
 

 

CALCULATOR 

 

 

APLICAȚII 

Calculator de energie cu utilizări multiple în sistemele de măsură a energiei de 
încălzire şi climatizare. Înregistrează cu precizie ridicată toate datele de facturare în 
sisteme de încălzire/climatizare locale sau centralizate. 
 

CARACTERISTICI 

 Poate fi folosit în siteme de încălzire, de climatizare sau sistem combinat 
încălzire/climatizare 

 Acuratețea de măsurare îndeplinește cerințele EN 1434 
 Suportă sonde de temperatură cu conexiune în 2 sau 4 fire 
 Consum de energie îmbunătățit -> viață baterie prelungită 
 Aprobare MID și PTB K 7.2 (climatizare) 
 Programare istoric memorie (zilnic, săptămânal, lunar) 
 Soft de parametrizare IZAR-SET dezvoltat pe platformă Windows ce garantează 

o adaptare optimă la nevoile utilizatorului 
 Sistem de transmitere a datelor la distanţă individual (AMR) cu module 

adiţionale Plug&Play 
 Modul radio integrat, Real Data sau Open Metering Standard (868 sau 434 MHz) 
 3 interfețe de comunicație (ex. M-Bus + M-Bus + Radio) 
 2 ieşiri analogice pasive pentru 4...20mA 
 Performanţe radio îmbunătăţite semnificativ 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALCULATOR 

GENERAL 

  SCYLAR INT 8 

Aplicaţii  Încălzire – climatizare – încălzire/climatizare  

Aprobări  MID (DE-10-MI004-PTB004) și PTB K7.2 pt. Răcire (22.72/11.02) 

Clasa de protecție  IP 54 

Sursă alimentare – baterie  3,6 VDC, tip A, autonomie 11 ani; 3,6 VDC, tip D, autonomie 20 ani 

Sursă alimentare – rețea  24 VAC; 230 VAC/0,15W 

Frecvență intrare de impulsuri volum  Max. 200 Hz; durată impuls > 3 ms 

Valoare impuls l/impuls 0.01 ... 10,0001 

Tip senzor temperatură  Pt 100 sau Pt 500 cu 2 sau 4 fire; Ø5.2 / 6 mm  

Lungime cablu senzor temperatură  Pt 100: 2 m; Pt 500: 2/5/10 m 

Ciclu măsurare volum s 2 

Ciclu măsurare debit s 8 
1: corespunzător diametrului debitmetrului 

 

CARACTERISTICI DE BAZĂ 

  SCYLAR INT 8 

Clasă ambientală  Clasă E2 + M2 

Temperatură ambientală oC 0 ... 55 

Temperatură ambientală de stocare oC -25 ... +60 (>35 oC max. 4 săptămâni) 

Comunicație  
3 interfețe de comunicație (ex. M-Bus+M-Bus+Radio; 2 adrese primare, 
1 adresă secundară) 

Radio integrat  Opțional 

Interfețe standard  Interfață optică ZVEI 

Interfețe opționale  
2 sloturi pentru module cu M-Bus, L-Bus, RS232, RS485, ieşire impuls, 
intrare impuls, combinaţie intrare/ieşire impuls sau ieşire analogică 

Rază temperatură – încălzire oC Θ: 0 ... 180 / ΔΘ: 3 ... 177 

Rază temperatură – climatizare oC Θ: 0 ... 90 / ΔΘ: 3 ... 87 

Rază temperatură – 
climatizare/încălzire 

oC Θ: 0 ... 150 / ΔΘ: 3 ... 102 

 

RADIO INTEGRAT 

  SCYLAR INT 8 

Banda de frecvenţă  868 sau 434 MHz 

Tipul telegramei radio  Informaţie reală sau Open Metering Standard (OMS) 

Reîmprospătarea informaţiei 
transmise 

 
Online – nu există întârzieri între momentul măsurării şi transmisia 
informaţiilor 

Transmisia informaţiei  Unidirecţional  

Interval de expediere  
180s (10 ani)-A cell; 12s (16 ani)-D cell; 12s-alimentare rețea; depinde 
de lungimea telegramei 

 

 

 



 

 

CALCULATOR 

 

DISPLAY 

  SCYLAR INT 8 

Indicație display  LCD, 8-caractere 

Unități  MWh-kWh-GJ-Gcal-Mbtu-gal-GPM-oC-oF-m3-m3/h 

Valori totale  99,999,999-9,999,999.9-999,999.999-99,999.999 

Valori afișate  Energie-Putere-Volum-Debit-Temperatură și altele 

 

INTERFEȚE 

  SCYLAR INT 8 

Optică   Interfaţă ZVEI, pentru comunicaţie şi test, protocol M-Bus, 2400 baud 

M-Bus  

Telegramă configurabilă, conform EN1434-3, citirea informaţiilor şi 
configurarea via 2 fire cu protecţie la polaritate inversă, detecţia 
automată a vitezei de transmisiei (300 şi 2400 baud), 2 module M-Bus 
cu 2 adrese primare 

L-Bus  
Adaptor pentru modul extern radio, telegramă configurabilă, conform 
EN13757-3, citirea informaţiilor şi configurarea via 2 fire cu protecţie la 
polaritate inversă 

RS232  
Interfaţă serială pentru comunicarea cu dispozitive externe. Este 
necesar un cablu de date special. Protocol M-Bus, 300 şi 2400 baud 

RS485  
Interfaţă serială pentru comunicaţia cu dispozitive externe, sursă de 
alimentare cu 12V ± 5V, protocol M-Bus, 2400 baud 

Ieşire de impuls  

Modul cu 2 ieşiri de impuls colector deschis (libere de potenţial), ieşirea 
1: 4 Hz (lăţime impuls 125 ms), impuls sau evenimente statice (ex. 
erori), ieşirea 2: 100 Hz (lăţime impuls ≥ 5 ms), raţie: durată 
impuls/pauză impuls ~1:1, configurabil via software-ului IZAR@SET 

Intrare de impuls  
Modul cu 2 intrări de impuls, max. 20 Hz, configurabil via software-ului 
IZAR@SET, informaţia poate fi transmisă la distanţă  

Combinaţie intrare/ieşire de impuls  
Modul cu 2 intrări de impuls şi 1 ieşire de impuls, configurabil via 
software-ului IZAR@SET, necesar pentru detecţia scurgerilor 

Ieşire analogică  
Modul pentru 4 ... 20 mA cu 2 ieşiri pasive programabile, valoare 
programabilă în eventualitatea unei erori 

 

INTRARE DE TEMPERATURĂ 

   SCYLAR INT 8 

Nivel semnal  mA Pt 100 peak < 8; rms < 0.015, Pt 500 peak < 2; rms < 0.012 

Ciclu de măsurare T s Alimentare rețea: 2s; Baterie A-cell: 16s; Baterie D-cell: 4s 

Diferenţa de temperatură la pornire ΔΘ K 0.125 

Diferenţa de temperatură minimă ΔΘmin K 3 

Diferenţa de temperatură maximă ΔΘmax K 177 

Raza absolută de măsurare a temperaturii Θ oC -20 ... 190 
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DIMENSIUNI 

 

   SCYLAR INT 8 

Lungime totală L mm 150 

Lățime calculator B mm 100 

Înălțime H mm 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


