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ultego® III eco | ultrazvukový měřič tepla

Pro optimální výsledky

Výkonové charakteristiky
ultego® III eco se skládá z průtokoměrné části se

dvěma integrovanými ultrazvukovými měniči

a integrovaného počítadla. Objemové části

měřiče do jmenovitého průtoku až

2,5 m
3
/hod se dodávají se speciálním

patentovaným vnitřním profilem, který trvale

zabraňuje nežádoucím změnám při odrazu

ultrazvukového signálu, vznikajících

v důsledku tvorby usazenin v potrubí. Tato ino-

vace zajišťuje stabilní vysokou přesnost měření

po mnoho let. Napájení přístroje elektrickou

energií zajišťuje lithiová baterie s životností až

11 let. Alternativně lze ultego® III eco vybavit

síťovým napájecím zdrojem 24 V.

Rozsah použití
Otopné systémy s vodou jako teplonosným

médiem

Chladící zařízení 12/6 °C s vodou jako chladi-

vem

Předávací stanice

Byty ve vícegeneračních domech

Rozsah průtoků: Qn 0,6 – 2,5 m
3
/hod.

Popis funkce
ultego® III eco je kompaktní ultrazvukový

měřič, který měří objemový průtok staticky,

tedy bez pohyblivých dílů, prostřednictvím

ultrazvuku. Dva ultrazvukové měniče vysílají

střídavě ultrazvukové vlny ve směru a proti

směru proudění. Z časového rozdílu se vypočte

rychlost proudění a z ní objemový průtok

a celkové proteklé množství. Impulsy úměrné

průtoku pak zpracovává připojené počítadlo.

Rozhraní
ultego® III eco je standardně vybaven optickým

rozhraním a může být volitelně objednán

s impulsním výstupem nebo M-Busem.

Výhody pro Vás
Přesné a spolehlivé měření

Dlouhodobě stabilní měření

Definované chování při přetížení

Přesná evidence i nejmenších průtoků

Necitlivost na nečistoty

Patentově chráněná úprava vnitřního

povrchu objemového měřiče

Mimořádně nízká spotřeba energie

Minimální tlaková ztráta

Měření i velmi malých průtoků

Libovolná instalace (horizontální nebo

vertikální)

Nejsou potřeba uklidňovací úseky

Bezúdržbový provoz

Zabezpečení proti manipulaci

Robustní kovové pouzdro
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Z principu stabilní měření

Stabilita měření díky ultrazvukové technice
Přístroje ultego III eco používají již mnoho let

osvědčený ultrazvukový princip měření, který

garantuje přesné a dlouhodobě stabilní měření

spotřeby energie. Znečištění vody nemá vliv na

přesnost měření. ultego® III eco se vyznačuje

dlouhou životností, minimálními výpadky, stabi-

litou měření a vysokým dynamickým rozsahem.

Konstrukce čidel činí ultego® III eco necitlivým

vůči tlakovým rázům. I po mnoha letech využí-

vání v dálkových teplovodech s minimální vodi-

vostí měří ultego® III eco objemový průtok pře-

sně a spolehlivě. Dalšími vlastnostmi jsou dlou-

hodobá stabilita a vysoká přesnost měření dosa-

žené patentovanou úpravou vnitřního povrchu

měřicí trubice DuraSurface. To činí z ultego® III

eco měřič energie pro nejvyšší požadavky.

Široká paleta výrobků
Hlavní oblasti využití ultego® III eco jsou

otopné a chladící systémy s vodou jako nosi-

čem energie. Není určen pro systémy se směsí

vody a glykolu. ultego® III eco se vyznačuje

velkou pružností při měření. Je možné jej

obdržet jak pro různá průtoková množství,

tak v různých stavebních délkách.



Jmenovitý průtok Qn /qp m3/h 0,6 1,0 1,5 2,5
Metrologická třída 1:100 1:100 1:100 1:100
Max. průtok Qmax /qs m3/h 1,2 2,0 3,0 5,0
Min. průtok Qmax /qi l/h 6 10 15 25
Hranice náběhu l/h 2,4 4,0 6,0 10
Tlaková ztráta ∆p při Qn /qp mbar 140/176 60/76 130/162 205/140
(110 resp. 130/190 mm)
Průtok při ∆p = 1 bar KV m3/h 1,6/1,4 4,1/3,6 4,2/3,7 5,5/6,7
(110 resp. 130/190 mm)
Hmotnost (110 resp. 130/190 mm) kg 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1,5
Poloha instalace libovolná
Uklidňující úseky žádné
Teplotní rozsah 15 … 105 °C
Maximální přetížení 2,8 x qp

Jmenovitý tlak PN 1,6 MPa (PN16)
Povolená chyba měření 3 + 0,05 qp/q
EN1434 (třída 3) % max 5 %

�

Technické údaje ultego®III eco



ultego®III perfect –
nejvyšší přesnost
a spolehlivost

www.ista.czUltrazvukový měřič tepla



xx
xx

x/
VI

-0
8

·i
st

a
Če

sk
á

re
pu

bl
ik

a
s.

r.
o.

�

ultego® III perfect | ultrazvukový měřič tepla

Pro optimální výsledky

Alternativně lze ultego® III perfect vybavit

síťovým napájením 230 V, 50 Hz,

či s dataloggerem.

Rozsah použití
Otopné systémy s vodou jako teplonosným

médiem

Chladící systém s vodou jako chladivem

Možná kombinace měřiče tepla i chladu

Byty v domech s více bytovými jednotkami

Předávací stanice

Větší otopná zařízení

Rozsah průtoků: Qn 0,6 – 60 m
3
/hod.

Rozhraní
ultego® III perfect může být vybaveno různými

komunikačními rozhraními modulární

konstrukce. K dispozici jsou 2 pozice, které

mohou být obsazeny různými moduly.

Impulsní modul se 2 výstupy

M-Bus modul

Analogový modul (2 výstupy)

Popis funkce
ultego® III perfect je ultrazvukový měřič, který

měří objemový průtok staticky, tedy bez pohyb-

livých dílů, prostřednictvím ultrazvuku. Dva

ultrazvukové měniče vysílají střídavě ultrazvu-

kové vlny ve směru a proti směru proudění.

Z časového rozdílu se vypočte rychlost proudění

a z ní objemový průtok

a celkové proteklé množství. Impulzy úměrné

průtoku předávají tuto informaci dále na

připojené počítadlo. Přístroj ultego® III perfect

může být použit jako měřič tepla či chladu

a jako vícetarifní měřič.

Výkonové charakteristiky
ultego® III perfect se skládá z průtokoměrné

části se dvěma ultrazvukovými měniči a vyhod-

nocovacího počítadla. Objemové části měřiče do

jmenovitého průtoku až 2,5 m3/hod se dodávají

se speciálním patentovaným vnitřním profilem

profilem, který trvale zabraňuje nežádoucím

změnám při odrazu ultrazvukového signálu

vznikajících v důsledku, tvorby usazenin

v potrubí. Tato inovace zajišťuje stabilní vyso-

kou přesnost měření po mnoho let. Napájení

přístroje elektrickou energiií zajišťuje lithiová

baterie s životností až 11 let.

Výhody pro Vás
Přesné a spolehlivé měření

Dlouhodobě stabilní měření

Definované chování při přetížení

Přesná evidence i nejmenších průtoků

Necitlivost na nečistoty

Speciální patentově chráněná úprava vnitř-

ního povrchu objemového měřiče

Mimořádně nízká spotřeba energie

Minimální tlaková ztráta

Měření i velmi malých průtoků

Libovolná instalace na přívodním nebo zpět-

ném potrubí (horizontální nebo vertikální)

Nejsou potřeba uklidňovací úseky

Bezúdržbový provoz

Zabezpečení proti manipulaci

Robustní kovové pouzdro

Stálost měření díky ultrazvukové technice
Již mnoho let osvědčený ultrazvukový měřící

princip ultego® III perfect garantuje přesné

a dlouhodobě stabilní měření množství energie.

Znečištění vody nemá celkově žádný vliv na

přesnost měření.
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Z principu stabilní měření

ultego® III perfect se vyznačuje dlouhou život-

ností, minimálními výpadky, stabilitou měření

a vysokým dynamickým rozsahem. Konstrukce

čidel činí ultego® III perfect necitlivým vůči tla-

kovým rázům. I po mnoha letech využívání

v dálkových teplovodech s minimální vodivostí

měří ultego® III perfect objemový průtok přesně

a spolehlivě. Dalšími vlastnostmi jsou dlouho-

dobá stabilita a vysoká přesnost měření. Toho je

dosaženo patentovanou úpravou vnitřního

povrchu měřicí trubice DuraSurface. To činí

z ultego® III perfect měřič tepla pro nejvyšší

požadavky.

Široká paleta výrobků
Hlavní oblastí využití ultego® III perfect jsou

otopné systémy s vodou jako nosičem tepla.

Není určen pro systémy se směsí vody a gly-

kolu. ultego® III perfect se vyznačuje velkou

variabilitou. Je možné jej instalovat jak pro

různá průtoková množství, tak v různých sta-

vebních délkách.
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Jmenovitý průtok Qn /qp m3/h 0,6 1,5 2,5
Metrologická třída 1:100 1:100 1:100
Maximální průtok qs m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimální průtok qi l/h 6 15 25
Hranice náběhu l/h 2,4 6,0 10
Tlaková ztráta ∆p při qp

110 mm mbar 150 150 –
130 mm mbar – 160 200
190 mm mbar 150 160 200
190 mm příruba mbar 125 160 195

Tlaková ztráta ∆p = 1 bar
110 mm KV m3/h 1,5 3,9 –
130 mm KV m3/h – 3,8 5,6
190 mm závit KV m3/h 1,5 3,8 5,6
190 mm příruba KV m3/h 1,7 3,8 5,7

Poloha instalace libovolná
Teplotní rozsah 10 … 130 °C
Maximální teplota tmax 150 °C pro 2000 h
Jmenovitý tlak PN 1,6 MPa (PN16)

2,5 MPa (PN25)
Povolená chyba měření 2 + 0,02 qp/q
EN1434 (třída 2) % max 5 %

Jmenovitý průtok Qn /qp m3/h 3,5 6 10 15 25 40 60
Metrologická třída 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Maximální průtok qs m3/h 7,0 12 20 30 50 80 120
Minimální průtok qi l/h 35 60 100 150 250 400 600
Hranice náběhu l/h 14 24 40 60 100 160 240
Tlaková ztráta ∆p při qp

Závit mbar 60 180 100 – – – –
Příruba mbar 60 180 165 100 105 160 115

Tlaková ztráta ∆p = 1 bar
Závit KV m3/h 14 14 32 – – – –
Příruba KV m3/h 14 14 25 47 77 100 177

Poloha instalace libovolná
Teplotní rozsah 10 … 130 °C
Maximální teplota tmax 150 °C pro 2000 h
Jmenovitý tlak PN 1,6 MPa 2,5 MPa (PN25) 1,6 MPa (PN16)

2,5 MPa 2,5 MPa (PN25)
Povolená chyba měření 2 + 0,02 qp/q
EN 434 (třída 2) % max 5 %

Technické údaje ultego®III perfect

Malé měřiče tepla

Velké měřiče tepla
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ultrego® III flow sensor – ultrazvukový měřič průtoku

Pro optimální výsledky

Popis funkce
ultego® III flow sensor je objemový měřič, který

měří objemový průtok staticky, tedy bez pohyb-

livých dílů, prostřednictvím ultrazvuku. Dva

ultrazvukové měniče vysílají střídavě ultrazvu-

kové vlny ve směru a proti směru proudění.

Z časového rozdílu se vypočte rychlost proudění

a z ní objemový průtok a celkové proteklé

množství . Impulsy úměrné průtoku předávají

tuto informaci dále na připojené počitadlo.

Výkonové charakteristiky
ultego® III flow sensor se skládá z průtokoměrné

části se dvěma ultrazvukovými měniči a vyhod-

nocovacího počítadla s impulsním výstupem.

Objemové části měřiče do jmenovitého průtoku

až 2,5 m3/hod se dodávají se speciálním patento-

vaným vnitřním profilem, který trvale zabra-

ňuje nežádoucím změnám při odrazu ultrazvu-

kového signálu, vznikajících v důsledku tvorby

usazenin v potrubí. Tato inovace zajišťuje sta-

bilní vysokou přesnost měření po mnoho let.

Napájení zajišťuje lithiová baterie s životností

5 let.

Rozsah použití
Hydraulické systémy s vodou

Předávací stanice

Větší zařízení v domech s více bytovými

jednotkami

Rozsah průtoků: Qn 0,6 – 60 m
3
/hod.

Rozhraní
ultego® III flow sensor je vybaven impulsním

výstupem umožňujícím připojení na počitadlo

měřiče tepla –sensonic® II calculator.

Sensonic® II calculator
Počitadlo sensonic® II calculator je speciálně

dimenzováno pro potřeby měření tepla

v bytech. Společně s objemovým měřičem

ultego® III flow sensor je také možné zapojení

do rádiového systému symphonic®3.

Výhody pro Vás
Přesné a spolehlivé měření

Dlouhodobě stabilní měření

Definované chování při přetížení

Přesná evidence i nejmenších průtoků

Necitlivost na nečistoty

Mimořádně nízká spotřeba energie

Minimální tlaková ztráta

Měření i velmi malých průtoků

Libovolná instalace na přívodním nebo zpět-

ném potrubí (horizontální nebo vertikální)

Nejsou potřeba uklidňovací úseky

Bezúdržbový provoz

Zabezpečení proti manipulaci

Robustní kovové pouzdro

Stálost měření díky ultrazvukové technice
Již mnoho let osvědčený ultrazvukový měřící

princip ultego® III flow sensor garantuje přesné

a dlouhodobě stabilní měření průtoku a celko-

vého proteklého množství. Znečištění vody

nemá celkově žádný vliv na přesnost měření.



��

Z principu stabilní měření

ultego® III flow sensor se vyznačuje dlouhou

životností, minimálními výpadky, stabilním

měřením a vysokým dynamickým rozsahem.

Konstrukce čidel činí ultego® III flow sensor

necitlivým vůči tlakovým rázům. I po mnoha

letech využívání v dálkových teplovodech

s minimální vodivostí měří ultego® III flow

sensor objemový průtok přesně a spolehlivě.

Dalšími vlastnostmi, které činí ultego® III flow

sensor měřičem pro nejvyšší požadavky, jsou

dlouhodobá stabilita a vysoká přesnost měření.

Široká paleta výrobků
Hlavní oblast pro použití ultego® III flow

sensor jsou hydraulické systémy s vodou. Není

určen pro systémy se směsí vody a glykolu. Při

měření se vyznačuje ultego® III flow sensor vel-

kou pružností. Je možné jej obdržet jak pro

různá průtoková množství, tak v různých sta-

vebních délkách.

Pomocí výběrových tabulek na následujících

stránkách můžete jednoduše nalézt vhodný

měřič pro Vaše zařízení.



Přesnost měření EN 1434 třída 2
Jmenovitý průtok Qn /qp m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10
max. průtok Qmax /qs m3/h 1,2 3 5 7 12 20
min. průtok Qmin /qi l/h 6 15 25 35 60 100
Hranice náběhu cca l/h 1,2 3 5 7 12 20
Tlaková ztráta ∆p př Qn /qp závit a příruba mbar 140 130 205 65 152 120
Jmenovitý tlak PN závit/příruba bar 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 / 25
Hodnota impulsu I/impuls 1 1 1 1 1 25
Kombinovaný s počitadlem:
sensonic® II calculator T1 T1 T1 T1 T1 T25
Připojovací závit podle ISO 228/1 G 3/4 B G 1 B G 1 1/4 B G 2 B
připojovací závit šroubení dle DIN 2999 R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/2
Jmenovitý průměr přírubového připojení DN 20 25 40
Vestavná délka závit mm 110 130 260 300

příruba mm 190 260 300
Uklidňující úseky přívod nejsou nutné
Uklidňující úseky zpátečka nejsou nutné
Limitní hodnota teplotního rozsahu °C 10 … 130

°C až 150 pro 2000 h
Krytí IP 54

��

Technické údaje ultego®III flow sensor

Ultrazvukové objemové části

Ultrazvukové objemové části (pokračování)

Přesnost měření EN 1434 třída 2
Jmenovitý průtok Qn /qp m3/h 15 25 40 60
max. průtok Qmax /qs m3/h 30 50 80 120
min. průtok Qmax /qi l/h 150 250 400 600
Hodnota náběhu l/h 30 50 80 120
Tlaková ztráta ∆p při Qn /qp mbar 120 70 120 140
Jmenovitý tlak PN bar 25 25 25 25
Hodnota impulsu I/impuls 25 25 25 25
Kombinovaný s počitadlem:
sensonic® II calculator T25 T25 T25 T25
Jmenovitý průměr DN 50 65 80 100
Vestavná délka mm 270 300 300 360
Uklidňující úseky přívod nejsou nutné
Uklidňující úseky zpátečka nejsou nutné
Limitní hodnota teplotního rozsahu °C 10 … 130

°C až 150 při 2000 h
Krytí IP 54



Způsob určení vhodného měřiče:

Pro výběr měřiče je rozhodující dimenzovaný

objemový průtok. Nejvyšší možný objemový

průtok musí být roven nebo menší než pří-

pustný jmenovitý průtok Qn.

Nejnižší objemový průtok musí ležet nad

spodní hranicí měřícího rozsahu Qmin.

Případně je nutné jej přizpůsobit např. rozdě-

lovači, škrtícími klapkami, mísícími ventily

a podobně.

Použití výběrové tabulky:

Sledujte tabulku Vámi vypočteného výchozího

objemového průtoku kolmo dolů, dokud nena-

razíte na zelený pruh měřiče. Toto je měřič

vhodný pro Vaše účely.

Pokud narazíte na více zelených řádků, tzn. že je

možno použít více měřičů, rozhodněte se prosím

podle kritérií způsobu montáže, tlakové ztráty

a nejmenšího možného objemového průtoku.

��

ultego® III flow sensor | ultrazvukový měřič tepla

Technické údaje

Hranice náběhu = oranžová
Spodní měřící rozsah = světle modrá
Horní měřící rozsah = zelená
Max. průtok = tmavě modrá

+5

5

3
3

+3

3

Qn / qpQtQmin / qi0

Spodní hranice
měřícího rozsahu = Qmin / qi
Hranice = Qt
Jmenovitý průtok = Qn / qp
Max. průtok = Qmax / qs
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Objemový měřič ultego® III flow sensor se nedo-

dává pouze pro měření množství průtoku od

0,6 do 60 m
3
/hod a není k dispozici pouze v kon-

strukčních délkách od 110 do 360 mm, nýbrž je

možné jej kombinovat s různými počitadly.

ultego® III flow sensor obsahuje impulsní

výstup pro připojení na počitadlo měřiče tepla

sensonic® II calculator.

Počitadlo sensonic® II calculator může být kom-

binováno s objemovým měřičem ultego® III

flow sensor ve dvou různých verzích: s hodno-

tou impulsu vždy 1 litr resp. 25 litrů na impuls.

Spolehlivost a vysoká přesnost při měření ener-

gie spolu s disponibilitou historických údajů

nabízí vysokou jistotu pro odečet.

ultego® III flow sensor garantuje plnou právní

jistotu ve smyslu Zákona o metrologii a splňuje

všechny požadavky normy ČSN EN 1434.

Otevřený pro řadu kombinací
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ultego® III flow sensor | ultrazvukový měřič tepla

Křivky tlakových ztrát
Ultrazvukové objemové části

Qn / qp v m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60

Stavební délka v mm 110 110 130 260 260 300 270 300 300 360

Tlaková ztráta při qp v mbar 140 130 205 65 152 120 120 70 120 140

Kv (q [m3/h] @ ∆p = 1 bar) 1,6 4,2 5,5 13,7 15,4 29 43 94 115 160

Tlakové ztráty ultego® III flow sensor

Průtok v m3/h
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Zde jsme Vám k dispozici:

ista Česká republika s. r. o.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
telefon: (+420) 296 337 511
GSM: (+420) 724 033 103
fax: (+420) 296 337 599
e-mail: ista@ista.cz
www.ista.cz


