
EcoGuard värmemängdsmätare är en komplett enhet med flödes-
mätare, givare för kommunikation till insamlingsenhet (CE02) och ett 
integreringsverk med en temperatursensor(givare).
 
Enheten mäter värmeenergin i ett vattenburet värmesystem. Flödes- 
mätaren placeras i returledningen och mäter flödet med ultraljuds-
teknik. Temperatursensorerna placeras en vardera i framledning-
en och returledningen och mäter på så sätt temperaturdifferensen. 
Integreringsverket beräknar värmeförbrukningen och givaren sänder 
signaler vidare till centralenheten för vidare befordran till EcoGuards 
databas.

Installation
Värmemängdsmätare HS02
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PLACERING

Utrustningen installeras inomhus i torrt utrymme. 
Den omgivande temperaturen måste ligga mellan +10 och +50°C.

Givaren placeras vertikalt på en vägg (kabeln neråt) för bästa 
antennfunktion. 

Standard kabellängd till integreringsverket är 150 cm.

Lämna minst 2 cm fritt utrymme till höger om givaren, så att 
demonteringsverktyget kan användas för att ta ner givaren.

Undvik om möjligt metall inom 15 cm från givaren. 
Givaren bör inte placeras framför en stålregel eller en elledning. 
Detta eftersom antennfunktionen kan påverkas (plus risken att 
borra i en elledning). Använd regel- och elledningssökare.

Observera att räckvidden mellan givare och centralenhet reduceras 
kraftigt om givaren placeras i en källare utan fönster.
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MONTERING 
 

 
 
 
 

1. Skruva upp givarens väggbricka med lämplig skruv.  
Använd alltid plugg, också vid montering på gipsväggar. 

2. Snäpp fast givaren på väggbrickan. Tryck först in de två  
snäppena på ena sidan av givaren och sedan de två andra med ett 
ordentligt tryck. Kontrollera att alla fyra snäppen gått i  
ordentligt. 
 

DEMONTERING AV GIVARE

För att ta loss givaren från väggfästet krävs ett specialverktyg som kan 
beställas från EcoGuard (beställningsnr: DT 01).

• Placera verktygets spets i skåran på höger sida av givarens hölje.
• Böj försiktigt ut givarens högersida med verktyget och ta loss givaren.
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MONTERING AV MÄTUTRUSTNING

• Montera flödesmätare, temperatursensorer (temperaturgivare) och 
integreringsverk enligt separata installationsanvisningar som följer 
med leveransen (MULTICAL 40x Installations- och användarvägled-
ning). Observera i anvisningarna att flödesmätaren inte får placeras 
med plastboxen uppåt (minst 45° avvikelse från det läget). 

• Flödesmätaren placeras på returledningen (kalla sidan).  
Observera flödesriktningen (         pil på flödesmätaren)! 

• Montera temperatursensorn med röd skylt på framledningen (varma 
sidan). Montera temperatursensorn med blå skylt på returledningen 
(kalla sidan). Den varma sensorn (röd flagga) monteras i ett t-rör på 
framledningen (kabellängd 135 cm). Den kalla sensorn (blå flagga) 
monteras lämpligen i flödesmätaren. Men om flödesmätaren är en 
”stor” mätare utan anslutning för temperatursensor, så kan man 
alternativt montera den kalla sensorn i ett t-rör på returledningen. 
Mera om placering i MULTICAL 40x Installations- och användarväg-
ledning. 
Observera att om temperatursensorn monteras i ett dykrör (se 
MULTICAL 40x-), så ska dykröret fyllas med värmeledande pasta av 
typ som inte härdar, för korrekt värmeöverföring till temperatur-
sensorn. 

• Mässningsnipplar DN15 (R1⁄2”) eller DN20 (R3⁄4”) med M10  
invändig gänga som passar mot temperatursensorn kan beställas 
från EcoGuard. 

• Montera integreringsverket direkt på flödesmätaren eller på en plan 
vägg (kabellängd 135 cm). 

• Anslut integreringsverket med en 230 V-kabel. Observera att detta 
måste göras av behörig elinstallatör! Integreringsverket är avsett för 
fast installation med frånskiljare före enheten. 

• Inga kabellängder får kortas av eller förlängas. 

• Kontrollera flödesriktningen. Täthetskontrollera och funktionskontroll-
era utrustningen. Se också Avläsning av teckenfönster på integrerings-
verket på sista sidan. Bocka för att utrustningen är kontrollerad på 
monteringsrapporten (se nästa sida).
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REGISTRERING 

1. Fyll i monteringsblanketten med givarens och mätarens serienummer, placerings-
adress, beskrivning och monteringsdatum. Skriv också upp mätarställningen i MWh 
på integreringsverket.  
 
Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt! 
Monteringsblanketten kan hämtas från: www. ecoguard.se/support.  
Exempel på blankett nedan. Använd bara en blankett per lägenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Återsänd monteringsblanketter till EcoGuard (Elementvägen 14, 702 27 Örebro) eller 
e-post (registrator@ ecoguard.se) för uppläggning av givarna/mätarna i databasen. 
Bifoga önskemål om hur ”visningsträdet” skall se ut (område, gata portuppgång, 
lägenhet osv). 
Ta kopior av pappersdokument och spara som säkerhet! 

TILLBEHÖR 

Följande tillbehör kan beställas från EcoGuard: 

• Mässningsnipplel DN15 (1⁄2”) / M10 invändig gänga  (best-nr: HS-NIPL15)
• Mässningsnipplel DN20 (3⁄4”) / M10 invändig gänga  (best-nr: HS-NIPL20)
• Silikonpasta      (best-nr: RT-VPASTA) 
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AVLÄSNING AV TECKENFÖNSTER 

I teckenfönstret visas energiförbrukning, men också annan information som 
temperaturer, flöden etc. Om så önskas kan kunden avläsa teckenfönstret.

Med hjälp av tryckknapparna manövrerar man sig 
mellan de olika visningarna.

När frontknappen aktiveras, ändras displayvisningen.
150 sek. efter senaste tryckningen skiftar MULTICAL 401 
automatiskt tillbaka till förbrukad energi (MWh).

Notera! -pilen anger vilken 
visning som är aktuell 
och ytterst till höger visas 
mätenheten.
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