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Contador de energia directo compacto
SENSONICAL
série CAL1915

Função

O SENSONICAL é um contador de energia térmica de tipo directo,
destinado à contabilização de calor nas instalações com
distribuição horizontal do fluido termovector. O contador é
particularmente indicado para a medição dos consumos em
edifícos de uso civil. Graças a um duplo registo de memorização,
o SENSONICAL consegue contabilizar a energia tanto no regime
de aquecimento, como no de arrefecimento. Não deve ser
efectuada qualquer operação para permitir as medições de ambos
os regimes.

O aparelho, de tipo compacto, é constituído por uma unidade de
cálculo, um medidor volumétrico de caudal e duas sondas de
temperatura. O SENSONICAL é muito simples de instalar e
praticamente não necessita de manutenção (a duração da bateria
é garantida por mais de 10 anos). Mesmo a eventual substituição
do contador é muito fácil graças a um suporte especificamente
projectado.

O medidor de caudal do contador SENSONICAL é de tipo com
turbina multi-jacto. A detecção do número de rotações da turbina
é feita sem a utilização de ímanes. A tecnologia electrónica e os
materiais utilizados permitem uma medição exacta e fiável.
Encontram-se disponíveis medidores para os seguintes caudais
nominais: 1,5 m3/h e 2,5 m3/h com ligação de 3/4” F.

As sondas de temperatura são de tipo com resistência em platina
de alta precisão (sondas PT500), homologadas e facilmente
seláveis, para maior garantia, contra qualquer adulteração. O cabo
que liga a sonda de ida à unidade de cálculo tem um comprimento
de 1,5 m.

O contador SENSONICAL possui um visor de cristais líquidos de 8
dígitos activável através de uma tecla com sensor, dado que está
normalmente desligado para preservar a carga da bateria. Este
visor permite uma leitura fácil dos consumos térmicos, consultar
uma série de dados técnicos que permitem a avaliação do estado
de funcionamento do aparelho e a respectiva memorização dos
dados. Possui cinco ciclos de selecção, através dos quais é
possível efectuar a leitura de todos os dados característicos e de
funcionamento do aparelho de contabilização.
Extremamente importante é a possibilidade de verificar o
andamento dos dados de consumo acumulados. O aparelho
fornece os valores dos consumos relativos aos últimos 12 meses,
assim como os valores máximos instantâneos do caudal e da
potência detectados no mesmo período.
No ciclo dos dados de consumo são apresentados os valores das
últimas duas estações, com uma data previamente definida.

Características técnicas

- Bateria de longa duração (10 anos).
- Homologação segundo EN 1434.
- Certificado fabricante segundo ISO 9001.
- Marca CE para a compatibilidade electromagnética em ambiente

doméstico e industrial.
- Microprocessor inovador (ASIC) com baixos consumos

energéticos.
- Tecla com sensor integrado.
- Elevado grau de protecção (IP 54).
- Protecção anti-manipulação graças à especial selagem em

chumbo.
- Dimensões extremamente reduzidas e design inovador.
- Extrema fiabilidade e resistência ao desgaste, graças a uma

tecnologia moderna de fabrico e à utilização de materiais de
qualidade.

Gama de produtos

CAL19155 Contador SENSONICAL 3/4”F 1,5 m3/h

CAL19157 Contador SENSONICAL 3/4”F 2,5 m3/h

CAL19155E Contador SENSONICAL 3/4”F 1,5 m3/h
para aquecimento/arrefecimento

CAL19157E Contador SENSONICAL 3/4”F 2,5 m3/h
para aquecimento/arrefecimento

CAL19150 Suporte para SENSONICAL série 1915.

CAL19159 Adaptador para colocação na parede da parte
electrónica.

Instalação típica Instalação na parede com
adaptador
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Sondas de temperatura

Comprimento sonda de ida
Comprimento sonda de retorno
Termómetro com resistência em platina, ligado e fixo
Valores-limite no campo de temperatura
Montagem sondas de temperatura

Parte volumétrica

Ligação
Caudal nominal
Perda de carga Qnom

Campo de medição inferior
Limite de separação
Valor de arranque, montagem horizontal
Valor de arranque, montagem vertical
Pressão nominal
Valores-limite no campo de temperatura
Segmentos direitos antes e depois do contador

Unidade de cálculo com microprocessor

Valores-limite no campo de temperatura
Valores-limite diferença de temperatura
Exclusão - diferença de temperatura
Sensibilidade de medição
Temperatura ambiente
Condições ambiente
Indicação do consumo de energia
Alimentação eléctrica
Classe de protecção

Dados técnicos

SENSONICAL
CAL19155 / CAL19155E

SENSONICAL
CAL19157 / CAL19157E
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não necessários

5÷150
2÷100
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0÷55

Segundo DIN EN1434 classe C
com 7 números, 1 decimal

Bateria incorporada, duração 10 anos
Segundo DIN 40050: IP54
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Segundo DIN IEC 751: Pt 500
5÷150

Ø 5 mm, com baínha CAL19150
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Dimensões
Contador série CAL1915
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Características fluidodinâmicas Particularidades funcionais

Curva perda de carga para SENSONICAL, incluindo suporte e baínha.

CAL19155 - CAL19155E - 3/4” F Qnom 1,5 m3/h

CAL19157 - CAL19157E - 3/4” F Qnom 2,5 m3/h

Escolha do contador

Decisivo para a escolha do contador de
energia é o caudal de projecto, isto é, a
quantidade teórica mínima e máxima de água
em circulação. O caudal máximo possível deve
ser igual ou menor do que o caudal nominal
(Qnom) permitido.
O caudal mínimo deve ser maior do que o
limite inferior do campo de medição (Qmin).

A turbina do medidor de caudal é de tipo multi-jacto, com
contagem das rotações sem a utilização de ímanes.
Desta forma, a força do fluido no rotatório divide-se de
modo uniforme, garantindo uma elevada estabilidade de
medição durante toda a vida do aparelho.
A possibilidade de se formarem depósitos de ferro, devido
à presença de ímanes, é evitada assegurando a
manutenção das condições ideais de detecção.

O contador SENSONICAL é capaz de
desempenhar a medição da energia térmica,
mesmo no regime de arrefecimento.
Neste caso, na fase de escolha do contador, é
indispensável seleccionar o modelo preparado
para esta função. Este encontra-se identificado
com a letra E após o código do produto.
Neste caso, é claramente considerada a
contabilização com a distribuição do fluido
termovector para o aquecimento e
arrefecimento com a mesma tubagem.
A comutação entre os dois regimes
de climatização é feita de forma automática,
através da análise algébrica do salto térmico
instantâneo.
As perdas de carga são idênticas para os
modelos:
CAL19155 e CAL19155E,
CAL19157 e CAL19157E.

· = Perda de carga Qnom

�



Instalação

Para a instalação do contador de energia SENSONICAL, é
indispensável o suporte série CAL19150, que deve ser
colocado sempre na tubagem de retorno. A baínha para a
sonda de temperatura deve ser colocada na tubagem de
ida, o mais próximo possível, pois o comprimento máximo
da sonda é de 1,5 m.

O suporte pode ser instalado facilmente em todos os tipos
de tubagem, quer na posição horizontal, quer na vertical.

Para a instalação devem ser obrigatoriamente seguidas as
seguintes instruções:

1) Aplicar o suporte série CAL19150 e depois o contador,
segundo os esquemas técnicos exemplificativos de
seguida apresentados.

2) Considerar as dimensões geométricas globais do
contador, e o espaço acrescido para facilitar as
operações de montagem ou desmontagem do
mesmo.

3) Respeitar a direcção do fluxo e a colocação da parte
hidráulica no retorno da instalação hidráulica.

4) Considerar que o comprimento máximo da sonda é
1,5 m para definir o posicionamento da baínha a instalar
na ida.

5) Certificar-se que na instalação haja um filtro adequado
que retenha as impurezas que circulam na mesma; se
não existir, deve ser colocado obrigatoriamente. As
impurezas poderiam ficar retidas pela rede do filtro
colocada à entrada, antes do rotatório do contador,
criando anomalias funcionais na contabilização.

6) Prever a montante e a jusante do contador órgãos de
intercepção adequados para facilitar a instalação ou a
eventual substituição.

7) Terminada a montagem do suporte, deve efectuar-se um
teste de pressão e a lavagem das tubagens; estas
operações devem ser efectuadas antes da instalação do
contador de energia.

8) Para minimizar as perdas de energia ou os ruídos nas
tubagens de água quente, é aconselhável a utilização
de revestimentos isolantes adequados, quer para o
suporte, quer para a baínha da sonda.

9) Respeitar todas as indicações acima apresentadas e as
referidas na folha de instruções, fornecida juntamente
com os produtos em causa.

10) Recomenda-se vivamente a chumbagem das sondas e
da parte volumétrica de forma a evitar adulterações.

Esquemas da instalação da parte volumétrica

Após ter efectuado o fecho das intercepções, retirar a porca
de transbordo e a respectiva guarnição, e introduzir a nova
guarnição e a secção volumétrica.

Aparafusar gradualmente a parte volumétrica até garantir a
retenção hidráulica.
Introduzir a sonda na baínha, já posicionada com retenção
na tubagem de ida, aparafusando-a até ao batente.

Adaptador de parede CAL19159

O adaptador é utilizado quando se pretende posicionar a
secção electrónica do SENSONICAL distanciada em relação

à parte hidráulica: o uso é
aconselhado sobretudo no
arrefecimento ou para
facilitar as leituras dos
consumos térmicos, no caso
de instalações hidráulicas
pouco acessíveis.
A distância máxima entre a
secção hidráulica e a
electrónica é de 25 cm, e é
definida pelo cabo de
ligação à disposição.



Para informações adicionais ver folheto de instruções anexado ao produto.

Ciclos de leitura dos consumos térmicos e parâmetros do contador

Ciclo 1: Dados do consumo actuais e históricos (2 períodos anuais) Ciclo 3: Características
técnicas e identificativas

Ciclo 2: Diagnóstico contador Ciclo 4: Estatísticas mensais consumos (12 períodos)

Ciclo 5: Estatísticas mensais de potência e de caudal
máximo (12 períodos)

TESTE SEGMENTOS

CONSUMO ACTUAL

LEITURAS NA DATA

LEITURAS NA DATA

DATA DE ARQUIVO

CAUDAL TOTALIZADO

NUMERO

D
ad
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té
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os

CÓDIGO ERRO

CAUDAL INSTANTÂNEO

INFORMAÇÕES CAUDAL ANÓMALO

POTÊNCIA INSTANTÂNEA

TEMPERATURA IDA

TEMPERATURA RETORNO

SALTO TÉRMICO

= Valor impulso
= Tempo integração valores MÁX
= Endereço M-BUS
= Temperatura máxima

= Código erro e dias de correcto funcionamento
= Indicação valor caudal anómalo e horas de funcionamento
 nesse estado

= Leitura de energia no arrefecimento
= Data em que será efectuado o próximo
arquivo

DATA CONSUMO QUENTE CONSUMO FRIO

DATA CONSUMO QUENTE CONSUMO FRIO

DATA POTÊNCIA MÁXIMA CAUDAL MÁXIMO

DATA POTÊNCIA MÁXIMA CAUDAL MÁXIMO

1º
Pe

río
do

2º
Pe

río
do
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Termóstato ambiente

Bomba de circulação

Válvula de três vias

Válvula de esfera

Filtro

Regulador

Sonda de ida

Sonda de segurança

Válvula de regulação

TA

Esquemas de aplicação

Série CAL1915. SENSONICAL
Contador de energia directo compacto para a medição da energia térmica em instalações de aquecimento e/ou arrefecimento.
Ligação de 3/4” F através de suporte em latão (série CAL19150) que deve ser colocado no retorno e baínha em latão de 3/4” F
para sonda de imersão que deve ser colocada na ida. Par de sondas de temperatura tipo Pt500 com comprimento de 1,5 m na
ida e 1 m no retorno (esta última está incorporada).
Medição do caudal através do sistema volumétrico com turbina multi-jacto, caudal nominal de 1,5 m3/h (2,5 m3/h).
Leitura dos dados através do visor com 8 dígitos, activável através de botão sensor colocado na parte frontal do dispositivo.
Dados subdivisíveis em 5 ciclos de indicação: leitura de dados de consumo acumulativo; valores instantâneos de parâmetros
técnicos significativos; dados identificativos do contador; estatísticas dos consumos mensais dos útimos 12 meses; valores de
topo da grandeza da potência e do caudal dos últimos 12 meses. Alimentação com bateria, duração 10 anos. Homologado
segundo a norma europeia EN1434.

TEXTO PARA CADERNO DE ENCARGOS

Reservamo-nos o direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respetivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio.
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