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Merk:I etterfølgende tekst står begrepet måler WSM5.. 
både for varmemåler WSM5.. og kjølemåler WSB5.., 
hvis det ikke er spesielt nevnt. 

1. Generelt

1.1 Bruk

Måleren WSM5.. er beregnet til å måle forbrukt varme hhv. 
kjøling i varmetekniske anlegg. 
Måleren består av en hightech-plastvolummåledel, to fast til-
koblede temperatursensorer og et regneverk, som beregner 
energiforbruket ut fra volum og temperaturforskjell. Måleren 
kombinerer moderne mikrodatateknikk med en innovativ ultra-
lydmåleteknikk, der det ikke er nødvendig med noen type me-
kanisk bevegelige deler. 
Denne teknologien er dermed slitasjefri, robust og i stor grad 
vedlikeholdsfri. Høy nøyaktighet og langtidsstabilitet garanterer 
nøyaktige og riktige kostnadsavregninger. 

Merk: Måleren kan ikke åpnes uten å skade sikker-
hetsmerket. 

1.2 Generelle anvisninger 

Måleren forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri tilstand. Ytter-
ligere teknisk støtte gir produsenten på forespørsel. Kalibre-
ringsrelevante sikringstegn for måleren skal ikke skades eller 
fjernes. Ellers blir garantien og kalibreringsgyldigheten til måle-
ren ugyldig. 

 Ta vare på pakningen, slik at du etter utløp av
kalibreringsgyldigheten kan transportere måleren i
originalemballasjen.

 Legg alle ledninger med en minsteavstand på 500 mm til
sterkstrøms- og høyfrekvenskabler.

 En relativ luftfuktighet på < 93 % ved 25 °C er tillatt (uten
kondens).

 Unngå i hele systemet kavitasjon gjennom overtrykk, dvs.
minst 1 bar ved qp og ca. 2 bar ved qs (gjelder for ca.
80 °C).

2. Sikkerhetsanvisninger

Målerne skal kun brukes i byggtekniske anlegg og kun 
til de beskrevne bruksområdene. 

Måleren er utformet etter retningslinjene til miljøklasse-
ne M1+E1 og må monteres tilsvarende disse forskrifte-
ne. 
De lokale forskriftene (installasjon osv.) må følges. 

Overhold driftsbetingelsene som finnes på typeskiltet 
ved bruk. Hvis disse ikke følges, kan det forårsake farer, 
og garantien blir ugyldig. 

Ikke gjennomfør sveising, boring eller lodding i nærhe-
ten av måleren. 

Måleren er kun egnet for kretsløpsvann fra varmete-
kniske anlegg. 

Måleren egner seg ikke for drikkevann. 

Krav til kretsløpsvann fra AFGW (FW510) må overhol-
des. 

Det er kun opplært personale som skal montere og 

demontere måleren. 

Monter eller demonter kun måleren i trykkløst anlegg. 

Etter montering må det gjennomføres en tetthetskontroll 
gjennom kaldtrykk. 

Hvis det kalibreringsrelevante sikringsmerket ødeleg-
ges, gjelder ikke garantien og kalibreringsgyldigheten. 

Rengjør måleren kun utenfra med en myk klut som er 
lett fuktet. Det må ikke brukes sprit eller rengjøringsmid-
ler. 

WSM5.. gjelder ved bortskaffing som et brukt elektro-
nisk apparat etter betydningen i EU-direktiv 2002/96/EF 
(WEEE) og skal ikke bortskaffes som hushold-
ningsavfall. De tilsvarende nasjonale, lovbestemte 
forskriftene må følges, og apparatet skal bortskaffes  
etter de foresette kanalene. Følg de gjeldende lokale 
lovene. 

Du kan returnere Li-batteriene til fagmessig avfallshånd-
tering hos produsenten etter bruk. Ved sending må du 
følge de lovbestemte forskrifter som bl.a. regulerer 
erklæring og innpakning av farlig gods. 

Ikke åpne batteriene. Batteriene skal ikke komme i 
kontakt med vann eller utsettes for temperaturer over 
80 °C. 

Måleren har ikke noe lynvern. Sikre lynvern via husin-
stallasjonen. 

3. Integrering

Gå frem på følgende måte for å integrere måleren: 

 Bestem monteringsstedet i henhold til påskriften på
måleren.

Montering i tilbakeløp:   Montering i fremløp:

 Overhold målene på måleren og kontroller om det finnes
tilstrekkelig fritt rom.

 Spyl anlegget grundig før montering av måleren.

 Monter måleren loddrett eller vannrett mellom to
sperreskyvere, slik at pilen på huset og
strømningsretningen stemmer overens. Ta hensyn til
monteringssituasjonen og eksemplene på integreringen.

Merk: Bruk kun de medfølgende gummi-EPDM-
flattetningene. 

 Måleren skal ikke utsettes for spenninger eller krefter som
forårsakes av rør eller formstykker. Hvis dette ikke kan
garanteres permanent, forbedre monteringsstedet eller fest
ledningene f.eks. gjennom egnede tilkoblingsbøyler.

 Monter sensoren i samme kretsløp som måleren.

 Plomber temperatursensoren og skruforbindelsene for å
beskytte mot manipulasjon.

 Hvis du monterer måleren som kjølemåler, følg de
tilhørende anvisningene.

Anbefaling: Hvis du bygger inn flere målere, skal det være like 
monteringsbetingelser for alle målerne. 
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Råd om montering 

 Merk: Overhold de lokalt gjeldende monteringsforskrif-
tene for måleren ved monteringen. 

Inn- eller utløpsstrekninger er ikke nødvendig. Hvis du monte-
rer måleren i felles tilbakeløp som to kretser, bestem mon-
teringsstedet med en minsteavstand på 10 × DN fra T-stykket. 
Denne avstanden sikrer en god gjennomblanding av forskjelli-
ge vanntemperaturer. Du kan montere sensorene avhengig av 
utførelsen i T-stykker, i kuleventiler, direkte dykkende eller i 
dykkhylser. Sensorenden må minst rekke inn til midten av 
rørdiameteren. 

 Merk: Beskytt måleren mot skade gjennom støt eller 
vibrasjoner på monteringsstedet. 

 Åpne sperreinnretningene langsomt ved idriftsetting. 

Måleren er fremstilt i robust og svært holdbart materiale. 

 Bruk kun gaffelnøkkel til montering av telleren. Sett 
gaffelnøkkelen kun på de foresette holdeflatene. 

 Ved installasjonen må du ta hensyn til det maksimale 
området for tiltrekkingsmomentet på 10 – 25 Nm ved 
målergjenge ¾‘" hhv. 20 – 50 Nm ved målergjenge 1". Ved 
fluktende rørforbindelser er det her tilstrekkelig med en 
dreievinkel på overfalsmutteren på 120 … 180° (¾") hhv. 
90 … 120° (1") fra berøringen av tetningen med 
overfalsmutter. 

Anbefaling: Ikke monter måleren på sugesiden til en pumpe. 
Hold en minsteavstand på 10 × DN på trykksiden. 

 Merk: Kontroller ved monteringen at det i drift ikke kan 
komme vann inn i regneverket. 

Eksempel på integrering (sensor direktedykkende) 

Du kan montere måleren i enhver ønsket posisjon, f.eks. lodd-
rett eller vannrett. For å unngå luftansamlinger og driftsfeil 
monterer du måleren i loddrett stilling og ikke i det øverste 
området til en ledning. 

 

* Denne posisjonen er for kjølemålere, 
og i tilfeller der fuktighet på grunn av 
kondens kan komme inn i regneverket 
(f.eks. i løpet av en avbrytelse om 
sommeren), ikke tillatt. 

Fig. 1 

 
Fig. 2 

Monteringsanvisning for sensoradaptersett 

For målere med temperatursensor 5,2 × 45 mm medfølger et 
monteringssett. Med denne kan du montere sensoren f.eks. i et 
monteringsstykke eller en kulekran direkte dykkende. 

1. Monter O-ringen med medfølgende monteringshjelp-/stift 
inn i monteringsstedet. 

2. Legg begge halvdeler av kunststoffskruforbindelsen rundt 
de 3 utsparingene på sensoren. 

3. Press skruforbindelsen sammen og skru skruforbindelsen 
godt inntil anslag inn i monteringsstedet for hånd 
(tiltrekkingsmoment 3 ... 5 Nm). 

 
Fig. 3: Montering adaptersett 

3.1 Montering ved kjøletelling 

Ved vanntemperaturer på under 10 °C skal regneverket monte-
res atskilt fra volummåledelen, f.eks. på veggen. Lag også en 
sløyfe nedover for å unngå at kondensvann kan komme inn i 
regneverket langs de tilkoblede ledningene. Monter sensoren 
nedenfra og inn i rørledningen. 

 Merk: Veggholdere fås som tilbehør. 

3.2 Telleverk 

Omgivelsestemperaturen til regneverket må ikke overskride 55 
°C. Unngå direkte sollys. 

Innrett regneverk 

For å innrette regneverket går du frem på følgende måte: 

 Drei regneverket etter behov med 90° til venstre eller høyre 
eller med 180°. 

 Merk: Ved dreining med 45° er ikke regneverket fast 
forbundet med volummåledelen. 

Veggmontering (splittmontering) 

Monter telleren på veggen ved vanntemperaturer under 10 °C. 
Gå frem på følgende måte: 

 Monter veggholderen (fås som tilbehør). 

 Drei regneverket 45°. 

 Trekk regneverket av fra volummåledelen. 

 Sett regneverket i en vinkel på 45° på veggholderen og drei 
den til posisjon. 

3.3 Spenningsforsyning 

Måleren er utstyrt med et batteri med lang levetid på 6 eller 11 
år. Driftstiden kan du finne på typeskiltet. 

 OBS: Ikke åpne batteriet. Batteriet skal ikke komme i 
kontakt med vann eller utsettes for temperaturer over 
80 °C. Brukte batterier må bortskaffes ved egnede in-
nsamlingssteder. 

3.4 Grensesnitt og kommunikasjon 

Måleren er seriemessig utstyrt med et optisk grensesnitt ifølge 
EN 62056-21. Hvis måleren er utstyrt med alternativet "M-Bus", 
blir den levert med en 2-året tilkoblingskabel, som du kan for-
lenge ved å sette på en fordelerboks. 

3.5 Temperatursensor 

 Merk: Ledningene skal ikke separeres, forkortes eller 
forlenges. 

 

1.  2.  3.  
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4. Betjening 

 Merk: Avhengig av målerparametrisering kan både 
måleromfang og viste data avvike fra denne beskrivel-
sen. I tillegg kan bestemte tastefunksjoner sperres. 

Måleren har et 7-tegns LCD-display for visning av ulike verdier. 
 
Sternesymbol: kalibrert verdi 
   Aktivitetsvisning ved gjennomstrømning 

 
 Merking  Merking 
 Fjorårsverdi Maksimalverdi Forrige måneds verdi 

Symbol Beskrivelse 

Pil En lagret fjorårsverdi eller forrige månedsverdi vises. 
Stjerne En kalibrert verdi som energimengden vises. 
Fig. 4 LCD-display 

Viderekobling av visningen 

For å viderekoble mellom visningsverdiene går du frem som 
følger: 

 Trykk kort på tasten (i mindre enn 2 s) for å vise neste linje 
av aktuell sløyfe. 

Etter siste visningsverdi vises den første visningsverdien på 
nytt. 

 Trykk lenge på tasten (i mer enn 3 s) for å vise neste 
sløyfe. 

Etter siste sløyfe vises første sløyfe på nytt. Når du i bru-
kersløyfen "LOOP 0" ikke betjener måleren i løpet av 30 s, 
skifter måleren til standardvisningen. Når du i sløyfene "LOOP 
1 ... 4" ikke betjener måleren i løpet av 30 s, skifter måleren til 
standardvisningen. 

Brukersløyfe "LOOP 0" 

 

Brukersløyfe   

 

Energimengde 
  

Segmenttest 

 

Volum 

 

Ved feil, feilmeldinger 
med feilkode 

Momentaverdier "LOOP 1" 

 

Øyeblikkelige verdier 

 

aktuell gjennomstrøm-
ning  

Driftstid med gjennoms-
trømning 

 

aktuell varmeeffekt 

 

Feiltid 

 

aktuell frem- og tilba-
kesløpstemperatur 
veksler  
i 2 s-takt 

 

Tid med gjennomstrøm-
ning 

Forrige månedsverdi "LOOP 2" 

 

Forrige måneds verdi 

 

Lagringsdag 

 

maks. effekt i 2 s-
veksling med dato-
stempel 

 

 

Energimengde og volum 
på stikkdag 

 

Maks. fremløpstemp. i 2 
s-veksling med dato-
stempel 

 

Feiltid på stikkdag 

 

Maks. tilbakeløpstemp. i 
2 s-veksling med dato-
stempel 

 

maks. gjennomstrømning 
på stikkdag i 2 s-veksling 
med datostempel 

Generelt/kommunikasjon "LOOP 3" 

 

Generelt/kommunikasjon 

 

Apparatnummer,  
7 tegn  

Årsstikkdag 

 

Alternativt grensesnitt 

 

Månedsstikkdag 

 

Primæradresse (kun ved  
M-Bus)  

Fastvareversjon 

 

Sekundæradresse  
7 tegn -  ved M-Bus 

 

CRC-kode 

Annet "LOOP 4" 

 

Annet 

 

Dato 

 

Kodeinntasting for 
test/para-drift 

 

Klokkeslett  

4.1 Månedsverdier 

Måleren lagrer i 24 måneder for hver månedsstikkdag verdiene 
for 

 feiltiden 

 volumet  

 varmemengden 

og respektive maksimalverdier med datostempel for  

 gjennomstrømning 

 Effekt 

 Fremløpstemperatur 

 Tilbakeløpstemperatur 

4.2 Parametrisering 

Når LCD-visningen viser kodeinntastingen, kan du hente frem 
parametriseringsdriften gjennom inntasting av koden. I para-
metriseringsdriften kan du f.eks. stille inn dato og M-Bus-
primæradresse. For detaljer se parametriseringsanvisningen. 

5. Oppstart 

For idriftsetting går du frem som følger: 

 Åpne sperreskyveren. 

 Kontroller anlegget for tetthet og luft ut godt. 

 Trykk tasten på måleren kort. 

Meldingen "F0" forsvinner etter 10 s. 

 Kontroller måleverdiene "Temperaturer" og 
"Gjennomstrømning" for plausibilitet. 

 Luft ut anlegget inntil gjennomstrømningsvisningen er 
stabil. 

 Anbring brukersikringene på skruforbindelsene og på 
sensorene. I leveringen finnes to selvlåsende plomber til å 
plombere en sensor og tilkoblingsskruforbindelsen. 
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 Noter målerstandene for energi/volum og drifts-/feiltimer. 

Feilmeldinger ved feilmontering 

 

Feil "feil flytretning (negativ)" 

Kontroller om flyteretningspilene på volummåledelen stemmer overens 
med flytretningen til systemet. Hvis retningene ikke stemmer overens, 
drei volummåledelen 180°. 

 

Feil "negativ temperaturdifferanse" 

Kontroller om sensorene er riktig montert. Hvis sensorene ikke er riktig 
montert, veksle monteringsstedet for sensorene. 

 
Varmemåler: 

Sensor i fremløpsrørledning med høye temperaturer; sensor i tilbake-
løpsrørledning med lave temperaturer 

 
Kjølemåler: 

Sensor i fremløpsrørledning med lave temperaturer; sensor i tilbake-
løpsrørledning med høye temperaturer 

6. Funksjonelle detaljer 

Når de aktuelle utløsningsgrensene overskrides og gjennoms-
trømningen og temperaturendifferansen er positive, summeres 
energien og volumet.  

 

Ved underskredet utløsningsgrense blir det vist en "u" på førende 
sted respektivt ved gjennomstrømnings-, effekts- og temperaturvis-
ningen. 

Ved positiv gjennomstrømning vises i brukersløyfen ak-
tivitetsvisningen  i LCD-displayet.  
Ved segmenttesten blir alle segmenter i visningen koblet inn 
for kontrollformål. Gjennomstrømningen, effekten og tempera-
turdifferansen registreres med riktig fortegn. 
Driftstimene blir talt fra første tilkobling av forsyningsspennin-
gen. Måleren lagrer "Driftstid med gjennomstrømning" så snart 
en positiv gjennomstrømning registreres. Feiltimer blir summert 
når det foreligger en feil og måleren derfor ikke kan måle.  

Lagrede maksimalverdier blir merket av en " " i nedre høyre 
område på LCD-displayet. 

7. Feilmeldinger 

Måleren gjennomfører en selvdiagnose og kan dermed 
gjenkjenne og vise ulike målerfeil. 

Feilkode Feil Servicemerknader 

FL      nEG Feil gjennomstrømningsretning Kontroller flyt- hhv. monterings-
retningen, evt. korriger 

evt. i veksling med: 

DIFF  nEG Negativ temperaturdifferanse Kontroller monteringsstedet for 
sensoren; skift ev. ut 

evt. i veksling med: 

F0 Ingen gjennomstrømning kan 
måles 

Luft ut måledel/ledning, luft ut 
ledning (leveringstilstand) 

F1 Avbrudd i fremløpssensor  Kontakt service 

F2 Avbrudd i tilbakeløpssensor Kontakt service 

F3 Elektronikk for temperaturvurdering 
defekt 

Kontakt service 

F4 Batteri tomt Kontakt service 

F5 Kortslutning fremløpssensor Kontakt service 

F6 Kortslutning tilbakeløpssensor Kontakt service 

F7 Feil på intern lagringsdrift Kontakt service 

F8 Feil F1, F2, F3, F5 eller F6 er 
aktive i mer enn 8 timer, gjenkjen-
niing av manipuleringsforsøk. 
Det blir ikke gjennomført noen 
målinger mer. 

Tiltak avhengig av feilkode. 
Feilmelding F8 må tilbakestilles 
av service. 

F9 Feil i elektronikken Kontakt service 

8. Tekniske data 

Følg absolutt angivelsene på måleren! 

Generelt  

Målenøyaktighet Klasse 2 eller 3 (EN 1434) 
Miljøklasse A (EN 1434) for innendørs installasjon 
Mekanisk klasse M1 *) 
Elektromagnetisk klasse E1 *) 
*) i henhold til 2004/22/EF måleapparatdirektivet 
Luftfuktighet  < 93 % rel. luftfuktighet ved 25 °C, ikke kondenser-

ende 
Maks. høyde 2000 moh. 
Oppbevaringstemperatur - 20 … 60 °C 

Telleverk  

Omgivelsestemperatur 5 … 55 °C 
Beskyttelsesklasse IP 54 ifølge EN 60529 
Strømforsyning Batteri for 6 eller 11 år 

Utløsningsgrense f. T 0,2 K 

Temperaturdifferanse T 3 K … 80 K  

Temperaturmåleområde 0 ... 180 °C 
LCD-display 7 tegn 
Optisk grensesnitt Som standard, EN 62056-21 
Kommunikasjon Alternativ, f.eks. M-Bus
Splittbarhet Alltid avtakbar, kabellengde 1,5 m 

Sensor  

Type Pt500 ifølge EN 60751, ikke løselig 
Tilkoblingstype Pt500, 2-lederteknikk 
Kabellengde  1,5 m (alternativt 5 m) 
Konstr. Stavføler ø 5,2 × 45 mm 
Temperaturområde 0 ... 95 °C 

Volummåledel  

Beskyttelsesklasse IP 65 ifølge EN 60529 
Monteringssted Tilbakeløp eller fremløp  
Monteringsposisjon Etter ønske, vannrett eller loddrett 
Dempingsstrekning Ingen 
Måleområde 1:100 
Temperaturområde 5 … 90 °C 

Nasjonale godkjenninger kan avvike fra dette. 
Maksimal overlast qs = 2 x qp, permanent 
Nominelt trykk PN16 (1,6 MPa) 
  

qp m³/t Konstruksjonslengde og tilkobling 

0,6 110 mm (3/4'')  
1,5 110 mm (3/4'') 130 mm (1") 
2,5  130 mm (1") 

9. Asymmertrisk montering (sensor) 

Måleren kan også monteres asymmetrisk, dvs. den ene tempe-
ratursensoren er montert direkte dykkende i volummåledelen, 
mens den andre temperatursensoren er montert i en dykkehyl-
se. Da gjelder for den nedre verdien temperaturforskjellen 5 K 
ved aktuell nedre gjennomstrømningsgrense qi. Ved denne 
monteringstypen må det påses at kun de oppførte dykkehylse-
ne brukes. 
I tillegg må nasjonale forskrifter i brukslandet følges. 
 

Dykkehylsetype 
Innvendig 
diameter [mm] 

Innskyvnings-
lengde fra over-
kant [mm] 

Gjengestørrel-
se 

SPX/50/5,2 5,2 42 ½‘‘ 

WZT-M35 5,2 46 ½‘‘ 

JUMO 00420848 5,2 46 ½‘‘ 

WZT-M50 5,2 50 ½‘‘ 

JUMO 00326403 5,2 50 ½‘‘ 
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10. EU-direktiver, samsvarserklæring 

Herved erklærer Landis+Gyr GmbH, Humboldtstr. 64, 
D‑ 90459 Nürnberg, at måleren av typen T230 oppfyller krave-
ne i følgende direktiver: 

 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet for elektriske 
og elektroniske apparater 

 2004/22/EC Måleapparatdirektivet  

 1999/5/EC  Direktivet for radioanlegg og telekommunikas-
jonssendeinnretninger (R&TTE) 

 2002/95/EC Direktivet for begrensning av bruk av farlige 
stoffer i elektro- og elektronikkapparater (RoHS) 

 
Denne erklæringen og tilhørende dokumenter er arkivert hos 
Hrn. Kolk c/o Landis+Gyr under nummeret CE T230 003/02.12. 
 

EU-byggmønstertestsertifikat 
DE-11-MI004-PTB004 

 
EU-skissetestsertifikat 
DE-11-MI004-PTB003 

 

Sertifikat for godkjenning 
 av kvalitetsadministrasjonssystemet 

DE-09-AQ-PTB006MID 
 

Utnevnt sted: 
PTB Braunschweig og Berlin, Tyskland, ID-nr. 0102 

 

For utføringen som kjølemåler foreligger en tysk godkjenning 

med godkjennings-ID 22.72/11.01. 

 

 Merk: Dokumentene som stilles til disposisjon sammen 
med våre produkter (apparater, applikasjoner, verktøy 
osv), må leses nøye og fullstendig før bruk av produkte-
ne. 
Vi forutsetter at brukeren av produktene og dokumente-
ne er tilsvarende autorisert og opplært, samt har tilsva-
rende fagkunnskap til å kunne bruke produktene på 
riktig måte.  
Ytterligere informasjon om produktene og 
bruksområdene får du: 

 Hos nærmeste Siemens-kontor 
www.siemens.com/sbt eller hos din systemleve-
randør. 

 
Vær oppmerksom på at Siemens ikke påtar seg noe 
ansvar for skader som forårsakes hvis punktene ovenfor 
ikke følges eller ikke følges på riktig måte. 

 

Siemens Schweiz AG 

Building Technologies Division 

International Headquarters 

Gubelstrasse 22 

CH-6301 Zug  
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