50 0.840 
 
Pro měření v otevřených prostranstvích nebo velmi rozměrných kanálech a potrubích použijte PF = 1.000. 
 

Koeficient profilu pro měřící tratě TA Di …, které jsou kalibrované pomocí linearizační křivky uložené 
v elektronice převodníku, musí být koeficient profilu PF vždy nastaven na PF = 1.000! 

 
4.6.5.3  Absolute pressure / Absolutní tlak 
 
Max. pressure/hPa: zadejte absolutní pracovní tlak v hPa za účelem korekce při nulovém průtoku. 
 
4.6.5.4 Damping / Filtr 
 
Nastavení filtru má vliv na zobrazenou hodnotu na displeji i na hodnotu přenášenou pomocí M-Bus. 
 

Damping/s: zadejte hodnotu v rozmezí 01 až 99 vteřin 
 
Příklad 10 vteřin: zobrazená hodnota je aktualizována každou vteřinu a představuje aritmetický průměr 
měřených hodnot za posledních 10 vteřin.  
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4.6.6 Type of gas / Volba média 
  Menu -> Measurement settings -> Type of gas 
 

Výběr měřeného média, a tím i přiřazení linearizační charakteristiky (viz též kap. 4.6.7).  

 
4.6.6.1 Medium / Médium 
Vyberte z nabídky různých plynů a tím i různých měřících charakteristik.   
 
Výběr: Air / Vzduch 
 
 Nitrogen / Dusík (N2) 
 
 Argon / Argon (Ar) 
 
 Methane / Metan (CH4) 
 
 Propane / Propan (C3H8) 
 
 Butane / Butan (C4H10) 
 
 Carbon dioxide / Dioxyd uhlíku (CO2) 
 
 Landfill gas / Kalový plyn (cca. 40% CH4)  
 
 Helium / Hélium (He)  
 
 Hydrogen / Vodík (H2)  
 
 Oxygen / Kyslík (O2)  
 
 Custom 1 = Výběr je možný pouze v souvislosti s provedením kalibrace v reálném 

médiu (viz datový list příslušného snímače) 
 
 Custom 2 = Výběr je možný pouze v souvislosti s provedením kalibrace v reálném 

médiu (viz datový list příslušného snímače) 

 
 

4.6.7 Characteristics / Měřící charakteristiky 
  Menu -> Measurement settings -> Characteristics 
 

Zobrazení a editace měřící charakteristiky přiřazené měřenému médiu.  

 
4.6.7.1 Configuration / Konfigurace 
 
Quantity / Počet: zadejte počet párů hodnot linearizační charakteristiky (min. 2, max. 30),  viz 
kap.4.6.7.2. 

 
4.6.7.2 Pairs of values / Hodnoty linearizační křivky 
 
Zadání a editace hodnot linearizační křivky, sestávající z určitého počtu párů hodnot (počet párů hodnot 

lze měnit viz kap. 4.6.7.1). páry hodnot musejí mít vzestupný průběh, t.j. následující hodnoty rychlosti a 
frekvence musejí být vždy větší než hodnoty předchozí. 
 
Příklad pro počet = 03 
01:000.50 m/s, 06000Hz 
02:010.00 m/s, 08350Hz 

03:040.00 m/s, 12770Hz 

 
Pokud je hodnota frekvence větší než hodnota frekvence z posledního (nejvyššího) páru hodnot, 

bude sice hodnota rychlosti vypočtena, avšak s vyšší nejistotou (chybou) měření, než je dekla-

rovaná.  
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4.6.8 Standard conditions / Standartní-přepočtové (vztažné) podmínky 

  Menu -> Measurement settings -> Standard conditions 
 

Výrobce Höntzsch používá pro tlakovou a teplotní korekci tyto standartní hodnoty: 294.2 K (+21 °C / +70 
°F) a 1014 hPa (14.7 psia). Odlišné podmínky lze zadat následujícími volbami:  
 

4.6.8.1  Standard temperature / Standartní teplota 
 
S-Temp/K: zadejte v Kelvinech 
 
4.6.8.2  Standard pressure / Standartní tlak 
 
S-Pressure/hPa: zadejte v hPa 
 
4.6.8.3 Standard density Standartní hustota 
 
S-Density/kg/m³: zadejte v kg/m³ pro přepočet na hmotnostní průtok. 

 

 

Výstupy: 
4.6.9 Analog output 1 / Analogový výstup 1 

    Menu -> Outputs -> Analog output 1 
 
Nastavení analogového výstupu 1 (4 ... 20 mA) 
 
4.6.9.1 Unit / Jednotka 
 
Fyzikální jednotka příslušející počáteční a konečné hodnotě analogového výstupu 
Výběr: Sl/s 
 Sl/min 
 Sl/h 

 Sm³/s 
 Sm³/min 
 Sm³/h 
 kg/h 
 Sm/s 

 Sft/min 
 Scfm 

 °C 
 °F 
 
4.6.9.2 Start value / Počáteční hodnota 
 
Počáteční hodnota analogového výstupu (ve zvolených jednotkách), odpovídající výstupnímu proudu 4 mA  
 
4.6.9.3 Final value / Konečná hodnota 
 
Konečná hodnota analogového výstupu (ve zvolených jednotkách), odpovídající výstupnímu proudu 20 mA 
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4.6.10 Analog output 2 / Analogový výstup 2 

    Menu -> Outputs -> Analog output 2 
 
Nastavení analogového výstupu 2 (4 ... 20 mA). Tento analogový výstup se nevyžaduje u zařízení s 
volbou M-Bus. 
 

4.6.10.1 Unit / Jednotka 
 
Fyzikální jednotka příslušející počáteční a konečné hodnotě analogového výstupu 
Výběr: Sl/s 
 Sl/min 
 Sl/h 

 Sm³/s 
 Sm³/min 
 Sm³/h 
 kg/h 
 Sm/s 

 Sft/min 

 Scfm 
 °C 
 °F 
 
4.6.10.2 Start value / Počáteční hodnota 
 
Počáteční hodnota analogového výstupu (ve zvolených jednotkách) 
 
4.6.10.3 Final value / Konečná hodnota 
 
Konečná hodnota analogového výstupu (ve zvolených jednotkách)  

 

 
4.6.11 Pulse output / Pulzní výstup 

    Menu -> Outputs -> Pulse output 
 
Výstup s otevřeným kolektorem spíná do GND (signálová zem) a lze jej použít jako omezovač (“limit 

switch”) nebo čítač. 
Nastavení výstupu (funkce a jeho parametry) je možné pomocí displeje s klávesnicí. Tovární nastavení 
výstupu je uvedeno ve výpisu nastavení přístroje, které je součástí dodávky. 
 

Použití: GND přístroje je spojen se signálovou zemí jednotky pro sběr dat. Otevřený kolektor je připojen 
na vstup jednotky pro sběr dat, který je napájen přes tzv. “pull-up” resistor (napájení 24 V DC, odpor re-
zistoru 5 … 10 kΩ. Výstup lze zatížit max. 20 Ma / 32 V DC. 
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4.6.11.1 Type / Funkce 
 
Přepíná mez funkcí Limitní hodnota a Množstevní pulz 
Výběr:    Limit value / Limitní hodnota 
     Pulse / Pulz 
 

 
4.6.11.2 Limit value / Limitní hodnota 
 
Zde zadejte limitní hodnotu rychlosti proudění v Nm/s, kdy dojde k aktivaci výstupu. 
 
Popis stavů omezovače (“limit switch”): 

rychlost proudění ≤ hodnota omezovače => otevřený kolektor je neaktivní, vysoká impedance výstupu 
rychlost proudění > hodnota omezovače => otevřený kolektor je aktivní, nízká impedance výstupu 
 

 
4.6.11.3 Unit / Jednotka 
 
V režimu Pulz zadejte fyzikální jednotku objemu / množství příslušející pulznímu výstupu. 
 
4.6.11.4 Factor / Koeficient 
 
V režimu Pulz zadejte koeficient pro výpočet aktivace pulsního výstupu. 

 
Příklad - jednotka Nm³ a koeficient 100: pulzní výstup vygeneruje 1 pulz na každých 100 Nm3 proteklého 
množství. 
 
 
 

4.6.12 Quantity counter / Čítač 
  Menu -> Quantity counter 
 
Nastavení čítače průtoku 
 

4.6.12.1 Reset / Nulování 
 
Po odsouhlasení provede vynulování čítače. 
 
4.6.12.2 Settings / Nastavení 

Nastavení čítače. 
 

 
4.6.12.2.1 Decimal places / Rozlišení 
Definuje počet desetinných míst (0 až 3 desetinná místa) hodnoty čítače zobrazené na displeji nebo 
předávané pomocí M-Bus.  

 
 
4.6.12.2.2 Unit 
Jednotky čítače lze nastavit. 
Volba: Sm³ 

 Sl 
 kg 
 cft 
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5 WiFi 
 
Zde popsané funkce platí pro průtokoměry, vybavené volitelným WiFi modulem.  
Pokud chceme zařízení provozovat přes WiFi spojení, můžeme se pomocí příslušného kompatibilního 
zařízení připojit k průtokoměru, provádět jeho konfiguraci, odečítat a přenášet měřená data. 
 

5.1 Specifikace 
 

Anténa: 2.15 dBi. Případnou náhradu antény provádějte pouze stejným typem antény. Při provozu 
dodržujte odstup personálu od antény min 20 cm.   
 

Standard: IEEE 802.11b/g/n 
Frekvence: 2.4 GHz (2412~2472 MHz). 
 

5.2 Úvodní nastavení 
 
WiFi modul by měl být nastaven ihned po prvním spuštění, a to včetně změny přednastaveného hesla. 
Modul generuje v průběhu prvního spuštění bezdrátovou siť s následujícím jménem: 
 

SSID hoentzsch U10b XXXXX CONFIG 

 
XXXXX je nahrazeno výrobním číslem vašeho průtokoměru.  
Otevřete si nastavení bezdrátové sítě na vašem PC, chytrém telefonu, tabletu či jiném kompatibilním 
zařízení a připojte se k tomuto přístupovému bodu. 
Přednastavené přístupové heslo je “U10b_SNRxxxxx” kde xxxxx odpovídá 5-ti místnému výrobnímu číslu.  
Je-li spojení navázáno, spusťte webový prohlížeč a jako vyhledávanou adresu zadejte “u10b.com” nebo 

“192.168.0.1”, tím se dostanete do konfigurační stránky modulu. Nejprve zvolte komunikační jazyk a dále 
přistupte k vlastní konfiguraci WiFi modulu. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Následující řádky vysvětlují jednotlivé položky: 
 
Login and password / Jméno a heslo: 
Změňte přístupové jméno a heslo. Toto Vám zaručí ochranu před neoprávněnou manipulací jakož i 

chráněný přístup k funkcím jako změna parametrů či reset do továrního nastavení modulu.  
 

Password-protected parameters / Heslem chráněné parametry 
Zde můžete zvolit, jestli bude nastavení parametrů chráněno před změnou použitím hesla.  
 
Enable client mode / Povolit režim Client: 
Použijte tuto volbu, chcete-li zařízení začlenit do již existující bezdrátové sítě. 
Kap. 5.2.1 a 5.3.1.1 budou v tom případě bezvýznamné. 
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Enable access point / Povolit režim přístupový bod: 
Použijte tuto volbu pro vytvoření lokálního přístupového bodu (Hot Spot). 

Kap. 5.2.2, 5.3.1.2 a 5.3.1.3 budou v tomto případě bezvýznamné. 
 
Access point PW / Heslo přístupového bodu: 
Heslo chránící přístup k přístupovému bodu, k informacím a konfiguraci. Password protecting the access 
point, info access point and the configuration access point. Bezpečnostní dotaz zda heslo bylo změněno v 
průběhu inicializačního spuštění.Security demands that the password be changed during initial operations. 
 

Use custom/fixed IP / Použít dynamickou / fixní IP adresu: 
Chcete-li použít fixní IP adresu v režimu “Klient”, ujistěte se, že zvolená IP adresa nekoliduje s jinou již 
použitou IP adresou dané sítě, nebo použijte volnou adresu převatou z info seznamu adres DHCP serveru 
příslušné sítě.    
V případě dynamické adresy bude tato adresa přidělena existujícím routerem /DHCP serverem. V tomto 

případě se nepoužije info seznam adres.  

Při práci v režimu Klient vždy doporučujeme přidělení fixní IP adresy tak, aby zařízení bylo vždy dostupné 
na téže adrese; tzn. nebude nutné např. po výpadku sítě zjišťovat novou adresu zařízení, která byla nově 
přidělena prostřednictvím DHCP serveru.  
Pro zjištění platných použitelných adres v síti je vhodné spustit režim Klient s dynamickou adresou. Pak je 
možné zařízení překonfigurovat na zařízení s fixní adresou, takto zjištěnou v předchozím kroku.  
 
Když provedeme “Activate access point / Aktivuj přístupový bod” , můžeme touto volbou přidělit přístupo-

vému bodu jinou adresu, než původní “192.168.0.1”. 
 
TCP/UDP port / TCP/UDP port: 
Výběr portu pro výměnu dat pomocí TCP nebo UTP. Viz kap. 5.3.3 and 5.3.4. 
 
Save settings / Uložení: 
Uloží provedené změny v nastavení, klikněte “save settings / uložit”.  

 

5.2.1 Inicializace přístupového bodu 
 

Volba “Activate access point / Aktivuj přístupový bod” zobrazí aktivační tlačítko pro spuštění činnosti. 
Stisknutím se ukončí konfigurační režim a spustí se přístupový bod / hot spot. 

 

5.2.2 Inicializace režimu Klient 
 
Volba “Enable client mode / Povolit režim Klient” navede uživatele (po uložení)  na  oddíl WiFi settings 
Nastavení WiFi. 
Kliknutím se začnou zjišťovat dostupné bezdrátové sítě. Znovuzvolením se bude process hledání opakovat.  

Vyberte požadovanou bezdrátovou síť / přidejte novou síť manuálně. Po stisknutí tlačítka “con-
nect/připojit” dojde k pokusu o připojení k vybrané síti. Pokud to není možné, bude znovu spuštěn proces 
konfigurace přístupového bodu. Nový pokus o připojení bude spuštěn pomocí tlačítka reset. Pokud jste 
zadali např. nesprávné heslo, budete muset opakovat předchozí kroky.   
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5.3 Webové rozhraní 
 

5.3.1 Přístup k webovému rozhraní 
 

5.3.1.1 Přístupový bod 

 
Průtokoměr generuje bezdrátovou síť s následujícím jménem SSID : 
 

SSID hoentzsch U10b XXXXX 

 
kde XXXXX je výrobní číslo vašeho konkrétního průtokoměru.  
Pomocí vašeho PC, Mac, chytrého telefonu, tabletu či jiného kompatibilního zařízení se připojte k 
tomuto přístupovému bodu. Použijte heslo zadané při konfiguraci přístupového bodu. Je-li spojení 
navázáno, spusťte webový prohlížeč s adresou “u10b.com” nebo číselnou IP adresou. IP adresa je 

buďto fixní adresa, kterou jste průtokoměru dříve přidělili, nebo standartní adresa “192.168.0.1”. 
Výsledkem je načtení úvodní webové stránky. 

 
5.3.1.2 Klientský mód s dynamickou IP adresou 
 
Bylo-li zařízení úspěšně připojeno do vámi vybrané bezdrátové sítě, bude se jevit jako zařízení s 
následujícím jménem SSID : 
 

SSID hoentzsch U10b XXXXX 

 
kde XXXXX je výrobní číslo vašeho konkrétního průtokoměru.   
Neznáte-li či nejste-li nijak schopni zjistit jemu přidělenou IP adresu, otevřete nastavení 
bezdrátových sítí ve vašem libovolném kompatibilním zařízení a spojte se s přístupovým bodem 

pomocí hesla zadaného při jeho konfiguraci. Je-li spojení navázáno, spusťte webový prohlížeč s 
adresou “u10b.com” nebo číselnou IP adresou “192.168.0.1”. Po úspěšném přihlášení se zobrazí 
informační stránka se jménem bezdrátové sítě, ke které je průtokoměr připojen, a jeho IP adresa. 
Tu si zkopírujte nebo poznačte. Pro další činnost doporučujeme prozatím nechat informační 

stránku aktivní.  
Připojte se k vybrané bezdrátové síti a do webového prohlížeče zadejte IP adresu průtokoměru, 
kterou jste zjistili v předchozím kroku; načte se vám úvodní webová stránka. 

Info access point se nesmí ukončit. Můžete jej kdykoliv ukončit prostřednictvím separátního Info 
access point nebo webového přístupu, který byl aktivován dříve. Blíže viz kap. 5.3.2.4 sub-heading 
“Deactivating the info access point”. 
 
Pokud IP adresu znáte, připojte se k bezdrátové síti, kterou jste předtím vybrali dle kap. 5.2.2. Do 
vašeho webového prohlížeče zadejte IP adresu; načte se vám úvodní webová stránka. V tomto 

případě info access point není aktivní a může být kdykoliv ukončen. To lze docílit buď přes přístu-
pový bod, nebo přes webové rozhraní, viz kap. 5.3.2.4. 
 

 
5.3.1.3 Klientský mód s fixní IP adresou 

 
Bylo-li zařízení úspěšně připojeno do bezdrátové sítě, otevřete ve svém PC, Mac, chytrém telefonu, 

tabletu či jiném kompatibilním zařízení nestavení bezdrátových sítí a spojte se se síťí zvolenou dle 

kap. 5.2.2.  
Do webového prohlížeče zadejte fixní adresu IP; načte se vám úvodní webová stránka. 
 



 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
U429_U10b_B_cz_220930 24/35 

 

5.3.2 Ovládání webového rozhraní interface 
 

Úvodní stránka vypadá následovně. Níže je vysvětlení jednotlivých položek.Podporované prohlížeče jsou 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.3.2.1 Info /Info 
 

Stránka zobrazuje základní informace o průtokoměru, t.j. čas provozu, stav zařízení atd. 

 
5.3.2.2 Measured value display / Zobrazení měřené hodnoty 

 

Vizualizace měřených hodnot pomocí tří nazávislých uživatelských grafů. První graf zobrazuje ak-
tuální průtok, hmotnostní průtok nebo rychlost proudění. Druhý graf zobrazuje teplotu a poslední 
zobrazuje stav čítače množství. Jednotlivé grafy lze zvětšovat pomocí myši nebo dvou prstů na 

dotykovém displeji, Dvojklik na příslušném grafu jej uvede do výchozího zobrazení. 
Obrazovka též umožňuje export dat v CSV formátu. 
 
5.3.2.3 Measured value display (relative time) / Zobrazení měřené hodnoty (rela-

tivní časová osa) 
 

Měřené hodnoty jsou vizualizovány obdobně jako v kap. 5.3.2.2, ale jednotlivé hodnoty nejsou ro-

zlišeny časovou značkou, nýbrž jsou sekvenčně označeny číslem.  
Obrazovka též umožňuje export dat v CSV formátu. 
 
 
5.3.2.4 Module settings / Nastavení  

 
Tato stránka slouží k nastavení parametrů WiFi modulu. Níže jsou vysvětleny jednotlivé položky: 
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Refresh rate / Interval aktualizace: 
Nastavení intervalu aktualizace měřené hodnoty v zobrazených grafech. (Zrůměrované hodnoty v 

průběhu 500 ms se mohou mírně odlišovat od hodnot zobrazených na volitelném LCD displeji.)  
 
Number of data points in graph / Počet datových bodů v grafu: 
Grafy začínají zaznamenávat měřenou hodnotu od okamžiku otevření stánky. Tato volba umožňuje 
definovat počet záznamů měřených hodnot v grafu. Po dosažení tohoto limitu je vždy při načtení 
nejnovější hodnoty umazána hodnota nejstarší. Příliš mnoho záznamů může zpomalovat činnost 

stránky.  
 
Enable UDP broadcast / Povolit UDP přenos: 
Aktivuje / deaktivuje přenos UDP. Více informací viz kap. 5.3.3 
 
Enable data exchange via TCP / Povolit datový přenost pomocí TCP: 
Aktivuje / deaktivuje datový přenos pomocí TCP. Více informací viz kap. 5.3.4. 

 
Disable info access point / Zakázat info acces point : 
Tato volba deaktivuje info access point. Volba je viditelná pouze ve stavu aktivní info access point 
a slouží k úplné deaktivaci. 

 
5.3.2.5 Parameter setting part 1 / Parametrizace část 1 
Stánka slouží k nastavení parametrů zařízení. Struktura a funkce je stejná jako v menu displeje. 

Jednotlivé parametry – viz kap. 4.5 až 4.6.8.12 
 
5.3.2.6 Parameter setting part 2 (pairs of values) / Parametrizace část 2 (linear-

izační křivka) 
Stránka je určena pro vložení linearizační křivky ve formě párů hodnot pro aktuálně zvolený plyn. Viz 
též kap. 4.6.7.2 

 
 

5.3.2.7 Jazyk 
Stránka umožňuje změnu jazyka. 
 

5.3.2.8 Reset / Reset 
Funkce je chráněna heslem, zadaným při úvodním spuštění (viz kap. 5.2). 

 
Reset the quantity counter / Nulování čítače spotřeby: 
Vynuluje čítač spotřeby. 
 
Reset flow sensor to factory settings / Reset do továrního nastavení: 
Uvede průtokoměr do původního továrního nastavení . 
 

Reset WiFi module / Reset WiFi modulu: 
Resetuje WiFi modul. Zruší všechna síťová nastavení, WiFi modul je pak nutné znovu nastavit – viz 
kap. 5.2. 
 
Reset all / Reset všeho: 
Uvede průtokoměr do továrního nastavení a zruší všechna síťová nastavení WiFi modulu. WiFi 

modul je pak nutné znovu nastavit – viz kap. 5.2. 
 

Upozornění: Jakékoliv změny v konfiguraci parametrů průtokoměru, nastavení WiFi modulu, nebo 
provedení povelu reset all způsobí zrušení přenosu aktuálních měřených hodnot. 
Znamená to, že vizualizace měřených hodnot, TCP či UDP komunikace nebude 
funkční a je třeba ji znovu spustit. 
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5.3.3 UDP broadcast / Přenos UDP 
 

Je-li akltivován přenos UDP (viz kap. 5.3.2.4), zařízení zasílá měřená data na adresu IP ve formátu 
XXX.XXX.XXX.255 a nastavený port. Ve výsledku můžete dostávat data ze všech zařízení na stejnou IP 
adresu. 
Měřená data mají formát JSON (JavaScript Object Notation). 
Příklad : {"temp":"20.0", "flow":"0.00", "vol":"11"} 

“temp” je aktuální teplota měřeného media ve °C. 
“flow” je aktuální průtok ve zvolených jednotkách. 
“vol” je aktuální hodnota čítače spotřeby v Nm³. 
 
 

5.3.4 TCP data exchange / Datový přenos TCP 
 

Komunikace s převodníkem průtokoměru pomocí protokolu TCP/IP. Je nutné znát IP adresu a číslo portu 
průtokoměru (závisí na nastavení) . 
 
Převodník průtokoměru U10b s integrovaným WiFi modulem odpovídá na jemu adresované pakety TCP. 
Datové pole musí obsahovat platné 16-ti bitové (2 byte) ID.  Každé Every ID stands for a function. 

TCP paket adresovaný do převodníku (dotaz) : 
 
 
 
 
 
 

TCO paket z převodníku (odpověď): 
 
 
 

 
 
 

Odpověď měřícího převodníku vždy obsahuje v prvních 2 bytech ID odpovídajícího zařízení. Data obsažená 
v dalších bytech mají různý typ a délku v závislosti na ID.  

TCP header 

TCP data 
Byte1 Byte2 

ID Part1 ID Part2 

TCP header 

TCP data 
ID Part1 

 

Byte1 Byte2 Byte3 

ID Part2 
 

Data 

… 
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Výpis používaných ID: 

ID Datový typ 
(od 3. byte) 

Velikost datového 
pole* 
(Byte) 

Popis 

0x0000 ASCII Proměnné Jméno zařízení 

0x0001 ASCII Proměnné Výrobní číslo 

0x3000 Float 4 Aktuální rychlost proudění 

0x3010 ASCII Proměnné Aktuální rychlost proudění jako řetězec 

0x3020 ASCII Proměnné Fyzikální jednotka rychlosti proudění 

0x4000 Float 4 Aktuální teplota 

0x4010 ASCII Proměnné Aktuální teplota jako řetězec 

0x4020 ASCII Proměnné Fyzikální jednotka teploty 

0x5000 Double 8 Aktuální stav čítače spotřeby 

0x5010 ASCII Proměnné Aktuální stav čítače spotřeby jako řetězec 

0x5020 ASCII Variable Fyzikální jednotka čítače spotřeby 

0x6000 Byte 3 až 6: 
Float 
Byte 7 až 10: 
Float 

Od 10. byte  
Double 
 

4 + 4 + 8 = 16 Kompletní sada dat; 
Byte 3 až 6: 
Aktuální teplota  
Byte 7 až 10: 

Aktuální rychlost proudění  
od 10. byte: 
Aktuální stav čítače spotřeby 

* První 2 byte zprávy ID nejsou vyhodnoceny s touto velikostí. 
 

 

5.3.5 Hardwarový reset  
 

 
Dojde-li ke ztrátě hesla WiFi modulu, musí být heslo zrušeno. Za tím účelem opatrně otevřete kryt 
převodníku (v souladu s předpisy pro Ex prostředí) a stiskněte tlačítko SETUP po dobu 6-ti sekund (viz 

obrázek). 

 
 

Potom můžete znovu nastavit zařízení – viz kap. 5.2 
 
Tlačítko RESET nemá vliv na provedená nastavení. Lze jej použít např. k provedení restartu zařízení nebo 
k novému pokusu o připojení do sítě apod. 
 

SETUP 

RESET 



 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
U429_U10b_B_cz_220930 28/35 

 

5.3.6 Stavové LED 
 

 
 

Na obrázku vidíte 2 stavové LED diody WiFi modulu, které mají následující funkce: 
 

Power LED: 
 

Barva Stav Popis 

Modrá Svítí Napájení je v pořádku 

 Nesvítí Porucha napájení 

 
 
Status LED: 

 

Barva Stav Popis 

 Nesvítí Modul je vypnutý nebo je v poruše. Znovu zapněte modul 
(kapitola 5.3.7) a proveďte reset (kapitola 5.3.5). 

Bílá Svítí Zavádění programu 

Modrá / 

červená 

Svítí Inicializace a zahájení komunikace. 

modrá 
 

Bliká Aktivní konfigurační přístupový bod – nastává, pokud není 
přístroj nastaven nebo pokud nebylo možné se připojit do 
bezdrátové sítě. 

zelená Bliká V provozu (bez poruch) 

zelená Svítí Porucha – nutný reset přístroje 

červená 
 

Bliká Ztráta bezdrátové komunikace (dojde k automatickému ob-
novení komunikace, pokud je to možné). 

 
 
 

5.3.7 Spuštění modulu 
 
WiFi modul můžete zapnout a vypnout, je-li zařízení vybaveno displejem s tlačítky – viz kap. 4.6.2.1. Tato 

funkce můpže být použita i k restartu WiFi modulu. 

STATUS LED 

POWER LED 
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6 Uživatelský manuál pro termické snímače 

průtoku v kategorii 3G a 3D 
 

Nedodržení těchto pokynů při provozu může vest až k explozi. 
 

6.1 Přístroje 
 

Termické snímače průtoku TA a průtokoměry TA Di s integrovanou nebo externí vyhodnocovací jednotkou 
 
Účel použití 

Zde uvedené přístroje, vhodné pro potencionálně výbušná prostředí (3G a 3D), jsou přístroje pro měření 
rychlosti proudění, průtoku a teploty v plynných médiích. Jsou konstruovány pro použití tam, kde je vyža-
dováno provedení se stupněm ochrany 3G nebo 3D.   

Jsou-li provozovány v rámci limitů daných technickou specifikací, nemůže dojít k jejich přehřátí, vzniku 
jiskření či radiovému vyzařování.  
 
Přípustná povrchová teplota přístroje pro kategorii 3D je +135°C, které nemůže být dosaženo vnitřním 

samoohřevem zařízení. Maximální teplota měřeného media - viz typový štítek průtokoměru a přiložená 
technická dokumentace.  
 
Vyhodnocovací zařízení U10b s příslušným snímačem průtoku nelze použít v těchto prostředích: 

 tam, kde je vyžodována ochrana pro kategorii 1G nebo 2G   
 tam, kde je vyžodována ochrana pro kategorii 1D nebo 2D   
 

 

 
 
6.2  Bezpečnostní pokyny (viz kapitola 1) 
 

 

6.2.1 Všeobecně 
 

Pravděpodobná rizika: 

- úpravy zařízení uživatelem 
- provozování zařízení v podmínkách mimo limity dané technickou specifikací 
- provozování snímače v podmínkách mimo limity dané technickou specifikací 
- nesprávné používání zařízení 
 

Nebezpečí při instalaci snímačů do natlakovaných potrubí: 

- snímač lze vkládat / vyjímat do / z potrubí pouze v odtlakovaném stavu; nedodržením tohoto pokynu 
může dojít k vážnému zranění osob 

- instalace / vyjmutí do / z natlakovaného potrubí je dovoleno pouze v případě použití příslušných k to-
mu určených komponent, t.j. kulového ventilu a upínacího šroubení s bezpečnostním řetízkem  

 

Z hlediska maximální teploty okolí průtokoměru, která nesmí být překročena, je nutné brát v úvahu i 
případné zdroje radiačního tepla, např. zásobníky měřeného media. Z toho důvodu je nutné provést od-

stínění, případně tepelnou izolaci takovýchto zdrojů. 
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6.2.2 Použití v prostředích s potencionálním nebezpečím výbuchu 
 

Pravděpodobná rizika: 

- Snímače průtoku lze použít pouze v prostředích specifikovaných jako jako Kategorie 3G (zóna 2) nebo 
Kategorie 3D (zóna 22) . 

- Zařízení je nutné nechat před instalací alespoň 1 hodinu adaptovat na místní teplotu z důvodu za-
mezení vzniku kondenzace náhlou změnou okolních teplot. 

- Demontovat víko pouzdra převodníku a zapojovat či odpojovat vodiče lze pouze při vypnutém napájení. 
- Průtokoměry s externí vyhodnocovací jednotkou mohou být připojovány pouze v beznapěťovém stavu. 

Chraňte připojovací kabely před poškozením. 
- Před připojením napájení zkontrolujte správnost dotažení krytu pouzdra převodníku. 
- Vyvarujte se mechanických nárazů. 
- Poškozené zařízení nelze dale používat. Totéž platí pro poškození pouzdra převodníku.  
- Utěsnění kabelu musí být provedeno AWG24 nebo silněji. 
- Provedení připojovacích kabelů musí minimálně odpovídat teplotnímu limitu vyhodnocovací jednotky. 

- Vrstva prachu na krytu elektroniky nesmí překročit 5 mm. 
- Pro připojení kabelu je možné použít pouze kabelovou průchodku, dodanou spolu s průtokoměrem, 

případně jiný schválený typ průchodky. 
- Napětí sběrnice M-Bus vůči zemnícímu bodu nesmí překročit hodnotu 44 V. 
 
Přístroje kategorie 3G a 3D , vyjmenované v kap. in chapter 6.1 je možné použít výhradně v prostředích, 
kde okolní teplota krytu elektroniky nepřekročí povolené meze, které jsou  -25 až +60 °C 

Displej s tlačítky není schválen pro použití v prostředích Kategorie 3G a 3D. 
 
Přístroje kategorie 3G a 3D , vyjmenované v kap. 6.1 je možné použít výhradně v prostředích, kde není 
překročen maximální tlak a teplota měřeného media, vyznačená na štítku měřidla, a nejsou překročeny 
parametry okolní atmosféry.  
Přípustná povrchová teplota zařízení v kategorii 3D je +135 °C. 
Maximální teplota měřeného media : viz typový štítek a přiložená technická dokumentace. 
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6.3 Technické údaje 
 
 

Označení:  
 
 
Stupeň ochrany: Termické snímače TA  

 Ex ec IIC T4 Gc X (bez displeje) 
 
 

Označení:  
 
 
Stupeň ochrany: Termické snímače TA  

 Ex tc IIIC T135 °C Dc X (bez displeje) 
 
X: jsou stanoveny speciální podmínky, které je nutné dodržet při použití v prostředích s nebezpečím 
výbuchu (viz kap. 6.2.2) 
 
 

6.3.1 Elektrické údaje 
 
Napájecí napětí, spotřeba, připojení – viz údaje na typovém štítku a příslušná technická dokumentace; viz 
kap. 2.3.3. 
 
 

 
 

6.4 Instalace 
 

Při instalaci zařízení dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy a pokyny tohoto manuálu.  
Jako zemnící vodič doporučujeme použít vodič o průřezu 1.5 … 6 mm² , konec opatřete kabelovým očkem. 

Zemnící svorku dotáhněte kroutícím momentem 2 … 3 Nm. 
Pro připojení použijte kabel s teplotní odolností v rozsahu -25 … +80 °C. 
 

 

 
6.5  Údržba 

 

Věškeré opravy a údržbu zařízení smí provádět pouze výrobce Höntzsch GmbH & Co. KG. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
U429_U10b_B_cz_220930 32/35 

7 Poruchové stavy 
 

Porucha Příčina Odstranění 

Zařízení nepracuje Nesprávné napájení Zkontrolujte napájení a připojovací konektor 

Porucha elektroniky Zašlete do opravy 

Displej nezobrazuje Nesprávné napájení Zkontrolujte napájení a připojovací konektor  

Chyba při spuštění Stiskni současně tlačítka ESC a OK na dobu 2 
sekund – obnovení funkce displeje 

Přerušený kabel Odpojte zařízení od napájení, otevřete kryt  

elektroniky a zkontrolujte připojení plochého 
kablíku mezi deskou elektroniky a displejem 

Porucha elektroniky a dis-

pleje 

Zašlete do opravy 

Nulová měřená hod-
nota 
 

Znečištěný snímač Vyčistěte snímač v souladu s dokumentací 

Nesprávné nastavení 

 

Zkontrolujte správnost nastavení v souladu s 

datovým listem 

Porucha 
analogového 

výstupu 

Nesprávné nastavení analo-
gového výstupu 

Zkontrolujte nastavení v souladu s kap. 4 nebo 
5 (pomocí displeje nebo WiFi modulu) 

LED indikace poruchy Porucha je indikována blikáním LED 2 
každých 300 ms. Zkontrolujte napájení a re-
startujte zařízení / pokud porucha přetrvává, 

pokuste se ji odstranit za pomocí displeje nebo 
WiFi modulu a popisu chyby (error code viz 

tabulka níže). 

Příliš nízká měřená 
hodnota 

Znečištěný snímač Vyčistěte snímač v souladu s dokumentací 

Nesprávné nastavení 
 

Zkontrolujte správnost nastavení v souladu s 
datovým listem 

Příliš malý koeficient profilu 
PF 
 

Nastavte koeficient profile PF dle jmenovitého 
průměru potrubí a typu snímače ; 
viz též 4.6.5.2 

Příliš krátké uklidňovací 
úseky potrubí před/za  
místem měření 

Přemístěte snímač do vhodnějšího měřícího 
místa; 
zlepšete podmínky instalací usměrňovače 
proudění 

Rotační proudění Přemístěte snímač dále po směru proudění;  
použijte usměrňovač proudění 

Příliš vysoká měřená 
hodnota 

Nesprávné nastavení 
 

Zkontrolujte správnost nastavení v souladu s 
datovým listem 

Příliš velký koeficient profilu 
PF 
 

Nastavte koeficient profile PF dle jmenovitého 
průměru potrubí a typu snímače ; 
viz též 4.6.5.2 

Problém compatibility EMC  Zkontrolujte doporučení elektromagnetické 
kompatibility (EMC) dle dokumentace snímače   
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Porucha Příčina Odstranění 

Nefunkční M-Bus  Nesprávná volba rychlosti 
přenosu 

Rychlost přenosu přístroje musí být shodná s 
použitou rychlostí celé sběrnice. Viz kapitola 
4.6.2.1.2 

Nesprávná primární adresa Zkontrolujte primární adresu přístroje. Volte 
adresu, která není obsazena. Viz kapitola 
4.6.2.1.1 

Nesprávná primární a 
sekundární adresa 

Zkontrolujte primární a sekundární adresu 
vyhodnocovací jednotky. (software, data logger, 

e.g.)  
 

Nefunkční WiFi 
komunikace 

Nesprávná bezdrátová síť 
nebo IP adresa 

Klientský režim – zjistěte správnou IP adresu a 
zadejte ji do webového prohlížeče.  

Režim Přístupový bod – spojte se z bezdrátovou 

sítí, vložte heslo zadané při jeho inicializaci a do 
webového prohlížeče zadejte adresu 
“u10b.com” . 
Pokud jste zapomněli či ztratili přihlašovací úda-
je nebo nemůžete jinak zjistit IP adresu 
zařízení, proveďte reset WiFi modulu (viz kap. 
5.3.5) a reset bezdrátové sítě.  

 

V grafech nejsou žádná data Jestliže jste se přes webový prohlížeč připojili k 
zařízení, ale v příslušných grafech nejsou žádná 
data, zkuste znovu načíst příslušnou stránku, 
případně zkontaktujte svého spávce sítě - 
pracujete-li v režimu Klient, je možné že data 

jsou chráněna.  
 

Není možné se připojit Zkontrolujte stav WiFi modulu (viz kap. 5.3.6). 

Pokud není možné navázat spojení, přestože 
jste modul předtím správně nastavili a stavová 

LED diode bliká zeleně (bezchybný provoz), 
restartujte WiFi modul pomocí displeje s klá-
vesnicí nebo tlačítka reset. Pokud ani tak nelze 
navázat spojení, proveďte reset WiFi modulu 
(viz kap. 5.3.5) a reset bezdrátového připojení.  
 

Nefunkční WiFi modul Zkontrolujte stav WiFi modulu na displeji. 
Pokud nesvítí LED diody, zkontrolujte jejich stav 
(kap 5.3.6) a napájecí napětí. Pokud ani tak 
modul nefunguje, zašlete zařízení do opravy.   
 

Nelze komunikovat pomocí 
TCP/IP  

Není aktivní TCP móo nebo použitý port je 
blokován funkcí firewall. Aktivujte režim TCP 
(viz 5.3.2.4) a ujistěte se, že zvolený port je 
volný. 

 

Problém compatibility EMC Zkontrolujte doporučení elektromagnetické 

kompatibility (EMC) dle dokumentace snímače   

Nefunkční 

klávesnice 

Klávesy jsou uzamčeny po-

mocí přepínače nebo z dis-
pleje 

Vložte přepínač pod krytem pozdra do správné 

polohy, deaktivujte zámek klávesnice z displeje 
(viz kap. 4.3 a 4.4) 
 

Chybová hláška zo-
brazená na LCD dis-
pleji 

Zařízení detekovalo chybu při 
nastavení nebo při provozu 

Odstranění provedeme dle níže uvedených  
návodů a pokynů 
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Zařízení je při spuštění a během následného provozu soustavně monitorováno a v případě vzniku poruchy 
dojde k vyhodnocení a k příslušné odezvě. V návaznosti na to se na LCD displeji zobrazí chybový kód - viz 
kap 4.2.1 nebo Menu -> Device -> Info (viz kap 4.6.3). Vysvětlení významu jednotlivých kódů viz níže. 

 
 

 
Chybový 
kód 

 
Příčina 

 
Odstranění 
 

001 - 100 Chyba při spuštění Opakujte spuštění zařízení.  
Pokud se chyba opakuje, došlo pravděpodobně k 
poruše hardware  
 

301 

302 

Hodnoty snímače jsou mimo defi-

novaný rozsah 

Vyčistěte snímač v souladu s dokumentací 

303 Nastavení snímače TA je mimo 
definovaný rozsah 

Porovnejte hodnoty a opravte v souladu se specif-
ikací v datovém listu; je-li to nutné, obnovte tovární 
nastavení (viz kap. 4.6.4) 

304 - 309 Chyba TA snímače  Vyčistěte snímač v souladu s dokumentací. Pokud se 

chyba opakuje i po vyčištění a restartu, je prav-
děpodobnou příčinou hardwarová porucha zařízení. 
 

400 Není dostupná linearizační křivka  Zkontrolujte páry hodnot linearizační křivky, po-
rovnejte se specifikací v dokumentaci 

401 Hodnota je mimo rozsah kalibrace 
/ příliš vysoká hodnota 

Zkontrolujte rychlost proudění, porovnejte s kali-
bračními hodnotami snímače 

501 Chyba nastavení analogového 
výstupu 1  

Zkontrolujte počáteční a koncovou hodnotu analo-
gového výstupu 1. 

502 Chyba nastavení analogového 

výstupu 2  

Zkontrolujte počáteční a koncovou hodnotu analo-

gového výstupu 2. 

503 Chyba v nastavení  Zkontrolujte zvolené medium a uložené kalibrační 
křivky. 

510 Detekováno podpětí Zkontrolujte napájení a připojovací konektor 

 
 
Dojde-li k detekci výše uvedených chybových kódů a nevede-li k jejich odstranění aplikace příslušných 
pokynů ani opakované restartování zařízení, proveďte obnovu původního továrního nastavení dle bodu 
4.6.4 Pokud ani to nepomůže, kontaktujte prosím výrobce. 
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8 Prohlášení o shodě, Prohlášení o začlenění 

 
My, společnost  Höntzsch GmbH & Co. KG 
   Gottlieb-Daimler-Str. 37 
   D-71334 Waiblingen 

 
 
prohlašujeme tímto na naši výlučnou zodpovědnost, že produkt 
    
   U10b 

Termický snímač průtoku se dvěma  

nastavitelnými analogovými výstupy a volitelným  
displejem s tlačítky, M-Bus a WiFi modulem 

  
je na základě tohoto prohlášení ve shodě s následujícími normami a předpisy: 
 

Předpis 

 

Číslo, datum vydání 

 

2014/34/EU: Ochranné systémy a zařízení pro 
použití v prostředích s nebezpečím výbuchu 
 

EN 60079-0:2018 
EN 60079-7:2015 
 

2014/30/EU: Electromagnetická kompatibilita 
 

EN 61000-4-2 
EN 61000-4-3 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 
EN 61000-4-6 
EN 61000-4-16 
EN 61000-4-29 

EN 55011 Rad. 
EN 55011 Cond. 

2014/53/EU: Směrnice pro radiová zařízení EN 301489-1 
EN 301489-17 
EN 300328 
EN 62311:2008 

2011/65/EU: Nebezpečné látky elektrických a  
elektronických zařízení 
 

 
 

M-Bus  EN 13757-2 

EN 13757-3 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         
Waiblingen, 31.05.2022    Jürgen Lempp / Managing Director 

Höntzsch GmbH & Co. KG 
Gottlieb-Daimler-Straße 37 

D-71334   Waiblingen 
Telefon +49 7151 / 17 16-0 
E-Mail info@hoentzsch.com 
Internet www.hoentzsch.com 
 
 

 

 

 

MAVIS Nový Bor s.r.o. 
Svatopluka Čecha 152 
CZ-47301 Nový Bor 
Telefon +420 487 725 913 
Telefax +420 487 722 416 
E-Mail obchod@mavis.cz 
Internet www.mavis.cz 

 


