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PROCEDURE - INSTALLATIEHANDLEIDING

Werking
De MONITOR 2.0 en MONITOR 2.0 E zijn de nieuwste generatie
elektronische warmtekostenverdelers die op elk type radiator kunnen
worden bevestigd om het warmteverbruik te meten in gebouwen met
centrale systemen voor verticale warmteverdeling.
Als de meter wordt gecombineerd met een (programmeerbare)
thermostaatknop, kan de temperatuur in een afzonderlijke ruimte
worden geregeld en het energieverbruik worden gemeten. Dit zorgt
voor meer comfort, een reële meting van het warmteverbruik en
een eerlijke verdeling van de kosten.
De verbruiksgegevens kunnen draadloos worden verzameld en
direct door de manager/beheerder of met ondersteuning van
Caleffi Service worden verwerkt.

De MONITOR 2.0 PULSE is een impulsmeter die in combinatie met
een meter voor sanitair warm en/of koud water voorzien van een
impulsuitgang de mogelijkheid biedt om het verbruik van sanitair
water te meten en de kosten per afzonderlijke woning te berekenen.
De verbruiksgegevens worden draadloos verzameld en direct door
de manager/beheerder verwerkt via rapporten die worden
gegenereerd
met
dezelfde
software
als
voor
de
warmtekostenverdelers MONITOR 2.0 / 2.0 E, zodat beide
apparaten kunnen worden beheerd.

LET OP! RAADPLEEG DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT

PROCEDURE
WARMTEKOSTENVERDELERS EN IMPULSMETERS - MONITOR

2. INSTALLATIE EN OPNAME
(verantwoordelijkheid van de installateur)

1. VOORONDERZOEK
(verantwoordelijkheid van de installateur)
Vaststellen:
• Aantal radiatoren
• Type kranen / voetventielen
• Type bevestigingskit warmtekostenverdeler
• Aantal meters voor sanitair water

Kraan / voetventiel / thermostatische kop
monteren

pag. 3

Inkooporder doorgeven (zie onderstaand voorbeeld)

Voorbeeld:
• 200 gietijzeren paneelradiatoren
• 32 handdoekradiatoren
• 40 meters sanitair warm water
• 40 meters sanitair koud water

- 180
- 20
- 20
- 200
- 200
- 160
- 40

Thermostaatknoppen voor ijzeren leiding 1/2” haakse
aansluiting
Voetventielen voor ijzeren leiding 1/2” haakse
aansluiting
Thermostaatknoppen voor ijzeren leiding 3/8” rechte
aansluiting
Voetventielen voor ijzeren leiding 3/8” rechte aansluiting
art 720060
Bevestigingskit
(TABEL 1 op pag. 11-12-13)
art 720020
Warmtekostenverdeler MONITOR 2.0
art 200000
Thermostatische kop voor radiatorkranen
art 201000
Thermostatische kop voor radiatorkranen
met afstandsvoeler

- 32
- 35*
- 32
- 32

Thermostaatknoppen voor koperen leiding 1/2” haakse
aansluiting
Voetventielen voor koperen leiding 1/2” haakse
aansluiting
art 720050
Bevestigingskit
(TABEL 1 op pag. 11-12-13)
art 720020
Warmtekostenverdeler MONITOR 2.0
art 200000
Thermostatische kop voor radiatorkranen

Gegevensblad woongebouw invullen

pag. 15

Opnameblad appartementen invullen

pag. 16

Configuratie op locatie van de
warmtekostenverdelers

pag. 17

Functionele controle draadloze verbinding

pag. 17

BELANGRIJK
Indien de configuratie wordt uitbesteed (configuratie op verzoek
van de vertegenwoordiger van het woongebouw uitgevoerd door
Caleffi Service), moeten de configuratiekosten aan de hand van de
volgende codes in de order worden vermeld:

*De kleinste verpakking van art. 720050 bevat 5 stuks. De order
moet daarom een veelvoud van 5 zijn.
c) Voor de meters voor sanitair warm en koud water is het volgende
nodig:

- art 7200PAR voor meer dan 100 eenheden
- art 7200PAR050
voor 50 of minder eenheden
- art 7200PAR100
voor 51 t/m 100 eenheden
NB: de aantallen hebben betrekking op het specifieke
wooncomplex waarvoor de opname wordt uitgevoerd.

- 40 art 794204/C SWW-meters 1/2” met impulsuitgang
- 40 art 794204/C SKW-meters 1/2” met impulsuitgang
- 80 art 720030 impulsmeter sanitair warm/koud water MONITOR
2.0 PULSE

d)

pag.
4-5-6-7-8

3. INWERKINGSTELLING – CONFIGURATIE
(verantwoordelijkheid van de installateur of
uitbesteed aan Caleffi Service)

b) Voor de 32 handdoekradiatoren is het volgende nodig:
- 32

Warmtekostenverdeler en impulsmeter monteren
conform de voorschriften voor plaatsing en bevestiging

Zodra de werkzaamheden voor montage/opname zijn voltooid, stuurt
u een ondertekend exemplaar van het opnameblad appartementen
naar:
CALEFFI International N.V.
Moesdijk 10-12 P.O. BOX 10357 - 6000 GJ Weert Nederland
Tel.
NL +31 495-54 77 33 - B +32 89-38 68 68
Fax
NL +31 495-54 84 02 - B +32 89-38 54 00
Email:
info.nl@caleffi.com

a) Voor de 200 gietijzeren paneelradiatoren is het volgende nodig:
- 180

2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE

Tevens moet worden besteld: 312 art 7200PAR
(niet vereist als de configuratie wordt uitgevoerd door de
installateur).

4. VERBRUIK AFLEZEN
(verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger
van het woongebouw)
• Beschikking over een laptop met Microsoft®
Windows-besturingssysteem
• Aanschaf USB/wifi-apparaat + software SW7200
(art 720090) voor het aflezen, weergeven en
maken van verbruiksrapporten

2

pag. 17-18-19

1. VOORONDERZOEK (verantwoordelijkheid van de installateur)
Tijdens het vooronderzoek is het van belang dat wordt bepaald welke bevestigingskit moet worden gebruikt voor het type radiator waarop de
warmtekostenverdeler wordt geïnstalleerd.
Raadpleeg voor de keuze van de juiste kit TABEL 1 op pag. 11-12-13.
7200 Bevestigingskit
NB: controleer tijdens het bestellen van de bevestigingskit of het aantal eenheden een meervoud is van de minimale verpakking.
Art. code

Beschrijving

720050
720051
720052
720053
720054
720055
720056
720060
720061
720062
720063

plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat
plaat

(39
(39
(55
(55
(88
(88
(88
(39
(39
(39
(39

mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)

Verpakking
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

beugel (20 / 39 mm)
beugel (59 mm) + beugel (75 mm)
beugel (20 / 39 mm) + beugel (59 mm)
beugel (75 mm)
beugel (39 mm)
beugel (59 mm) + beugel (75 mm)
beugel (75 mm) + schroeven (M4 x 130)
zelftappende schroef
plaatschroef
tapbouten voor lasbevestiging
expansiehoeken

BELANGRIJK:
Het aanhaalkoppel van de schroeven uit de bevestigingskit moet tussen 0,8 en 1 N·m liggen.

Voorbeeld:

R

- Radiator:
GIETIJZEREN PANELEN
- Ruimte tussen de elementen: MINDER DAN 4 mm
Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm of minder
Gietijzeren
panelen

Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm tot 10 mm

- Bevestigingskit: Art. 720060

3

5
5
5
5
5
1
1
5
5
5
1

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)
Kenmerkende componenten

1 Zegel manipulatiebeveiliging
2 Warmtekostenverdeler compleet met elektronische kaart
3 Bescherming voor voeler radiator ( te verwijderen tijdens

MONITOR 2.0 - Art. 720020

5

7

2

4
5
6
7

4
1

3

6

1 Zegel manipulatiebeveiliging
2 Warmtekostenverdeler compleet met elektronische kaart
3 Bescherming voor voeler radiator (te verwijderen tijdens de

MONITOR 2.0 E (afstandsvoeler) - Art. 720025

11

9

8

installatie)

5

4
5
6
7
8

2
7
4
10

12

3

6

1

2

Schroeven voor wandbevestiging (aanhaalkoppel 0,8÷1 N·m)
Kunststof bevestigingsplaat
Pluggen voor wandbevestiging
Metalen klem voor bevestiging afstandsvoeler aan
radiator/convector

9
10
11
12

Koperen tapbouten + moeren voor lasbevestiging
Afstandsvoeler
Afdekking afstandsvoeler
Label manipulatiebeveiliging

installatie)

3
7

Toets displayselectie

1 Zegel manipulatiebeveiliging
2 Impulsmeter compleet met elektronische kaart
3 Bescherming voor tamperbeveiliging (te verwijderen tijdens de

MONITOR 2.0 PULSE - Art. 720030

4
5
6
7

4

1

6

de installatie)
Toets displayselectie
Bevestigingsschroeven (aanhaalkoppel 0,8÷1 N·m)
Aluminium plaat thermische koppeling
Bevestigingsbeugels

5

4

Toets displayselectie
Schroeven voor wandbevestiging (aanhaalkoppel 0,8÷1 N·m)
Kunststof bevestigingsplaat
Pluggen voor wandbevestiging

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)
Warmtekostenverdeler/impulsmeter installeren
MONITOR 2.0
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Voordat u met de installatie begint, moet u
de beveiliging voor de radiatorvoeler (a) en
het zegel van de manipulatiebeveiliging (b)
verwijderen.

Installeer de warmtekostenverdeler op de
radiator door het bovenste deel op de
aluminium bevestigingsplaat te plaatsen en
de meter vervolgens omlaag te duwen.

Druk op het onderste deel van de
warmtekostenverdeler totdat deze volledig
vastzit.

a
b

MONITOR 2.0 E - 2.0 PULSE
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Voordat u met de installatie begint:
- verwijder de bescherming van de
voeler (a) en het zegel van de
manipulatiebeveiliging (b).
- bevestig de kabels (afhankelijk van het te
installeren model) zoals weergegeven in
de volgende afbeeldingen:
2.0 PULSE
2.0 E

Installeer de warmtekostenverdeler op de
radiator door het bovenste deel op de
kunststof bevestigingsplaat te plaatsen en
de meter vervolgens omlaag te duwen.

Druk op het onderste deel van de
warmtekostenverdeler totdat deze volledig
vastzit.

b

a

b

a

MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE
Zegel manipulatiebeveiliging installeren
Zodra de installatie voltooid is, moet het zegel van de manipulatiebeveiliging worden geplaatst door de twee lipjes samen te drukken en
vervolgens de onderstaande stappen uit te voeren:

①

②

Druk alleen de zijkanten van het
zegel in de warmtekostenverdeler,
totdat deze vastzitten
5

Druk vervolgens ook de middelste pen
van het zegel in de
warmtekostenverdeler, totdat deze vastzit

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0
Laskit monteren
Bij gebruik van een laskit:
- verwijder de lak van de radiator op de punten waar de tapbouten
worden gelast.
- las de schroeven in de holte tussen twee uitstekende delen. Als het
aantal uitstekende delen oneven is, kiest u de middenpositie die
zich het dichtst bij de kraan bevindt.
- knip het overtollige deel met een kniptang weg, anders kan het
toestel beschadigd raken.

De plaatsingsindicator van
de warmtekostenverdeler
moet ALTIJD exact
op 75% (±1 cm) van de
hoogte van de radiator
worden geplaatst.

Let er tijdens de installatie op
dat de pijl ALTIJD omhoog
gericht blijft.

h

JA

NEE

Indien u een fout maakt mogen de reeds gelaste tapbouten niet
worden verwijderd, anders kan de radiator beschadigd raken. Zaag
de tapbouten zo dicht mogelijk bij de basis af.
Plaats van de warmtekostenverdeler op een radiator

Plaats van de warmtekostenverdeler op een handdoekradiator

Breedte tot 3000 mm
Plaats de warmtekostenverdeler tegen de stijl waarop de
thermostaatknop is gemonteerd (aanvoer).

h

L < 3000 mm

75% van de hoogte (H) ±1 cm

50% van de breedte (B)*

* Als het aantal radiatorelementen oneven is, kiest u de
middenpositie (in de breedte), tussen twee elementen in, die zich
het dichtst bij de kraan bevindt.

75% van de
hoogte
(H) (±1 cm)

Breedte meer dan 3000 mm

25% van de breedte (B)

25% van de breedte (B)

h

L > 3000 mm

75% van de hoogte (H) ±1 cm

(er moeten 2 warmtekostenverdelers worden geïnstalleerd)

Kraan
valvola

NB: wanneer de installatie voltooid is, schakelt de warmtekostenverdeler na circa 90 seconden
automatisch in. Op het display wordt het volgende weergegeven:
Nu kunt u verder gaan met de configuratie van de warmtekostenverdeler (zie pag. 17)
6

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0 E (met afstandsvoeler)
Let er tijdens de installatie op dat de middellijn van het onderdeel
weergegeven in afbeelding 1 op exact 75% (±1 cm) van de
wikkeling van de spiraal wordt geplaatst, of op 50% (±1 cm) van de
hoogte ingeval van een wandconvector.

Plaats van de warmtekostenverdeler met convector
Om een correcte meting te waarborgen, moet de warmtekostenverdeler
op minimaal 10 cm afstand van de radiator worden geplaatst en
halverwege de hoogte van de radiator.

H

50% H
10 cm

①
10 cm
H

50% H

NB: als de radiator in combinatie met een afstandsvoeler wordt
gebruikt, moet de middellijn van de indicator voor plaatsing van de
voeler (in plaats van de thermische koppelingsplaat) worden
geplaatst volgens de instructies op pag. 6.

De positie van de sensor van de afstandsvoeler bepalen
Convector met enkelvoudige lamellen of spiraal

De positie van de sensor van de afstandsvoeler bepalen
Wandconvector

De sensor moet op 75% (±1 cm) van de wikkeling van de spiraal
worden geplaatst (25% van de ingang, 75% van de uitgang).

De afstandssensor moet worden gemonteerd op de retourkamer, op
50% van de hoogte.

MONTAGE MET SCHROEVEN OF KLEMMEN

LASMONTAGE

75% (±1 cm)

75%

plaatsingspunten
koperen
pennen

(±1 cm)

50% H
(±1 cm)

NB: de afstandsvoeler moet zodanig worden geïnstalleerd dat er bij
een eventuele poging om de voeler los te maken sporen worden
achtergelaten.
Gebruik
hiervoor
het
bijgeleverde
label
voor
de
manipulatiebeveiliging en bevestig dit op de externe afdekking van
de voeler.

75% (±1 cm)

75% (±1 cm)

NB: wanneer de installatie voltooid is, schakelt de warmtekostenverdeler na circa 90 seconden
automatisch in. Op het display wordt het volgende weergegeven:
Nu kunt u verder gaan met de configuratie van de warmtekostenverdeler (zie pag. 17)
7

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0 PULSE (impulsmeter)
Sluit de impulskabel van de watermeter aan op de ingangen met de
schroefklemmen (afb. A) en bevestig ze zoals weergegeven op de
afbeelding.

Gebruik eerst de bijgeleverde pluggen voor wandbevestiging,
installeer de kunststof bevestigingsplaat en gebruik ten slotte de
bevestigingsschroeven zoals weergegeven in onderstaande
afbeelding:

Afb. A

Pulsuitgangskabel
debietmeter

Positie van de impulsmeter
Voor een correcte werking van de impulsmeter mag deze niet in direct
contact met of onder de buizen worden geplaatst, om problemen met
condens en vocht te voorkomen.

De generieke puls moet potentiaalvrij zijn
(droog contact, maximumfrequentie 50 Hz).

IN
GND

NB: wanneer de installatie voltooid is, schakelt de warmtekostenverdeler na circa 90 seconden automatisch in.
Op het display wordt het volgende weergegeven:
Nu kunt u verder gaan met de configuratie van de warmtekostenverdeler (zie pag. 17)
8

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0 - 2.0 E (afstandsvoeler)

x

Opname
Met ‘opname’ wordt bedoeld het invullen van de gegevensbladen voor het woongebouw en het appartement (zie pag. 15-16).
Voorbeeld invullen gegevens radiator
RADIATOR/CONVECTOR

2

1

3

4
Afmetingen

Afdekking radiator
Ruimte

Serienummer warmtekostenverdeler

1 2 3 4 5 6 7 8

M = Plaat
(afstand < 15 cm)
C = Volledige afdekking

x

5

(*) H betekent de hoogte van de radiator en NIET
de hartafstand tussen de naven
(*) H (mm)

B (mm)

D (mm)

800

600

120

Aant.
elementen

6

7

8

Type

Koppel-

UNI 10200
Zie TAB. 2

schema
zie TAB. 1

Voorbeeld: A

Voorbeeld: 1A

10

F

1

9

Selecteren als
de
Convector warmtekostenve
rdeler is voorzien
Geïnstalleerd
van een
vermogen (W)
afstandsvoeler
∆T 60°C
MONITOR 2.0 E

2.0 E

B

M

C

KEUKEN

M

C

2.0 E

WOONKAMER

M

C

2.0 E

BADKAMER

M

C

2.0 E

SLAAPKAMER OUDERS

M

C

2.0 E

SLAAPKAMER

M

C

2.0 E

M

C

20E

1

Ruimte
Vul de ruimte in waarin de radiator zich bevindt.

2

Serienummer
warmtekostenverdeler
Vul het serienummer in dat
vermeld staat op het label
aan de bovenkant van de
warmtekostenverdeler.

4

2

Afmetingen
Geef de maten in mm
op van de radiator of
de convector.
H = hoogte
B = breedte
D = diepte

H

INKOM

L
3

Afdekplaat radiator
Geef aan of er een plaat aanwezig is
M
alleen als de afstand van de plaat tot de radiator minder dan
15 cm bedraagt
of geef aan of er een volledige afdekking aanwezig is
C

5

P

Aantal elementen
Vul het aantal elementen in waaruit de radiator bestaat.
Geef ingeval van een convector slechts 1 element aan.

(ALLEEN aankruisen als er een plaat of volledige afdekking aanwezig is).

6

Type UNI 10200 (zie TABEL 2 op pag. 14):
VOORBEELD. Radiator: gietijzeren panelen, gladde kolommen
Gladde kolommen

F

Kolommen met ribben

G

Paneel gietijzer

R

7

Koppelschema (zie TABEL 1 op pag. 11-12-13):
VOORBEELD. Ruimte tussen de elementen: 3 mm
Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm of minder
Gietijzeren
panelen

Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm tot 10 mm

8

Convector. Geïnstalleerd vermogen (W)
Als er convectoren aanwezig zijn, moet het geïnstalleerd vermogen worden ingevuld met betrekking tot DT 60°C.

9

Warmtekostenverdeler met afstandsvoeler MONITOR 2.0 E
Alleen aankruisen als de warmtekostenverdeler is voorzien van een afstandsvoeler (MONITOR 2.0 E).
9

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0 - 2.0 E (afstandsvoeler)
Voorbeeld invullen gegevens designradiator/handdoekradiator:
DESIGNRADIATOR(2) / HANDDOEKRADIATOR(2)
(2) Als het merk, de serie en het model van de handdoekradiator of designradiator niet aanwezig zijn, moet de volgende informatie worden doorgegeven, per e-mail naar het adres info.nl@caleffi.com: een foto, de diameter van
de buizen, de diameter van de collectoren en moet tevens worden aangegeven op welk woongebouw, welke woning en welke ruimte deze informatie betrekking heeft.

1

2

3

4

5

6

7

Selecteren als
de
Geïnstalleerd warmtekostenve
rdeler is voorzien
vermogen (W)
van een
∆T 60°C
afstandsvoeler
MONITOR 2.0 E
2.0 E

Afmetingen
Ruimte

BADKAMER

Aant.
elementen

Serienummer warmtekostenverdeler

1 2 3 4 5 6 7 8

H (mm)

B (mm)

D (mm)

1520

400

30

Merk

1

Serie

MERK 1

Model

SERIE 1

9

8

MODEL 1

2.0 E
2.0 E

1

Ruimte
Vul de ruimte in waarin de radiator zich bevindt.

2

Serienummer
warmtekostenverdeler
Vul het serienummer in dat
vermeld staat op het label
aan de bovenkant van de
warmtekostenverdeler.

3

4

Afmetingen
Geef de maten van de radiator
in mm op.

Aantal elementen Vul het aantal elementen in waaruit de
designradiator bestaat.
Geef ingeval van een handdoekradiator slechts 1 element aan.
Merk, serie en model
Geef (indien beschikbaar) het merk, de serie en het
model van de designradiator/handdoekradiator aan.

5

6

8

Geïnstalleerd vermogen (W)
Geef (indien beschikbaar) het geïnstalleerde vermogen op met
betrekking tot DT 60°C.

9

Warmtekostenverdeler met afstandsvoeler MONITOR 2.0 E
Alleen aankruisen als de warmtekostenverdeler is voorzien van
een afstandsvoeler (MONITOR 2.0 E).

7

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

MONITOR 2.0 PULSE (impulsmeter)
Voorbeeld invullen gegevens meter sanitair warm/koud water:
METER SANITAIR WARM/KOUD WATER

1

2

Trap

Verdieping

A

1

3
Ruimte

KEUKEN

4
Serienummer impulsmeter

1 2 3 4 5 6 7 8

5
Warm water of
Koud water
SWW
SWW

1 2 3

4

5

6

X

6

7

8

9

10

Ander type
meter

K
(liter/puls
Kwh/puls)

Diameter
meter

Beginstand
meter (m3 of Kwh)

Serienummer
meter

3/4"

15,203

0123456789

10

SKW
SKW

Trap, verdieping en ruimte
Vul de trap, de verdieping en de ruimte in waar
de meter is geïnstalleerd.

7

Serienummer
impulsmeter
Vul het serienummer in dat
vermeld staat op het label
aan de bovenkant van de
impulsmeter.
SWW of SKW
Geef aan of de
impulsmeter is
aangesloten op een
debietmeter voor sanitair
warm of koud water.

8

Diameter meter
Geef de diameter van de waterteller op of de diameter van de
gebruikte meter.

9

Beginstand
Geef de beginstand in m3 op die op de volumemeter staat (of
in Kwh ingeval van een meter) op het moment waarop de
impulsmeter wordt geïnstalleerd.
LET OP: de beginstand is VERPLICHT voor de configuratie!

10

Ander type meter
Als de impulsmeter niet op een watermeter is aangesloten, geef
dan hier het type op (bijv.: warmtemeter).
10

S
K (liter/puls
of Kwh/puls)
Geef de K (liter/puls) op voor de volumemeter, of de K
(Kwh/puls) ingeval van een warmtemeter

Serienummer meter
Geef het serienummer van de debietmeter op, of het
serienummer van de gebruikte meter.

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)

TABEL 1 - Bevestigingskit / koppelschema MONITOR 2.0
Radiatoren met elementen

KOPPELSCHEMA

Ruimte tussen elementen
(D) 30 mm of minder

Gietijzeren
kolommen
Ruimte tussen elementen
(D) meer dan 30 mm

Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm of minder
Gietijzeren
panelen

Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm tot 10 mm

Stalen buizen
in kolomvorm

H

Ruimte tussen elementen
(D) 35 mm of minder

Ruimte tussen elementen
(D) 36 mm tot 45 mm

Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm of minder
Aluminium
kolommen
Ruimte tussen elementen
(D) 4 mm tot 10 mm

Hartafstand tussen de
elementen (C) minder dan
50 mm en tussenruimte (D)
minder dan 30 mm
Stalen kolommen
met diafragma

Hartafstand tussen de
elementen (C) 50 mm of
meer en tussenruimte (D)
minder dan 30 mm

*Minimumverpakking 5 st.
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BEVESTIGINGSKIT

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)
TABEL 1 - Bevestigingskit / koppelschema MONITOR 2.0
Paneelradiatoren

Geribbeld oppervlak

Verticaal
profiel

Glad oppervlak

Glad oppervlak

KOPPELSCHEMA

BEVESTIGINGSKIT

KOPPELSCHEMA

BEVESTIGINGSKIT

KOPPELSCHEMA

BEVESTIGINGSKIT

Verticaal

Platte buizen

Horizontaal

Lamelradiatoren

Lamellen
Ruimte tussen
elementen (D)
24 mm tot 28 mm

Lamellen

Handdoekradiatoren

Horizontale buizen

Handdoekradiatoren

*Minimumverpakking 5 st.
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2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)
TABEL 1 - Bevestigingskit / koppelschema MONITOR 2.0 E
Thermoconvectoren

KOPPELSCHEMA

(bevestigingskit bijgeleverd in de verpakking van de warmtekostenverdeler)

Thermoconvector
met enkele lamellen

Enkel verwarmingselement
zonder spiraal

Thermoconvector
met enkele lamellen

Dubbel of driedubbel
verwarmingselement zonder
lamellen

1I

Enkel, dubbel of driedubbel
verwarmingselement met spiraal

Thermoconvector
met spiraal

Wandconvector lasmontage

Wandconvector
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2I

2. INSTALLATIE EN OPNAME (verantwoordelijkheid van de installateur)
TABEL 2 - UNI 10200
Materiaal

Type

Type
UNI10200

Beschrijving

Kleine kolommen
Doorsnede < 30 x 30 mm

*naaf 50 mm

A

*naaf 55 mm

B

*naaf 55 mm

C

*naaf 60 mm

D

Gietijzer of staal
Grote kolommen
Doorsnede > 30 x 30 mm

E

Kolommen verbonden door diafragma

Gietijzer of staal

Gladde kolommen

F

Kolommen met ribben

G

Paneel gietijzer

H

Veel ribben

I

Gemiddeld aantal ribben

Aluminium

B

Weinig ribben

Staal

D + 23

Panelen zonder ribben

M

Met ribben achter

N

Met ribben tussen de panelen

O

Verticale of horizontale buizen

P

D + 23
D

Kale buis**

* Met 'naaf' wordt de volgende afmeting bedoeld:

** Met 'kale buis' worden buizen bedoeld
die zichtbaar zijn in de ruimten.
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TECHNICUS
(die de opname
heeft verricht)

MANAGER
BEHEERDER

E-mail

Telefoon / mobiel

Adres

Naam en voornaam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon / mobiel

Adres

Naam en voornaam

Bedrijfsnaam

* Geef het totaal aan van ALLE OPNAMEBLADEN APPARTEMENTEN voor het woongebouw

STEMPEL EN HANDTEKENING

Fax

Fax

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal panden* Aantal woningen* Aantal radiatoren* handdoekradiatoren / Aantal convectoren* warmtekostenverdelers* warmtekostenverdelers*
MONITOR 2.0
MONITOR 2.0 E
designradiatoren*

Aantal meters* Aantal meters* Aantal impulsmeters
warm sanitair koud sanitair MONITOR 2.0 PULSE

Provincie

Postcode

Plaats

Huisnummer

BTW nummer

Straat

Naam woongebouw

GEGEVENSBLAD WOONGEBOUW

Gegevensblad woongebouw

Appartementopnameblad
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3. INGEBRUIKNAME – CONFIGURATIE
De configuratie (verantwoordelijkheid van de installateur of uitbesteed aan Caleffi Service) bestaat uit de volgende services:
• Configuratie op locatie van de warmtekostenverdelers en/of impulsmeters;
• Functionele controle van de draadloze verbinding.
Met de configuratie wordt bedoeld het programmeren van de warmtekostenverdeler met de vermogenswaarde (W) DT 60°C, op basis van de
afmetingen en de reële kenmerkende gegevens van de radiator waarop de warmtekostenverdeler is geïnstalleerd.
Ingeval van impulsmeters voor het verbruik van sanitair warm/koud water wordt met de configuratie bedoeld het programmeren van de
debietmeter (waaraan deze impulsmeters zijn verbonden) op basis van de kenmerkende gegevens, zoals K (liter/puls). Tevens kan het verbruik
van de meter en het verbruik van de impulsmeter op elkaar worden afgestemd.
Deze gegevens zijn nodig voor een juiste registratie van de warmtekostenverdelers en/of impulsmeters die worden geprogrammeerd met
behulp van het USB/wifi-apparaat art. 720090 en de bijgeleverde software.
In de regel wordt de configuratie in één oplossing uitgevoerd nadat de installatie is voltooid en de opnamegegevens van het specifieke gebouw
in de software SW7200 zijn ingevoerd (zie pag. 15-16).

Configuratie uitgevoerd door Caleffi Service op verzoek van de vertegenwoordiger van het woongebouw
Indien de configuratie wordt uitbesteed, moeten de configuratiekosten aan de hand van de volgende codes in de order worden vermeld:
- 7200PAR
- 7200PAR050
- 7200PAR100

voor meer dan 100 eenheden
voor 50 of minder eenheden
voor 51 t/m 100 eenheden

LET OP: de aantallen hebben betrekking op het specifieke wooncomplex waarvoor de opname wordt uitgevoerd!

4. VERBRUIK AFLEZEN

MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE
Het aflezen van de gegevens (verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger van het woongebouw) wordt uitgevoerd met behulp van een
laptop met Microsoft® Windows-besturingssysteem, de USB/wifi-stick en de bijgeleverde software SW7200 (artz. 720090) voor het aflezen,
weergeven en maken van verbruiksrapporten. De software is voorzien van een gebruikershandleiding.
De verbruiksgegevens van het gebouw kunnen tevens lokaal via een USB-stick, of op afstand via de server van Caleffi worden verkregen van
de datalogger (art. 720091) die is geïnstalleerd in de trapruimte.
Verbruiksgegevens meten via USB/wifi-apparaat of datalogger.
Art. 720030

Datalogger art.
720091

L
L · 0,5

Laptop

Art. 720020
Art. 720025

USB/wifiapparaat
art. 720090

mbar
300

400
500
600

3,5
2,5
1,5
0,5

300

400
500
600

3,5
2,5
1,5
0,5

250

350

450
550

mbar

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

250

350

450
550
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4. VERBRUIK AFLEZEN
MONITOR 2.0 - 2.0 E ( afstandsvoeler)
Weergave aflezingen op het display MONITOR 2.0 - 2.0 E

Druk op de selectietoets

Melding

Betekenis

Opmerkingen

-

UIT

Het display is uit.
De modus voor laag verbruik is
ingeschakeld

DISPLAY TESTEN

Hiermee kan visueel worden
gecontroleerd of alle onderdelen van het
display werken

MELDINGEN
(alleen zichtbaar bij
meldingen)

VERBRUIK HUIDIGE
AFREKENPERIODE

VERBRUIK VORIGE
AFREKENPERIODE

Toont een waarschuwings- of
storingscode:
of

Verbruik huidige afrekenperiode
XXX

Verbruik vorige afrekenperiode
GG:MM

U

HISTORISCHE
Dag/maand waarin het verbruik van de
GEGEVENS VORIGE vorige afrekenperiode in het geheugen
AFREKENPERIODE
is opgeslagen
BEDRIJFSSTATUS

:actief

SERIENUMMER
EERSTE DEEL

Eerste 4 cijfers van het serienummer
van de warmtekostenverdeler

SERIENUMMER
TWEEDE DEEL

Laatste 4 cijfers van het serienummer
van de warmtekostenverdeler

RESET

Datum waarop de meter op nul is gezet

GEÏNSTALLEERDE
FW-VERSIE

Weergave van de geïnstalleerde
firmwareversie

DE OVERIGE WEERGAVEN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR
GEKWALIFICEERD TECHNISCH PERSONEEL
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4. VERBRUIK AFLEZEN
MONITOR 2.0 PULSE (impulsmeter)
Weergave aflezingen op het display MONITOR 2.0 PULSE

Druk op de selectietoets

5 sec.
ingedrukt
houden
voor
weergave
decimalen

Melding

Betekenis

-

UIT

Opmerkingen
Het display is uit.
De modus voor laag verbruik is
ingeschakeld

DISPLAY TESTEN

Hiermee kan visueel worden
gecontroleerd of alle onderdelen van het
display werken

BEDRIJFSSTATUS

OPErAt: actief

ACTUEEL VERBRUIK

Eerste 4 cijfers totaal verbruik
aangesloten debietmeter

ACTUEEL VERBRUIK

Laatste 4 cijfers en decimalen totaal
verbruik aangesloten debietmeter

DECIMALEN
ACTUEEL VERBRUIK

Decimalen van verbruik aangesloten
debietmeter.

MELDINGEN
(alleen zichtbaar bij
meldingen)

Toont een waarschuwings- of
storingscode:
fr8888 of fl8888

VERBRUIK VORIGE
Eerste 4 cijfers totaal verbruik vorige
AFREKENPERIODE afrekenperiode aangesloten debietmeter
VERBRUIK VORIGE Laatste 4 cijfers totaal verbruik vorige
AFREKENPERIODE afrekenperiode aangesloten debietmeter
HISTORISCHE
Dag/maand waarin het verbruik van de
GEGEVENS VORIGE vorige afrekenperiode in het geheugen
AFREKENPERIODE
is opgeslagen
SERIENUMMER
EERSTE DEEL

Eerste 4 cijfers van het serienummer van
de impulsmeter

SERIENUMMER
TWEEDE DEEL

Laatste 4 cijfers van het serienummer
van de impulsmeter

GEÏNSTALLEERDE
FW-VERSIE

Weergave van de geïnstalleerde
firmwareversie

DE OVERIGE WEERGAVEN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR
GEKWALIFICEERD TECHNISCH PERSONEEL
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

Mogelijke oorzaak

Voorgestelde oplossing

Apparaat losgekoppeld van de radiator

Stoten of andere oorzaak

Neem contact op met een erkend installateur
voor de montage

Zegel ontbreekt

Manipulatie

Neem contact op met een erkend installateur
om te laten herstellen

Apparaat op een andere positie dan
op het moment van installatie

Manipulatie, stoten of andere oorzaak

Neem contact op met een erkend installateur
voor de montage

Het display toont de meldingscode

De automatische interne controle heeft een
defect geconstateerd

of

Nul verbruik wordt weergegeven

Geen verbruik geregistreerd of
debietmeter vervangen
ingeval van impulsmeter

Laag energieverbruik afrekenperiode
weergegeven

Begin nieuw seizoen
(alleen voor warmtekostenverdeler)

Er wordt niets op het display weergegeven
wanneer de toets wordt ingedrukt

Intern probleem

XXX

Neem contact op met een erkend installateur
en geef de code

door

of

Dit is geen storing. Als de radiator uit staat,
wordt er geen energie-emissie gedetecteerd.
Als de debietmeter vervangen wordt, moet de
stand van de impulsmeter opnieuw worden
ingesteld.
Dit is geen storing. Als de
warmtekostenverdeler voorbij de datum van
begin van het seizoen komt, wordt de stand
terug op nul gezet
Neem contact op met een erkend installateur
voor een controle

Belangrijke informatie voor een correcte verwijdering en liquidatie van het product
Het symbool dat hiernaast wordt weergegeven, is aangebracht op het product MONITOR 2.0 / 2.0 E / 2.0 PULSE om aan
te geven dat het niet mag worden behandeld als huisvuil.
De warmtekostenverdelers voor warmteverbruik en impulsmeters voor het verbruik van sanitair water zijn apparaten
waarop de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) van toepassing is.
Deze apparaten mogen derhalve niet worden afgedankt als huisvuil en moeten apart worden ingezameld.
Tevens moeten de nationale wettelijke voorschriften inzake de systemen voor het afdanken van deze apparatuur worden
nageleefd.

Verklaring van conformiteit
Dit product voldoet aan de essentiële toepasselijke vereisten van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteit van het product met de richtlijn
wordt bevestigd door de CE-markering 0470 op het product en in dit document. Op verzoek is een volledig exemplaar van de Verklaring van
Conformiteit met de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG beschikbaar op het adres van de declarant dat hieronder is vermeld.
Declarant:
CALEFFI S.P.A.
S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - Italië
Tel. +39 0322 8491 / Fax +39 0322 863723
Model: 7200
Markering: CE 0470
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven
producten en de bijbehorende technische specificaties.
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