
Ultrasonic heat meter / 
Cooling energy meter

Invonic 2

admin
Typewritten Text
Đồng hồ đo năng lượng nhiệt siêu âm
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APPLICATION
INVONIC 2 is designed for commercial accounting of 
heating and cooling energy when heating media is water 
and is used in centrally heated objects: residential houses 
or heat supply objects.
 

 � Static liquid metering using ultrasonic technology
 � High accuracy
 � For residential and commercial use
 � Heating and Cooling
 � MID DN15 - DN100

SPECIAL FEATURES
 � Flexible meter configuration. Meter is delivered in user 

configuration mode with possibility to configure meter 
parameters and features as: units, mounting position, 
pulse inputs/outputs, communication ON/OFF and other 
meter parameters.

 � Dual communication module options (RF/MBUS, MBUS/
MBUS, ModBus/MBUS ... )

 � Accuracy class 2
 � Nominal flow 0.6 I 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6.0 / 10.0 / 15.0 / 

25.0 I 40.0 I 60.0 m3/h
 � Dynamic range up to Op/Qi = R 100/250
 � No straight sections required for DN15 - DN50
 � No measurement of air
 � Ambient class B
 � Protection class IP 65/67 /68
 � Nominal pressure PN16/25 bar
 � Pressure P25/63
 � Temperature measurement Pt500, 0° C ... 180° C
 � Temperature of conveying liquid: 5° C ... 130° c
 � Metering archive
 � Battery lifetime 15+1 years
 � Power supply options: Battery/External
 � Optional communication modules
 � Mounting in any installation position
 � RF and Mbus on-board (by request)
 � Tariff functions

APPROVALS
 � MID
 � EN 1434
 � 2014/32/EC

AMR INTERFACES, OPTIONAL
 � W-Mbus 868 MHz (only on-board)
 � MBus
 � ModBus

MEASURING ACCURACY CLASS 2

OPTICAL INTERFACE
WIntegrated into the front panel of calculator. It is designed 
for data reading via M-bus protocol and parameterization 
of the meter.

RADIO INTERFACE
The internal radio provides data reading via WMBUS 
telegram: S1, T1 OMS mode. 
WMBUS telegram:

 � Current total Energy
 � Current flow
 � Current date and time
 � Accounting date information
 � Error date

DATA LOGGER - HISTORY VALUES
 � Every hour, day and month values of the measured 

parameters are stored in internal memory
 � All data from archive can be read by means of the remote 

reading
 � In addition data logger records of monthly parameters can 

be seen on the display
  

 � Hours for archive records: 1480 h
 � Days for archive records: 1130 days
 � Months for archive records: 36 months

Time of storage of all measured integral data, also without
power supply to the electronic unit: at least 15 years.

LCD INDICATOR
 � The device is equipped with 8-digits LCD (Liquid Crystal 

Display) with special symbols to display parameters, 
measurement units and operation modes

 � The following information can be displayed:
 � integral and instantaneous measured parameters,
 � archive data and set day data,
 � device configuration information.

 � Programmable LCD displaying parameters

nghia
Typewriter
ỨNG DỤNG

nghia
Note
Đồng hồ INVONIC 2 được thiết kế để tính toán năng lượng nhiệt nóng và nhiệt lạnh khi lưu chất cần gia nhiệt là nước và được sử dụng trong các thiết bị gia nhiệt trung tâm như: căn hộ dân cư hoặc các thiết bị cung cấp nhiệt.

nghia
Note
Đo chất lưu lượng chất lỏng bằng công nghệ siêu âm. Độ chính xác cao  Dùng cho khu dân cư và trung tâm thương mại Hệ thống nhiệt nóng và nhiệt lạnhMID DN15 - DN100

nghia
Typewriter
PHÊ CHUẨN

nghia
Typewriter
 ĐỘ CHÍNH XÁC : CLASS 2

nghia
Typewriter
GIAO TIẾP QUANG HỌC

nghia
Note
Được tích hợp vào bảng điều khiển phía trước của thiết bị. Nó được thiết kế để đọc dữ liệu thông qua giao thức M-bus và thông số của đồng hồ đo.

nghia
Typewriter
GIAO TIẾP SÓNG RADIO

nghia
Note
Bộ phận phát tín hiệu sóng vô tuyến (radio) bên trong đồng hồ cung cấp khả năng đọc dữ liệu không dây thông qua WMBUS telegram: chế độ S1, T1OMS

nghia
Note
Tổng năng lượng hiện tại  Lưu lượng hiện tại Ngày giờ hiện tại Thông tin ngày thanh toán Ngày lỗi

nghia
Typewriter
HIỂN THỊ LCD

nghia
Note
*Thiết bị được trang bị màn hình LCD 8 chữ số (Màn hình tinh thể lỏng) với các ký hiệu đặc biệt để hiển thị các thông số, đơn vị đo và chế độ hoạt động*Các thông tin sau có thể được hiển thị:- Các tham số đo tổng và tức thời, - Lưu trữ dữ liệu và thiết lập dữ liệu theo ngày, - Thông tin cấu hình thiết bị. *Có thể lập trình hiển thị các thông số trên LCD

nghia
Typewriter
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

nghia
Note
- Cấu hình đồng hồ đo linh hoạt. Đồng hồ được cung cấp ở chế độ cấu hình người dùng với khả năng cấu hình các thông số và chức năng của đồng hồ như: đơn vị, vị trí lắp, đầu vào / đầu ra xung, BẬT / TẮT giao tiếp và các thông số khác của đồng hồ. - Tùy chọn mô-đun giao tiếp kép (RF/MBUS, MBUS/MBUS, ModBus / MBUS ...)- Độ chính xác Class 2- Lưu lượng danh nghĩa 0,6 | 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6,0 / 10,0 / 15,0 / 25,0 | 40,0 | 60,0 m3 / h- Phạm vi năng lượng Qp / Qi = R 100/250-Không yêu cầu đoạn ống thẳng trước và sau đồng hồ với DN15 - DN50 -Không đo không khí - Môi trường xung  class B - Chuẩn bảo vệ IP 65/67/68 -Áp suất danh nghĩa PN16/25 bar -Áp suất P25 / 63 -Đo nhiệt độ Pt500, 0 ° C ... 180 ° C -Nhiệt độ của chất lỏng tuyền tải: 5 ° C ... 130 ° c -Kho lưu trữ đồng hồ -Tuổi thọ pin 15 + 1 năm -Nguồn điện cung cấp tỳ chọn: Pin/ nguồn ngoài -Các mô-đun giao tiếp tùy chọn - Có thể lắp đặt ở mọi vị trí khác nhau.- Truyền thông RF và Mbus trên mạch (theo yêu cầu) - Các chức năng tariff

nghia
Typewriter
DATALOGGER - LỊCH SỬ CỦA CÁC GIÁ TRỊ

nghia
Note
*Giá trị đo lường theo giờ, ngày, tháng được lưu trong bộ nhớ nội.*Tất cả dữ liệu từ kho lưu trữ có thể được đọc từ xa. *Ngoài ra, hồ sơ lưu trữ dữ liệu theo tháng có thể xem trên màn hình hiển thị.* Số giờ lưu trữ hồ sơ: 1480 giờ *Số ngày lưu trữ hồ sơ: 1130 ngày *Số tháng lưu trữ hồ sơ: 36 tháng

admin
Sticky Note
GIAO TIẾP VỚI HỆ THỐNG AMR,CÓ THỂ TÙY CHỌN

admin
Sticky Note
Thời gian lưu trữ toàn bộ dữ liệu đo được, kể cả khi không cấp điện cho thiết bị điện tử: ít nhất là 15 năm.
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DATA REGISTRATION
Hourly, daily and monthly parameter values
� Integrated energy
� Integrated cooling energy
� Integrated energy of tariff
� Integrated volume of liquid
� Integrated pulse value in pulse input 1/2
� Maximum thermal power value for heating/cooling and 

date
� Maximum value of flow/return temperature of heat 

conveying liquid and date
� Minimum value of flow/return temperature of heat 

conveying liquid and date
� Minimum value of temperature difference and date
� Average value of flow/return temperature of heat 

conveying liquid
� Operating time without an error
� Total error code
� Time when the flow rate exceeded 1.2 Qs
� Time when the flow rate was less than Qi

POWER SUPPLY
Power supply (one of following depending on meter 
configuration):
� AA battery 3,6 V 2,4 Ah (Li-SOCl2) battery, operation time 

at least 15+1 years.
� 12..42 V DC or 12 ... 36 V 50/60Hz AC external power 

supply, used current 10 mA and back up battery AA 3,6 V 
(Li-SOCl2).

� 230 V (+ 10% - 30%) 50 I 60Hz AC power supply, current
� consumption is not more than 10 mA.

Flow rate sensor

qp [m3/h] 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6.0 / 10 / 15 / 25 / 40 / 60

R qp/qi [m3/h] 100/250

Resolution of fl ow-rate indicators: 00000.001 m3

Technical data

LCD Display 8-digit

Protection class [IP] IP65/67/68

Ambient class Class B / EN 14 154

Ambient temperature +5 °C...+65 °C

Units (selectable by the user when installing): kWh; MWh; GJ; Gcal; m3

Resolution of energy indicators 
(selectable by the user when installing):

0000000.1 kWh,
00000001 kWh,
00000.001 MWh (Gcal or GJ)
000000.01 MWh (Gcal or GJ)

Installation position all installation positions (vertical, horizontal, rising pipe, down pipe)

Nominal pressure [bar] PN16/25 bar

Pressure loss 0.63 / (0.25) bar

Battery lifetime 15+1 years

Flow sensor cable length 1,2m (2,5m or 5 m – special order)

Temperature sensor Pt500,
two-wire connection, cable length Up to 5m.

Temperature measurement range 0 °C – 90 °C, 0 °C – 130 °C

Mounting of calculator Mounting on standard DIN-rail or on the wall

Number of confi gurable pulse inputs/
outputs

2 or no (to be specifi ed when ordering), OB – in
the operating mode; OD – in the test mode

TECHNICAL DATA

nghia
Typewriter
 DỮ LIỆU ĐỒNG HỒ

nghia
Note
-Tích hợp năng lượng -Tích hợp năng lượng nhiệt lạnh -Tích hợp năng lượng của tariff-Tích hợp lưu lượng thể tích của chất lỏng -Tích hợp giá trị xung ở đầu vào xung 1/2 -Giá trị năng lượng nhiệt tối đa để sưởi ấm / làm mát và ngày -Giá trị lớn nhất của lưu lượng / nhiệt độ hồi về của chất lỏng truyền nhiệt theo ngày -Giá trị nhỏ nhất của lưu lượng / nhiệt độ hồi về của chất lỏng truyền nhiệt theo ngày -Giá trị nhỏ nhất của chênh lệch nhiệt độ theo ngày -Giá trị trung bình của lưu lượng / nhiệt độ hồi về của chất lỏng truyền nhiệt -Thời gian hoạt động không có lỗi -Tổng số mã lỗi -Thời gian khi lưu lượng vượt quá 1.2 Qs -Thời gian khi lưu lượng nhỏ hơn Qi

nghia
Typewriter
NGUỒN CẤP

nghia
Note
Nguồn cấp( tùy thuộc và cấu hình của đồng hồ có thể lựa chọn 1 trong các nguồn bên dưới)*  Pin AA 3,6 V 2,4 Ah (Li-SOCl2), thời gian hoạt động ít nhất 15 + 1 năm. * Nguồn điện ngoài 12..42 V DC hoặc 12 ... 36 V 50 / 60Hz AC, dòng điện sử dụng 10 mA và pin dự phòng AA 3,6 V (Li-SOCl2). * Nguồn điện xoay chiều 230 V (+ 10% - 30%) 50/60Hz, dòng điện tiêu thụ không quá 10 mA.

nghia
Typewriter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

nghia
Typewriter
Vị trí lắp đặt

nghia
Typewriter
Tuổi thọ PIN

admin
Sticky Note
Giá trị thông số hàng giờ, hàng ngày và hàng tháng

admin
Typewritten Text
nút nhấn

admin
Sticky Note
cảm biến lưu lượng

admin
Sticky Note
Độ phân giải của chỉ số lưu lượng

admin
Sticky Note
Hiển thị LCD

admin
Sticky Note
Chuẩn bảo vệ

admin
Sticky Note
Môi trường xung quanh

admin
Sticky Note
Nhiệt độ môi trường

admin
Sticky Note
Đơn vị đo (có thể lựa chọn bởi người dùng khi lắp đặt)

admin
Sticky Note
Độ phân giải các chỉ số năng lượng(có thể được lựa chọn bởi người sử dụng khi lắp đặt)

admin
Sticky Note
thông số kỹ thuật

admin
Sticky Note
mọi vị trí (lắp đứng, lắp ngang, ống đi lên, ống đi xuống)

admin
Sticky Note
Áp suất danh nghĩa

admin
Sticky Note
Áp suất rơi

admin
Sticky Note
Chiều dài cáp cảm biến lưu lượng

admin
Sticky Note
tiêu chuẩn 1,2m (yêu cầu: 2,5 m hoặc 5m)

admin
Sticky Note
chiều dài cáp của cảm biến nhiệt độ Pt500, 2 dây  

admin
Sticky Note
lên đến 5m

admin
Sticky Note
dãy nhiệt độ 

admin
Sticky Note
Lắp đặt bộ tính toán năng lượng

admin
Sticky Note
Gắn trên thanh ray DIN  hoặc trên tường

admin
Sticky Note
Số lượng xung đầu vào/ra có thể cấu hình

admin
Sticky Note
2 hoặc 0 (cần xác nhận khi đặt hàng)OB- chế độ hoạt động; OD-chế độ kiểm tra



4

PULSE VALUE IN THE OPERATING MODE
 � When the output is configured for energy, the value of its pulses can be selected from the list (depending on the rated flow qp 

and enery measurement units):

Permanent flow rate, qp, m3/h 0.6 – 6 10 – 60

Energy pulse value, when units are “kWh”
or “MWh” 0.001; 0.01; 0.1; 1 MWh/pulse 0.01; 0.1; 1 MWh/pulse

Energy pulse value, when units are “GJ” 0.001; 0.01; 0.1; 1 GJ/pulse 0.01; 0.1; 1 GJ/pulse

Energy pulse value, when units are “Gcal” 0.001; 0.01; 0.1; 1 Gcal/pulse 0.01; 0.1; 1 Gcal/pulse

 � When the output is configured for water quantity, the value of its pulses can be selected from the list (depending on the 
permanent flow qp ):

Permanent flow rate, qp, m3/h 0.6 – 6 10 – 60

Water volume pulse value, m3/pulse 0.001; 0.01; 0.1; 1 0.01, 0.1, 1

 � When the output is configured for water quantity, the value of its pulses can be selected from the list (depending on the 
permanent flow qp ):

Permanent 
flow rate, 
qp, m3/h

Upper 
flow rate, 
qp, m3/h

Lower 
flow rate, 
qp, m3/h

Threshold value 
of flow rate, 

m3/h

Length of the 
flow sensor L, 

mm

Pressure 
lossess at 

qp, kPa

Joining to the pipeline 
(Thread - G, 
flange - DN)

0.6 1.2 0.006 0.003 110 7 G3/4“

0.6 1.2 0.006 0.003 190 0.9 G1“ or DN20

1 2 0.01 0.005 110 11.3 G3/4“

1 2 0.01 0.005 190 2.5 G1“ or DN20

1.5 3 0.006 0.003 110; 165 17.1 G3/4“

1.5 3 0.006 0.003 190 5.8 G1“ or DN20

1.5 3 0.015 0.003 110; 165 17.1 G3/4“

1.5 3 0.015 0.003 1910 5.8 G1“ or DN20

1.5 3 0.015 0.005 130 7.2 G1“

2.5 5 0.01 0.005 130 19.8 G1“

2.5 5 0.01 0.005 190 9.4 G1“ or DN20

2.5 5 0.025 0.005 1310 19.8 G1“

2.5 5 0.025 0.005 190 9.4 G1“ or DN20

3.5 7 0.035 0.017 260 4 G1 1/4“, G1 1/2“, DN25
or DN32

6 12 0.024 0.012 260 10 G1 1/4“, G1 1/2“,
DN25 or DN32

6 12 0.06 0.012 260 10 G1 1/4“, G1 1/2“, DN25 or
DN32

10 20 0.04 0.02 300 18 G2“ or DN40

10 20 0.1 0.02 300 18 G2“ or DN40

15 30 0.06 0.03 270 12 DN50

15 30 0.15 0.03 270 12 DN50

25 50 0.1 0.05 300 20 DN65

25 50 0.25 0.05 300 20 DN65

40 80 0.16 0.08 300 18 DN80

40 80 0.4 0.08 300 18 DN80

60 120 0.24 0.12 360 18 DN100

60 120 0.6 0.12 360 18 DN100

nghia
Typewriter
GIÁ TRỊ XUNG TRONG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH

nghia
Note
Khi tín hiệu ngõ ra được cấu hình cho năng lượng, giá trị của xung của nó có thể được chọn từ danh sách (tùy thuộc vào lưu lượng qp và đơn vị đo năng lượng):

nghia
Note
Khi tín hiệu ngõ ra được cấu hình cho lượng nước, giá trị của xung của nó có thể được chọn từ danh sách (tùy thuộc vào lưu lượng cố định qp):

nghia
Note
Khi tín hiệu ngõ ra được cấu hình cho lượng nước, giá trị của xung của nó có thể được chọn từ danh sách (tùy thuộc vào lưu lượng cố định qp):
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SIZE AND DIMENSIONS
� Electronic unit: 115 mm x 30 mm x 90 mm

DN [mm] 15 20 25 40 50 65 80 100

L [mm] 110/165 130/190 260 300 270 300 300 360

H [mm] 80 84/112 131/137 118/150 159 185 200 225

G / Flange DN G3/4* G1“ or
DN20

G1 1/4“
or DN25

G2“ or
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

nghia
Typewriter
KÍCH THƯỚC ĐỒNG HỒ
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