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1. Опис 

Призначення: 

Теплолічильники «TEKSAN HM» призначені для вимірювання та 

реєстрації теплової енергії (кількості теплоти), обсягу теплоносія та інших 

параметрів теплоносія в закритих водяних системах опалення. 

Теплолічильник використовується як засіб комерційного обліку теплової 

енергії в квартирах, індивідуальних житлових будинках, а також в інших 

нежитлових приміщеннях, де номінальна витрата теплоносія не перевищує 

значень відповідного типорозміру лічильника теплової енергії. 

Характеристики: 

Теплолічильник має два виконання, що відрізняються місцем установки, 

в подавальний або зворотний трубопровід. Випускається три модифікації 

теплолічильників, що розрізняються значеннями витрати, номінальними 

діаметрами і габаритно-приєднувальними розмірами лічильників теплоносія. 

Теплолічильник відноситься до виробів, що не обслуговуються, 

ремонтуються на рівні основних складових частин. 

Теплолічильник забезпечує вимір і індикацію на дисплеї: 

- кількості теплової енергії, kW·h; 

- температури води в подавальному і зворотному трубопроводах, °С; 

- різниці температур води в подавальному і зворотному трубопроводах, °С; 

- обсягу теплоносія, m3; 

- поточного часу, h; 

- поточної дати: число-місяць-рік; 

- напруги живильної батареї; 

- кодів несправностей; 

а також: 

- збереження в архіві результатів вимірювань; 

- збереження в архіві кодів аварійних ситуацій; 

- передачу результатів вимірювань теплової енергії або обсягу теплоносія по 

імпульсному виходу та M-bus шину. 



5 
 

Захист від несанкціонованого доступу забезпечується за допомогою 

захисного кожуха, який в опломбованому стані перешкоджає доступу до 

електроніки лічильника теплової енергії. 

Умови експлуатації лічильника теплової енергії: 

- температура навколишнього повітря від +5 до + 55 °С; 

- відносна вологість в діапазоні від 30 до 80 %; 

- атмосферний тиск в діапазоні від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 

Технічні характеристики 

Тип лічильника теплової енергії 
HM-

DN15/0,6 
HM-

DN15/1,5 
HM-

DN20/2,5 

Номінальний діаметр DN, мм 15 15 20 

Номінальна витрата, qp, м
3/год 0,6 1,5 2,5 

Максимальна витрата, qs, м
3/год 1,2 3,0 5,0 

Мінімальна витрата , qi, м
3/год 0,012 0,030 0,050 

Поріг чутливості, м3/год 0,004 0,006 0,008 

Діапазон вимірювань температури 
теплоносія обчислювачем (Θ), °С 

від 5 до 90 

Мінімальне значення вимірюваної різниці 
температур теплоносія в подавальному і 
зворотному трубопроводах (ΔΘmin), К 

5 

Клас точності за ДСТУ EN 1434-1-2011 3 

Межі сумарної відносної похибки 
лічильника теплової енергії при 
вимірюванні теплової енергії не більше,% 

± (4+0,05·qp/q+4·ΔΘmin/ΔΘ) 

Втрата тиску на ІПР при постійній витраті 
не більше, МПа 

0,025 

Номінальний робочий тиск, МПа 1,6 

Ступінь захисту корпусу за ДСТУ EN 
60529:2018 

IP54 

Електроживлення - від літієвої батареї 3,6 V; мінімум 2,1 А·год 

Час роботи батареї, років, не менше 10 

Загальний термін служби виробу, років, не 
менше 

12 

Температура навколишнього середовища від 5 до 55 °C 

Тип дисплея РКІ, 8 цифр висотою 6 мм 

Системи інтерфейсу імпульсний вихід, шина M-bus 

Нарізь приєднувальних штуцерів G ¾” G 1” 

Габаритні і приєднувальні розміри наведені в додатку А. 

Діаграма втрати тиску залежно від витрат наведена в додатку Б. 
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2. Склад комплекту 

теплолічильник - 1 шт.  

керівництво по експлуатації / паспорт - 1 шт. 

інструкція з монтажу – 1 шт. 

захисний ковпачок- 2 шт.  

індивідуальне пакування - 1 шт. 

3. Будова і робота лічильника теплової енергії 

Теплолічильник є автономний пристрій, що складається з датчика 

витрати, датчиків температури і обчислювача. 

Датчик витрати 

Принцип роботи датчика витрати заснований на обертанні крильчатки 

під впливом потоку води. Причому, для підвищення чутливості і збільшення 

оборотів крильчатки потік закручується спеціальною вставкою. Обертання 

крильчатки сприймається ємнісним  датчиком. Електронний принцип 

вимірювання числа обертів крильчатки повністю виключає вплив на роботу 

лічильника теплової енергії магнітних полів. Вимірювання обсягу теплоносія 

блокується в разі обертання крильчатки в зворотну сторону. Датчик витрати 

встановлюється в спеціальний роз'єм (EAT), який, в свою чергу, 

встановлюється в трубопровід за допомогою накидних гайок. 

Датчик температури 

Комплект датчиків температури - підібрана пара терморезисторів 

платинових з опором 1000 Ом (Pt1000). На кабелі терморезисторів надіті 

бирки, на які нанесені знак фірми-виробника, номер (пара має однаковий 

номер), параметри терморезистора.  

Бирка терморезистора для подавального трубопроводу має червоний 

колір, для зворотного трубопроводу - синій. 

Обчислювач 

Обчислювач - це мікропроцесорний пристрій, призначений для 

перетворення за певним алгоритмом сигналів, що надходять з датчика 

витрати і датчиків температури. Для підрахунку спожитої теплової енергії в 

одиницю часу (місяць, рік) теплообчислювач генерує внутрішню дату з 

робочого електронного годинника. Конструктивно обчислювач виконаний у 

вигляді блоку, укладеного в пластмасовий корпус, який встановлюється на 
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кришку датчика витрати. Накопичена інформація про спожиту теплову 

енергію зчитується візуально, а також може бути передана на вторинні 

прилади реєстрації за допомогою імпульсного виходу або M-bus шини, 

інформація відображається на 8-ми розрядному РКІ. 

Вибір параметра для відображення здійснюється за допомогою однієї 

кнопки. 

4. Принцип вимірювання 

Принцип вимірювання теплолічильником базується на вимірюванні 

об'єму теплоносія в одиницю часу, його температури в подавальному 

(прямому) і зворотному трубопроводах (не рідше одного виміру в 16 с) і 

обчисленні за цими параметрами споживаної теплової енергії. У обчислювачі 

застосовується наступна формула для визначення спожитої кількості тепла: 

Q = ∫ 𝑉(ℎ1 − ℎ2)𝑑
1

0

; 

де:  Q - кількість теплової енергії; 

V - об'ємна витрата теплоносія; 

ρ - щільність теплоносія; 

h1и h2 - ентальпія теплоносія в подавальному і зворотному 

трубопроводах; 

0 і 1 - моменти часу, що відповідають початку (0) і закінченню (1) 

інтервалу часу вимірювання теплової енергії. 

Теплолічильник обчислює і відображає спожиту теплову енергію в 

кВт·год. Для переведення цього значення в інші одиниці вимірювання 

використовується наступна формула: 

1 кВт·год = 3,6 МДж = 859,845 ккал = 0,00086 Гкал 

5. Опис роботи з теплолічильником 

Відображені теплолічильником параметри згруповані в 3 групи (меню): 

- група 1: меню користувача; 

- група 2: меню обслуговування; 

- група 3: меню архіву. 

Розшифрування пунктів меню наведені в додатку Г. 
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Важливо: 

Для навігації між показаннями призначена кнопка на передній панелі 

лічильника теплової енергії. При короткочасному натисканні кнопки можна 

перегорнути покази всередині поточного меню. При тривалому натисканні 

кнопки (близько 10 с) здійснюється перемикання на наступне меню. 

Відображення інформації 

Зовнішній вигляд РК-індикатора, коли світяться усі сегменти.  

 

Числове поле РК-індикатора призначене для індикації чисел від 0 до 9, 

а також функціональних символів. Дрібна частина чисел відділяється від 

цілої крапкою. 

Вихідним станом індикатора є меню користувача і показання сумарної 

спожитої кількості тепла від дня установки лічильника теплової енергії 

(кВт·год). 

Час відображення кожного параметра в будь-якому з розділів без 

втручання оператора складає не більше 20 секунд. Через 20 секунд 

теплолічильник повертається до показань вихідного стану. 

6. Обмін даними і інтерфейси 

Обчислювач лічильника теплової енергії має виходи для дистанційної 

передачі інформації: імпульсний і M-bus шину відповідно до ДСТУ EN 1434-

3:2017 (послідовний інтерфейс). 

 

 

 

 

Жовтий (В1) 
Зелений (В2) 

Контур шини M-BUS 

  

Червоний (С) 
Чорний (загальний) 

Імпульсний вихід 
(Відкритий колектор) 
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Технічні дані для імпульсного виходу наведені в таблиці 

Імпульсний вихід Відкритий колектор + захисний резистор 

Вага імпульсу 0,1 кВт·год на імпульс (теплова енергія) 

Тривалість імпульсів, с 1 

Допустима напруга живлення 5 ~ 30 V 

Допустимий струм 20 mA 

Рекомендовані величини 
резистора 

5 ~ 10 V - R = 470 Ом / 1W 
10 ~ 20 V - R = 1,0 kОм / 2W 
20 ~ 30 V - R = 1,2 kОм / 3W 

 
 

7. Підготовка до встановлення (монтажу) 

Вийміть теплолічильник з пакувальної коробки та перевірте: 

- наявність і цілісність пломб між з'єднувачем і датчиком витрати, датчиком 

витрати і встановленим в нього датчиком температури; 

- цілісність ізоляції проводів, що з'єднують обчислювач і датчики 

температури; 

- наявність знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування на 

лицьовій панелі. 

Теплолічильник з відсутніми або пошкодженими пломбами, з 

пошкодженою ізоляцією проводів, з відсутнім знаком відповідності та 

додатковим метрологічним маркуванням подальшій експлуатації не підлягає. 

8. Монтаж 

Перед установкою лічильника теплової енергії уважно ознайомтеся з 

вказівками щодо монтажу. 

Перекрийте ділянку трубопроводу в місці установки і видаліть з нього 

воду. 

При використанні інсталяційний набору: 

- встановіть на прямій горизонтальній або вертикальній ділянці подавального 

або зворотного трубопроводу, в залежності від варіанту виконання 

лічильника теплової енергії: кульові крани з фітингом перед лічильником і за 

лічильником, вставку-замінник; 

- встановіть у подавальний або зворотний трубопровід кульовий кран з 

гільзою або трійник для датчика температури; 
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- після установки вставки-замінника на місце лічильника ретельно промийте 

трубопровід. Демонтувати вставку-замінник і встановіть теплолічильник з 

ущільненнями таким чином, щоб стрілка на корпусі датчика витрати збігалася 

з напрямком потоку теплоносія. 

 

Послідовність монтажу: 

- Видаліть з кульового крана або трійника заглушку і встановіть замість неї 

датчик температури. 

- Датчик температури для подавального трубопроводу має червону бирку, 

для зворотного трубопроводу - синю. 

- Щільно затягніть всі з'єднання. 

- Відкрийте кульові крани і проконтролюйте герметичність з'єднань. 

- Під час перевірки не повинні спостерігатися витоки з різьбових з'єднань. 

- Проконтролюйте вимір теплолічильником витрати теплоносія. 

- Опломбуйте теплолічильник і датчик температури наявними 

пломбувальними засобами. 

- Після установки лічильника теплової енергії простежте за тим, щоб дроти, 

що сполучають датчики температури, не торкалися труб системи опалення. 
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- Ділянки труби на відстані 0,5 м від лічильника теплової енергії мають бути 

термоізольованими. 

9. Технічне обслуговування 

Технічне обслуговування в процесі експлуатації полягає тільки в 

візуальному контролі на герметичність з'єднань і наглядом за показаннями 

РКІ. 

У разі появи на РКІ інформації про помилку необхідно звернутися в 

обслуговуючу організацію. 

Увага! 

Теплолічильник «TEKSAN HM» є високотехнологічним приладом, в 

конструкції і схемних рішеннях якого застосовані останні досягнення в галузі 

мікроелектроніки, тому розбирання і ремонт приладу можливий тільки в 

заводських умовах або сервісних центрах. Після будь-якого ремонту 

лічильника теплової енергії необхідна його позачергова повірка. 

10. Повірка 

Повірка лічильника теплової енергії проводиться за Методикою повірки, 

наведеною в ДСТУ EN1434-5:2014. 

Міжповірочний інтервал - 4 роки. 

Після закінчення міжповірочного інтервалу теплолічильник підлягає 

обов'язковій повірці, перед якою, якщо лічильник експлуатувався більше 8 

років, повинна бути замінена батарея живлення. 

Заміна проводиться тільки на підприємстві-виробнику. 

Повірка лічильника теплової енергії проводиться метрологічними 

центрами (акредитованими лабораторіями) або виробником згідно діючим 

тарифам. 

11. Упакування, зберігання і транспортування 

Теплолічильник підлягає транспортуванню і зберіганню в упаковці 

підприємства-виготовлювача. Теплолічильник допускається транспортувати 

на будь-які відстані будь-яким видом транспорту. Умови транспортування в 

частині впливу кліматичних факторів повинні відповідати таким умовам: 

температура повітря від мінус 40 до плюс 50 °C з відносною вологістю 95 % 

при плюс 35 °C. 
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Зберігання теплолічильників в упаковці заводу-виготовлювача повинно 

відповідати таким умовам: температура навколишнього повітря від плюс 5 до 

плюс 40 °C, відносна вологість до 80 % при плюс 25 °C 

12. Гарантійні зобов'язання 

Підприємство-виробник гарантує відповідність лічильника теплової 

енергії зазначеним в керівництві вимогам при дотриманні умов 

транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці з дня введення лічильника 

теплової енергії в експлуатацію, але не більше 30 місяців з дати 

виготовлення. 

Дата введення лічильника теплової енергії в експлуатацію повинна бути 

зазначена в керівництві та засвідчена підписом виконавця і печаткою. 

Підприємство-виробник не приймає претензії щодо якості лічильника 

теплової енергії під час гарантійного терміну експлуатації в наступних 

випадках: 

- при недотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу 

та експлуатації; 

- при наявності механічних пошкоджень лічильника теплової енергії; 

- при втраті керівництва з експлуатації на теплолічильник; 

- при наявності слідів попадання рідини в електронну частину лічильника; 

- при пошкодженні пломб або наклейок на теплолічильнику. 

Для заміни лічильника теплової енергії, що вийшов з ладу з вини 

підприємства-виробника під час гарантійного терміну експлуатації, 

звертайтеся на підприємство-виробник. 

Для ремонту лічильника теплової енергії після закінчення гарантійного 

строку експлуатації звертайтеся до регіонального сервісного центру, а при 

його відсутності - на підприємство-виробник. 

  



13 
 

13. Свідоцтво про виготовлення 

Теплолічильник «TEKSAN» 

□ HM-DN15/0,6-high 
temp.(подавальний) □ HM-DN15/1,5-high 

temp.(подавальний) □ HM-DN20/2,5-high 
temp.(подавальний) 

□ HM-DN15/0,6-low 
temp.(зворотний) □ HM-DN15/1,5- low 

temp.(зворотний) □ HM-DN20/2,5- low 
temp.(зворотний) 

 

заводський № ________________________ відповідає ДСТУ EN 1434-5:2014, 

визнаний придатним і допущений до експлуатації. 

 

Дата виготовлення ____________________ 20 ___ р.  

14. Відмітка про продаж 

Реалізований  

                             

(торгова організація) 
 
 

МП             

підпис/ПІБ продавця 
   20__ р. 

   

15. Відмітка про введення в експлуатацію 

Встановлений та введений в експлуатацію 
 
         

(монтажна організація) 
 

МП             

підпис/ПІБ виконавця 
   20__ р. 
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16. Відомості про повірку 

Дата 
повірки 

Результати 
повірки 

Назва організації, що здійснила 
повірку 

Прізвище та 
ініціали 

повірника 

Підпис та 
відбиток 

повірочного 
тавра 

     

     

     

     

     

     

 

17. Відомості про встановлення і зняття теплолічильника 

Дата і місце встановлення 
Дата 

зняття 

Напрацювання, кВт·год Організація і підпис 
особи, яка провадила 
встановлення (зняття) 

початок 
експлуатації 

закінчення 
експлуатації 
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Додаток А 

Габаритні та прив’язочні розміри 

HM-DN15 HM-DN20 
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Додаток Б 

Діаграма втрати тиску залежно від витрат 
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Додаток В 
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Додаток Г 

Розшифрування пунктів меню 

Меню користувача 

В даному меню відображаються: 

 

Теплова енергія. Відображається сумарна 
кількість спожитої теплової енергії з 
моменту випуску з виробництва. 

 

Поточна температура в подавальному 
трубопроводі. 

 

Поточна температура в зворотному 
трубопроводі. 

 

Поточна різниця температур подачі та 
повернення води. 

 

Об'єм теплоносія. Відображається 
сумарна кількість теплоносія, що пройшла 
через теплолічильник з дня встановлення. 

 

Поточна швидкість потоку теплоносія. 

 

Поточний час. Відображаються години / 
хвилини / секунди поточної доби. 

 

Поточна дата. Відображаються поточна 
дата: день / місяць / останні дві цифри 
року. 

 

Напруга батареї. При зниженні напруги 
батареї до 2,7В звернутися в сервісний 
центр. Батарея підлягає заміні. 

 

Відображається серійний номер, 
ідентичний з нанесеним на передній 
панелі. 

 

Первинна адреса. 
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Меню обслуговування 

В даному меню відображається показання, призначені для фахівців 

тепломереж. 

 

Відображається кількість оборотів 
крильчатки датчика витрати. 

 

Відображається поточна потужність. 

 

Відображається кількість літрів, що 
проходять через датчик витрати. 

 

Версія програми. 

 

Відображається загальний час 
роботи (доба). 

 

Службова інформація. Кількість 
обнулінь лічильника. 

 

Тестова перевірка роботи всіх 
сегментів індикатора. 

Меню архіву 

 

Відображається цифра попереднього 
повного місяця і останні цифри року. 

 

Відображається сумарна кількість 
спожитого тепла за попередній 
місяць. 

Повідомлення про помилку 

В процесі роботи теплолічильник проводить самотестування. Теплолічильник 

відображає наступні помилки під кодами: 

Err 0001 - несправність датчика температури подавального потоку; 

Err 0002 - несправність датчика температури зворотного потоку; 

Err 0003 - несправність датчика витрати. 


