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Информация за документацията 
Последната версия на инструкциите за експлоатация на български език може да бъде 
изтеглена от уебсайта на Газтехника.
За да избегнете нараняване на потребителя или повреда на устройството, е важно 
внимателно да прочетете информацията в този документ. Освен това трябва да се 
спазват приложимите национални стандарти, разпоредби за безопасност и 
разпоредби за предотвратяване на злополуки.
Ако имате проблеми с разбирането на съдържанието на този документ, свържете се с 
местния офис на Honeywell за съдействие. Honeywell не може да поеме отговорност за 
каквито и да било щети на имущество или лични наранявания, причинени от 
информация в този документ, която не се разбира правилно.
Този документ ви помага да настроите условията на работа, така че да се гарантира 
безопасното и ефективно използване на устройството. Освен това в документа са 
описани точки и предпазни мерки за безопасност, които се появяват във връзка със 
следните символи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ
Този символ означава опасни ситуации. Трябва да се спазват 
инструкциите, в противен случай може да има опасност за хората 
и околната среда или измервателното устройство може да се 
повреди.


ИНФОРМАЦИЯ или ЗАБЕЛЕЖКА
Ако информация или бележки с този символ не се вземат под 
внимание, не може да се гарантира точно измерване.

9 . Приложение Г - Възможни повреди и начин за отстраняване ..................... .........36
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1. Инструкции за безопасност

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от електростатичен разряд - Използвайте само влажна 
кърпа за почистване.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако съществува риск устройството да се повреди от падащи 
предмети (заострени, остри ръбове или тежки ...), операторът е 
длъжен да защити устройството.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасностите, които водят до химическа реакция между частите на 
измервателното устройство и химическите вещества в района, 
трябва да бъдат обсъдени и отстранени с производителя.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Измервателното устройство трябва да бъде интегрирано в 
еквипотенциалното свързване, напр. с тръбопровода.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако искате да смесите ароматизанти или да използвате 
електромагнитни клапани, поставете ги само зад разходомера. В 
противен случай устройството може да се повреди.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В газа не трябва да има суспендирани частици> 50 μm, а газът също 
трябва да е сух. В противен случай разходомерът може да се повреди.


ИНФОРМАЦИЯ!
Потокът през измервателния уред трябва да е без вибрации и без 
пулсация, за да се избегнат неправилни измервания.


ИНФОРМАЦИЯ!
За безопасното функциониране на разходомера, включително 
допълнителното му оборудване, спазването на експлоатационните 
условия и условията на околната среда, посочени на табелката с 
етикети, е задължително изискване.
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1.1 Предназначение 


ВНИМАНИЕ!
Единствено операторът е отговорен за използването на 
измервателното устройство по отношение на годността, предвидената 
употреба и устойчивостта на корозия на използваните материали.


ИНФОРМАЦИЯ!
Производителят не носи отговорност за щети в резултат на 
неспазване на указанията или неправилна употреба.

1.2 Одобрения и сертифициране

Маркировка CE / ЕС декларация за съответствие 

Производителят гарантира съответствието в декларацията на 
ЕС за съответствие и чрез поставяне на CE маркировка.
Това измервателно устройство отговаря на законовите 
изисквания на съответните директиви на ЕС.
Изчерпателна информация за прилаганите директиви и 
стандарти на ЕС, както и признатите сертификати може да бъде 
намерена в декларацията на за съответствие. Декларацията на 
за съответствие е включена в обхвата на доставката или може 
да бъде изтеглена онлайн на www.docuthek.com.

 За допълнителни одобрения и насоки вижте глава 5.3      
Одобрения и допълнение А - Стандарти и норми 
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ATEX / IECEx 


ОПАСНОСТ!
Турбинните разходомери и квантометрите са подходящи за 
използване във взривоопасни зони зона 1 и са одобрени 
съгласно следния сертификат (IECEx) и декларация на 
производителя (ATEX):

II 2G Ex h IIC T4 Gb 

IECEx TUR  16.0043x (IECEx) 

(ATEX) 

TÜV Rheinland Industrieservice GmbH 
Am Grauen Stein | 51105 Köln | Germany 

TÜV Nord AG 
Am Tüv 1 | 30519 Hannover | Germany 8000310657 

1.3 Авторско право и защита на данните 

Този документ е създаден с голямо внимание. Но не се поема отговорност за 
коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието.

Съдържанието и продуктите в този документ, са обект на авторско право. 
Позоваванията на трети страни се маркират като такива. Копирането, 
редактирането, разпространението и всякакъв вид употреба извън границите на 
закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор 
или производител. Производителят се стреми винаги да спазва авторските права 
на другите или да използва самостоятелно създадени и без лиценз произведения.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни по интернет (например при 
комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно 
напълно да се защитят данни от достъп на трети страни.

1.4 Отказ от отговорност

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използването на 
този продукт, включително, но не само, пряка, косвена или случайна и 
последваща вреда.
Тази отказ от отговорност не се прилага, ако производителят е действал 
умишлено или поради груба небрежност. Ако поради приложим закон такива 
ограничения на мълчаливата отговорност за дефекти или изключването или 
ограничаването на определени плащания за обезщетение не са допустими и 
такова право се отнася за вас, отказът от отговорност, изключенията или 
ограниченията по-горе могат да бъдат частично или напълно невалидни за вас. 
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За всеки закупен продукт гаранцията важи в съответствие със съответната 
продуктова документация и условията за продажба и доставка на производителя.

Производителят си запазва правото да променя съдържанието на документите, 
включително този отказ от отговорност, по всякакъв начин и по всяко време, по 
някаква причина, без предупреждение и по никакъв начин не носи отговорност 
за възможните последици от такива промени.

1.5 Отговорност за продукта и гаранция 

Операторът е отговорен за това дали измервателните устройства са подходящи за 
съответната цел. Производителят не поема отговорност за последствията от 
злоупотреба от страна на оператора. Неправилното инсталиране или 
експлоатация на измервателните устройства (системи) ще обезсили гаранцията. 
Освен това се прилагат съответните „Общи условия“, които формират основата 
на договора за покупка.

1.6 Персонал

Тези инструкции са предназначени за персонал, който поради своето обучение и 
опит в областта на енергоснабдяването и газоснабдяването разполага с 
достатъчно специализирани знания и експертиза (например работни листове 492 
и 495 на DVGW или сравними технически правила).

1.7 Цел и обхват 

Моделът от серията TRZ2 е предназначен за фискално измерване на обема. 
Серията Q е подходяща за нефискално измервания на обема. Устройствата са 
подходящи за измерване на следните среди:

 запалими газове: природен газ / градски газ / пропан / бутан 
 незапалими газове: въздух / азот / благородни газове,
 За други области на приложение / носители вижте Приложение В, списък на 
видовете газ или при запитване

 ЗАБЕЛЕЖКА!

Съдържанието на водород в газовите смеси не трябва да надвишава 10%. 

Този продукт не е предназначен за:
 измерване на агресивни газове, напр. Био- или канализационни газове, 

кислород, ацетилен 
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1.8 Правни декларации

 Метрологичното оценяване на съответствието се основава на разпоредбите на 
съответната държава, в която се използва измервателното устройство.

 Периодът на проверка се основава на разпоредбите на
държава, в която се използва измервателното устройство.

1.9 Рециклиране и опазване на околната среда

Honeywell е проектирала транспортната опаковка за измервателните уреди да 
бъде екологична. При извършване на подбора се обръща внимание на 
възможното рециклиране. Използваните картонени кутии са вторични суровини 
от картонната и хартиената промишленост. Опаковката от пяна Instapak® е 
рециклируема и многократна за употреба.
Листовете и лентите също са направени от рециклируема пластмаса. В Honeywell 
по-късното рециклиране и обезвреждане вече са част от развитието на продукта. 
При избора на материали се вземат предвид рециклируемостта на материалите, 
демонтирането и отделянето на материали и сглобки, както и рисковете за 
околната среда и здравето при рециклиране и депониране. Повечето от 
измервателните уреди се състоят от метални материали, които могат да се стопят 
в стоманени и металургични заводи и поради това са почти неограничено 
многократно използваеми. Използваните пластмаси са изброени в допълнение Б, 
така че материалите да бъдат сортирани и групирани за последващо 
рециклиране.
Доставеното масло трябва да се изхвърля по екологичен начин, като всички 
минерални масла (например масло за моторни превозни средства).
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2. Структура и функция

Принцип на работа
Газът, постъпващ в измервателния уред, завърта измервателната турбина , като 
скоростта на въртене е пропорционална на работния обем, преминаващ през 
разходомера. Потокът газ, влизащ в разходомера, се ускорява от специално 
проектирания токоизправител, който се намира директно на входа на 
разходомера. Този изправител е проектиран по такъв начин, че да се елиминират 
всякакви влияния на потока, като турбулентност или асиметричен поток. Това 
позволява висока точност на измерване в рамките на допустимите граници на 
грешки дори при ниски дебити.
Оборотите на въртящата се измервателна турбина се намаляват с предавка. 
Предавателен вал, свързан към скоростната кутия, задвижва 8-цифрения 
механичен ролков брояч в главата на брояча чрез магнитна връзка. След 
измервателното колело газът напуска измервателния уред чрез оптимизиращ 
потока изходящ канал, проектиран за максимално възстановяване на налягането.

Фиг. 1 | Напречно сечение на разходомера
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2.1 Описание на устройството 

1 5 

2 6 

3 7 

4 

Корпус      
Измервателна касета 
Брояч на главата
HF импулсен генератор 
(по желание) 

8 

LF импулсен генератор (по желание)
Точка за измерване на налягането
Точка(/и) за измерване на темп.
Маслена помпа (по желание)

За пускането в експлоатация и поддръжката, както и инсталирането на 
допълнителни устройства, например енкодерите, импулсните генератори или 
преобразувателите на обем, ще се радват да ви помогнат в Газтехника ЕООД - 
локалния представител на Honeywell HPS. Ремонтите могат да се извършват само 
от оторизирани сервизи.

Фиг. 2 | TRZ2 турбинен разходомер

1 3 

2 

4 6 

7 5 

8 
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2.2 Дизайн на брояч

Броячът може да бъде оборудван с различни версии на брояча:

Код на типа на брояча на главата: 
XXX X - XXX 

Позиция: S1 S1V S1D S2 S2V S2D MI-2 
Механичен ролков брояч 8 цифри • • • • • • • 
2x 8-цифрен механичен ролков брояч3) - - • - - • • 
Брояч на главата на въртене с 355 ° • • • • • • • 
Клас на защита IP67 • • • • • • • 
45 ° отчитане • - - • - - • 
Вертикално четене - • • - • • • 
Връзка за вътр. Импулсен генератор IN-Sxx / IN-Wxx • • • - - - • 
Подходящ за вътрешен импулсен генератор IN-Cxx - - - • • • - 
S1xR инт. reed импулсен датчик - • • • • • - 
По желание механична изходна връзка - - - - - - • 
По желание патрон за сушене - - - - - - • 
По желание ENCODER • • • - - - • 
Таблица 1 | Преглед на различните дизайни на броячи

3) Покрит е брояч в зависимост от положението на инсталацията 

Версия на модела:
S1: пластмасов вариант 1
S2: Пластмасов вариант 2
MI2: алуминий

Тип:
V: Вертикално четене
D: Двоен брояч
"": 45 ° отчитане

Разширения:
R: интегриран генератор на импулси E1
R3: интегриран генератор на импулси 2xE1
C11: интегриран генератор на импулси IN-C11 

Фиг. 3 | Примерни броячни глави (вляво: MI-2, в средата: S1, вдясно: S1V) 
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2.3 Точки за измерване на температурата

За измерване на температурата на газа могат да се поставят температурни 
сензори в джоба за температурен датчик в корпуса на газомера. Допълнителни 
джобове за температурни сензори са опционално достъпни за турбинните 
разходомер (в зависимост от размера на разходомера). Не са предвидени точки за 
измерване на температурата за квантометри. Броят и конструкцията на 
джобовете на температурния сензор можете да намерите в следната таблица:

Макс. 
Сензор 

Ø 

TRZ2 
DN 

Материал 
на корпуса 

PN 
10/16 
EBL*** 

PN 
25/40 
EBL 

Клас 
150 
EBL 

Клас 
300 
EBL 

Клас 
600 
EBL 

6 mm 

50 
GGG* - - - - - 

ST** - - - - - 

80 
GGG 45 (2x) - 45 (2x) - - 

ST 45 (2x) 45 (1x) 45 (2x) 45 (1x) 45 (1x) 

80/100 
GGG 58 (2x) - 58 (2x) - - 

ST 58 (2x) 58 (1x) 58 (2x) 58 (1x) 58 (1x) 

100 
GGG 50 (2x) - 50 (2x) - - 

ST 50 (2x) 50 (1x) 50 (2x) 50 (1x) 50 (1x) 

100/150 
GGG 67 (2x) - 67 (2x) - 67 (2x) 

ST 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x) 

150 
GGG 50 (2x) - 50 (2x) - - 

ST 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x) 
Таблица 2 | Температурен датчик в TRZ2

*GGG = сферографитен чугун
**ST = Стомана
***EBL = приблизителна инсталационна дължина на температурния джоб 
в мм

Фиг. 5 | Точки за измерване на температура и налягане

Точки за измерване на 
температурата 

Точка за измерване на 
налягането 
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Ако точките за измерване на температурата не са предвидени в корпуса на 
разходомера, външните измервания на температурата в тръбопровода  трябва да 
бъдат до 3 х DN, но макс. 600 мм. зад разходомера


ЗАБЕЛЕЖКА!
 При измервателни системи на открито, резултатът от 
измерването може да бъде повлиян от температурата на 
околната среда.
 Изолирайте измервателните елементи извън тръбопровода 
достатъчно от околната температура.
 За да се постигне оптимална топлопроводимост, 
температурният джоб (и) трябва да се напълни с течност 
или паста за топлопроводимост. 

2.4 Точки за измерване на налягането

Като точка за измерване на налягане, напр. За свързването на 
преобразувател за налягане е осигурена "права винтова връзка" 
съгласно DIN 2353 на корпуса на електромера. Той е маркиран с pm / pr и 
е предназначен за свързване на стоманени тръби Ø6mm съгласно DIN 
EN 10305-1 (например клас стомана E235) или гъвкави маркучи за 
налягане от Honeywell.

 ВНИМАНИЕ!
Функционална безопасност! 
 Функционалната безопасност е гарантирана само ако 
материалът на компонента на винтовата връзка и тръбата 
съвпадат. 

 Правата винтова арматура не трябва да бъде свързана 
към тръби, изработени от неръждаема стомана, или тръби, 
изработени от цветни материали. 


ЗАБЕЛЕЖКА!
 Оригинален фитинг - само за тръби Ermeto използвате.
 За промяна и инсталиране на допълнителни 
устройства препоръчваме нашето локално обслужване 
на клиенти на Honeywell. 
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2.5 Импулсен генератор / Encoder

Броячът може да бъде оборудван със следните генератори на 
импулси или енкодери:

Тип устройство: Производител: Обозначение на устройството: 
Нискочестотен импулсен генератор (NF) Elster GmbH IN-Sxx 
Нискочестотен импулсен генератор (NF) Elster GmbH IN-Cxx 
Нискочестотен импулсен генератор (NF) Elster GmbH Sxx-Rx 
Високочестотен импулсен генератор (HF) IFM N95000 (A1S) 
Високочестотен импулсен генератор(HF) Pepperl & Fuchs NJ  (A1R) 
Encoder Elster GmbH S1 ENCODER 

Таблица 2 - Преглед на генераторите на импулси

Допълнителна информация за импулсните генератори и ENCODER 
можете да намерите в отделните инструкции за работа.

3. Монтаж и въвеждане в експлоатация

 ИНФОРМАЦИЯ!Проверете списъка с опаковки, за да видите дали сте получили 
поръчката си. Използвайте табелите с типове, за да проверите 
дали доставеното устройство съответства на вашата поръчка.   


ИНФОРМАЦИЯ!
Проверете внимателно опаковката за повреди или знаци, които 
показват неправилно боравене. Докладвайте всякакви повреди на 
превозвача и местния представител на производителя.


ИНФОРМАЦИЯ!
Монтажният материал и инструменти не са част от обхвата на 
доставката. Използвайте монтажни материали и инструменти в 
съответствие с приложимите разпоредби за безопасност и здраве 
при работа.

3.1 Обхват на доставка
 Поръчаният измервателен уред 
 Инструкция за експлоатация 
 Документация на продукта

 Масло - Shell Risella 917 или Klüber ISOFLEX PDP 38 
 Спринцовка и маркуч (за измервателни уреди с масло)
 Допълнителни аксесоари в зависимост от поръчката 
 Сертификат за калибриране (по желание)
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3.2 Съхранение
 Съхранявайте устройството на сухо и чисто място
Избягвайте прякото постоянно излагане на слънце
 Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка 
 Температура на съхранение: -25...+70°C / -13...+158°F 

3.3 Транспортиране





ИНФОРМАЦИЯ!
Не повдигайте разходомера за главата на брояча 
ИНФОРМАЦИЯ!
Винаги използвайте приложените транспортни болтове 
за измервателни уреди от DN80 нагоре (вижте Фиг. 6).

3.4 Указания преди инсталирането

 Отстранете защитните капачки или фолио. 

 Проверете разходомерите и аксесоарите за повреди при 
транспортиране. 

 Проверете функцията на измервателната турбина, като леко 
издухате с въздух. 
 Уверете се, че разполагате с всички необходими инструменти.

транспортни болтове 

Фиг. 6 | Транспортни болтове
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 Проверете аксесоарите за пълнота (например конектори, масло за 
първоначално пълнене). 
 Уплътнения, които са подходящи за използване с вашия работен 
флуид (вижте таблица 3 за примери). Също така обърнете специално 
внимание дали сте в обхвата на други стандарти, напр. DIN EN 1591 
части 1-4 . 

Таблица 3 | Подходящи уплътнения

 Шестоъгълни болтове и гайки за фланци съгласно DIN EN 1092-1 
Клас материал / здравина Ограничения на 

употреба Стандарт Винт Резба 
5.6 5 до 40 bar 

до -10°C 
DIN ISO 4014 

8.8 8 DIN ISO 4032 

CK 35 CK 35 
до 100 bar 
до -10°C DIN 2510 

25 Cr Mo4 25 Cr Mo4 
до 100 bar 
до -25°C EN 10269 

Таблица 4 | Подходящи винтове

 Болт с резба за фланци съгласно ASME B 16.5

Клас материал / здравина Ограничения на 
употреба Стандарт Болт Резба 

A 193 B6 A 194 Gr.6 до 100 bar / 0°C 
ASME B 1.1 

A 193 B7 A194 Gr. 2H до 100 bar / -25°C 
Таблица 5 | Подходящи болтове с резба

 Могат да се използват и други еквивалентни материали. 

DN d1 [mm] подходящи са следните 

- Плоски уплътнения, 
- спирални уплътнения и
- набраздени уплътнения

50 62 
80 100 
100 125 
150 178 
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3.5 Положение на монтажа и посока на протичане

 Инсталирайте измервателния турбинен разходомер / квантиметър за 
предпочитане в хоризонтално положение с броячната глава нагоре.
 Допустимите инсталационни / работни позиции на разходомера са 
посочени на основната табела в съответствие с обозначенията "H", "V" 
или "H / V" (H = хоризонтална, V = вертикална), както е показано в DIN EN 
12261. Ако при поръчката е била посочена инсталационната или работна 
позиция, всички прикачени устройства се монтират от производителя в 
съответствие с положението на инсталацията. 

 От съображения за точност на измерване минималната дължина на 
входната секция за TRZ2 е два пъти дълга от номиналния диаметър. При 
TRZ2 DN 50 е необходимо входящо сечение ≥ 5 x DN. 
 Входящият участък трябва да бъде проектиран като права тръбна 
секция със същия номинален диаметър като разходомера.
 Дължината на изходната секция е най-малко 1 x DN със същия 
номинален диаметър. 

Нарушения на потока: 

Типични входове 
части от тръбопровода, 

инсталирани на разстояние 
2D пред входа на 

разходомера 

TRZ2 Q 

Незначителни смущения
- Прост колектор
- двоен колектор
- дифузьор

L ≥ 2D 

без изправител 
L ≥ 5D 

Силни смущения
- Регулатор на

налягането на газа
- други устройства

за дроселиране

L ≥ 2D 

без изправител 

L ≥ 5D 

Препоръчва се 
изправител 

Таблица 6 | Входни секции 
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3.6 Монтаж







ВНИМАНИЕ!
Когато инсталирате фланцови връзки, не забравяйте да 
спазвате локалните правила за безопасност при работа, 
приложими за вашата страна.
ВНИМАНИЕ!
Монтажите на фланцови съединения в обхвата на 
Директивата за съоръжения под налягане трябва да имат 
подходяща квалификация (например съгласно EN 1591-4).
ВНИМАНИЕ!
За да защитите разходомера, препоръчваме конусен филтър 
с размер 250микрона. При инсталиране на измервателния 
уред във вертикално положение и посока на потока отдолу 
нагоре трябва да се монтира сито на входа и сито на изхода 
на измервателния уред (защита от падащи замърсявания).

Извадете и проверете коничния филтър след около 4 - 6 
седмици, тъй като след това време той може да се насити и 
по този начин да действа като пречка за потока.

 Обърнете внимание на посоката на потока при инсталиране Посочен 
е на корпуса или разходомера.
 В случай на по-късен вертикален монтаж, маслената помпа (ако има 
такава) трябва да е изправена вертикално нагоре. Ако това не е така, 
маслената помпа и нейната маслена връзка, както и всички други 
приставки, напр. електронен коректор, да ги завъртите на 90 °. 
 Поставете уплътнения концентрично между фланците и внимавайте 
да не ги вкарате в поточния канал.
 Затегнете разходомера с винтове съгласно таблица 4/5. 
 Уверете се, че разходомера е подравнен без напрежение. 
 Монтирайте приложените аксесоари
 Препоръчва се разходомерът да бъде защитен от атмосферни 
влияния или да бъде инсталирана подходяща защита.
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3.7 Първо пълнене / Омасляване


ВНИМАНИЕ!
Преди пускането в експлоатация, измервателните уреди с 
маслена помпа трябва да получат първоначално смазване (> виж 
"Напълване с масло").

 ВНИМАНИЕ!
Съдът за съхранение трябва да се напълни с масло навреме, 
за да не попадне въздух в тръбната система. Използвайте 
само прясно, чисто масло. Резервоарът трябва да бъде 
плътно затворен веднага след пълненето, за да не попадне 
замърсяване или вода.


ЗАБЕЛЕЖКА!
Могат да се използват други смазки и безкиселинни масла с вискозитет 
приблизително 30 mm² / s при 20 ° C, точка на изливане по-ниска от -30 ° C 
или еквивалентни масла. За специални газове като Б. Пропан, бутан или 
тежки експлоатационни условия (напр. Работа при пълно натоварване или 
замърсени газове), интервалите за смазване трябва да бъдат наполовина 
(на всеки 1,5 - 2 месеца).

За газови измервателни уреди без маслена помпа 
може да се прескочи маслото за зареждане на 
артикула (продължи с "Въвеждане в експлоатация")
Напълнете маслото:
 Отворете капака на резервоара за масло 

(Виж фиг. 7). 
 Напълнете резервоара за масло с масло.

 Количеството масло е достатъчно, ако нивото 
на маслото може да се види във филтърната 
цедка. 
 Помпата трябва да работи както следва:

Таблица 7 | Първо пускане в експлоатация 

Първо пускане в експлоатация: 
Размер на брояча: Брой удари:

Маслена помпа с лост Помпа с бутон 
DN50 3 6 

DN80 / DN100 5 10 
DN150 7 14 

Фиг. 8 | Маслена помпа с 
лост 

Фиг. 7 | Резервоар за масло 
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Въвеждане в експлоатация:


 Напълнете системата бавно, докато се

достигне работното налягане. 
 Повишаването на налягането не трябва 
да надвишава 350 mbar / s!
 за пълнене трябва да се използва байпасна 
линия (препоръка: диаметър на тръбата 12 
мм).
 Не превишавайте за кратко обхвата на 
измерване на разходомера!
 След това трябва да се извърши тест за 
плътност!

4. Поддръжка


ИНФОРМАЦИЯ!
Разходомеритрте без маслена помпа не се нуждаят от 
поддръжка. 


ЗАБЕЛЕЖКА!
Разходомерите с маслена помпа трябва да се смазват на 
всеки 3 до 4 месеца. За специални газове като Пропан, бутан 
или тежки работни условия (напр. Работа при пълно 
натоварване или замърсени газове), срокът трябва да бъде 
намален наполовина (на всеки 1,5 - 2 месеца). 

 ВНИМАНИЕ!
Съдът за съхранение трябва да се напълни с масло навреме, 
за да не попадне въздух в тръбната система. Използвайте 
само прясно, чисто масло. Резервоарът трябва да бъде 
плътно затворен веднага след пълненето, за да не попадне 
замърсяване или вода.


ЗАБЕЛЕЖКА!
Могат да се използват други смазки и безкиселинни масла с 
вискозитет приблизително 30 mm² / s при 20 ° C, точка на 
изливане по-ниска от -30 ° C или еквивалентни масла.

Фиг. 9 | Маслена помпа с 
бутон 
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 Преди задействането на ръчния лост / бутон на маслената помпа, 
капакът на резервоара трябва да се отвори.
 Проверка на количеството на маслото: В резервоара трябва да има 
достатъчно масло. Нивото на маслото трябва да е видимо във 
филтърната цедка.
 Уредът трябва да работи, т.е. ч. измервателното колело трябва да се 
върти.
 Работете с маслената помпа на ръка според таблица 8. Дръпнете 
ръчния лост равномерно до упора или натиснете бутона докрай до 
упора. Една операция съответства на един ход на буталото на помпата. 
 След операцията трябва отново да затворите филтъра на 
резервоара. 

Инструкция за поддръжка
Размер на брояча: Брой удари:

Маслена помпа с лост Маслена помпа с бутон
DN50 2 4 

DN80 / DN100 4 8 
DN150 6 12 

Видове масло 
Вид масло: Диапазон на работната температура: 

Shell Risella 917, Shell Tellus T 15 от -10 °C до +70 °C 
Klüber ISOFLEX PDP 38 от -25 °C до +70 °C 

Таблица 8 | Инструкция за поддръжка 

4.1 Почистване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от електростатичен разряд - Използвайте само



влажна кърпа за почистване.
ОПАСНОСТ!
 Риск от експлозия поради електростатичен разряд. 

 Има опасност от експлозия, ако пластмасовия капак на 
брояча се почиства със суха кърпа.
 Използването на агресивни химически почистващи 
средства или разтворители за почистване е забранено.
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4.2 Ремонт / деинсталация





ОПАСНОСТ!
Извършвайте дейности по поддръжката само когато 
газовата линия е под налягане.
ИНФОРМАЦИЯ!
Ремонтите могат да се извършват само от оторизирани 
сервизи.

Спиране:


 Бавно понижете налягането на газопровода (максимум 
350mbar / сек). 

 Проверете дали газопроводът не е под налягане.
 Разхлабете винтовите връзки и разглобете разходомера. 

4.3 Изваждане от употреба

Газовите измервателни уреди с турбинните колела до голяма степен се 
състоят от метални материали, които могат да бъдат стопени отново в 
стоманени и металургични предприятия и поради това могат да се 
рециклират почти за неопределено време. Използваните пластмаси са 
изброени в допълнение Б, така че да са подготвени за сортиране и 
разпределяне за по-късно рециклиране.
Доставяното масло, като всички минерални масла (например масло за 
автомобилни двигатели), трябва да се изхвърлят по екологичен начин.



Honeywell 

28 73018696f ©  Elster GmbH | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten 

5. Спецификации
Тип: TRZ2 Q 
Типоразмер: G65 до G1000 G65 до G1000 
Номинален диаметър DN65 до DN150 DN65 до DN150 
Работно налягане Макс. 100 bar* Макс. 100 bar* 
Температура на газа -25 °C до +70 °C** 
Материал на корпуса Сферографитен графит чугун или стомана 
Клас на защита IP67 IP67 
Измервателни среди Природен газ и различни 

филтрирани, не корозивни газове 
Природен газ и различни 

филтрирани, не корозивни газове 

Метрологичен 
клас на точност

1,0 - 

Таблица 9 | Спецификации *Информацията на табелката с етикет се прилага в 
зависимост от степента на налягане
** Отклоняване на температурните граници за други 
диапазони на измерване (за валидна информация вижте 
типовата табела)

Ограничения за грешки
Максимално допустими граници на грешки съгласно EN 12261 
±1,0 % за Qt до Qmax 
±2.0% за Qmin до Qt 

Фиг. 9 | Ограничения за грешки TRZ2 

Фиг. 10 | Граници на грешка Q 
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Измервателни диапазони
Диапазонът на измерване при ниско налягане (атмосферно налягане) е 
1:20 или по избор 1:30 (виж таблица 11). Ограничението на дебита Qmin 
намалява с повишено работно налягане поради увеличаващата се 
енергия на задвижването, използваемият обхват на измерване е по-
голям. Qmin, HP е показано в таблица 10. Трябва да се отбележи, че 
допустимите диапазони на измерване се определят от националните 
разпоредби.

Диапазони за измерване на TRZ2 Работно налягане (абсолютно) [bar] 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Размер Qmax [m³/h] Qmax,LP [m³/h] Qmin,HP [m³/h] 
G65 100 5 3 2 2 1 1 1 1 1 

G100 160 8 5 3 3 2 2 2 2 2 

G160 250 13 7 5 4 4 3 3 3 3 

G250 400 20 11 8 6 6 5 5 4 4 

G400 650 32 17 12 10 9 8 7 7 6 

G650 1000 50 27 19 16 13 12 11 10 10 

G1000 1600 80 44 31 25 22 19 18 16 15 

Таблица 10 | Диапазони на измерване TRZ2 в зависимост от работното налягане 

����,�� = ����,	� ∙
1

�� ∙ �

dv = Коефициент на плътност на газа (природен газ dv = 0,65) 
P = Абсолютно работно налягане [bar]
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5.1 Разм
ери, тегла и свъ

рзване

Данни за производителност и разм
ери TR

Z2

Таблица 11 | Данни за производителност и разм
ери TR

Z2

Номинален размер DN 50 80 80 80 100 100 100 150 150 150 150

Размер на разходомера G 65 100 160 250* 160 250 400* 250 400 650* 1000*

Qmin
5 8 12,5 20 12,5 20 32 20 32 50 80

Qmax
100 160 250 400 250 400 650 400 650 1000 1600

∆p** при Qmax [mbar] 11 2 5 12 2 5 13 1 2 6 15

Температурен диапазон

Нива на налягане

A [mm] 165 215 215 215 273 273 273 356 356 356 356

B [mm] 155 172 172 172 185 185 185 210 210 210 210

C [mm] 150 240 240 240 300 300 300 450 450 450 450

D [mm] 75 100 100 100 120 120 120 180 180 180 180

E [mm] 135 157 157 157 170 170 170 193 193 193 193

F [mm] 280 200 200 200 210 210 210 235 235 235 235

PN10/16, ANSI150 (Чугун) 10 21 21 21 29 29 29 53 53 53 53

PN25/40, ANSI300 (Стомана) 13 32 32 32 50 50 50 91 91 91 91

PN64/100, ANSI600 (Стомана) 15 33 33 33 50 50 50 97 97 97 97

LF-Typ E1 (IN-Sxx) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1

HF-Typ A1R (P+F, NJ) 28000 10500 10500 10500 6630 6630 6630 6630 2560 2560 2560

HF-Typ A1S (IFM, N95000) - 21000 21000 21000 13260 13260 13260 - 5120 5120 5120

TRZ2

Измервателна 
технология

Тяло***

Тегло [kg]***

Връзки 
Имп. датчик*** 
[imp/m³]

-25°C до +70°C****

PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 / ANSI 150, 300, 600

Размери

Измервателен обхват (1:20)

* Предлагат се и броячи в обхвата на измерване 1:30
** ∆p за природен газ на 1 bar abs.
*** Възможни са леки отклонения 
**** Отклоняване на температурните граници за други диапазони 
на измерване (за валидна информация вижте табела тип) 
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Данни за изпъ
лнение и разм

ери Q

Таблица 12 | Данни за изпълнение и разм
ери Q

 

Номинален размер DN 50 / 2" 80 / 3" 80 / 3" 80 / 3" 100 / 4" 100 / 4" DN150 / 6" DN150 / 6" DN150 / 6"

Размер на разходомера G 65 100 160 250 250 400 400 650 100

Qmin
6 10 13 20 20 32 32 50 80

Qmax
100 160 250 400 400 650 650 1000 1600

∆p**при Qmax [mbar] 12 2 5,3 13,6 5,8 13,1 2,6 6,5 16,8

Температурен диапазон

Температурен диапазон

Нива на налягане

A [mm] чугун-40*/** 60/150 120 120 120 150 150 175/180 175/180 175/180

стомана 150 120 120 120 150 150 175/180 175/180 175/180

B [mm] чугун-40**

стомана*

C [mm] чугун-40** 75 52 52 52 57 57 76 76 76

стомана* 75 52 52 52 57 57 73 73 73

D [mm] чугун-40** - - - - - - - - -

стомана* 75 74 74 74 104 104 138 138 138

E [mm] чугун-40** - - - - - - - - -

стомана* 198 185 185 185 217 217 260 260 260

F [mm] чугун-40** 143 158 158 158 170 170 195 195 195

стомана* 134 180 180 180 211 211 253 253 253

H [mm] чугун-40** 170 190 190 190 200 200 225 225 225

стомана* 165 193 193 193 230 230 272 272 272

чугун-40 4 13 13 13 15 15 28 28 28

стомана 14 24 24 24 38 38 56 56 56

PN25/40, ANSI300 стомана 15 26 26 26 48 48 77 77 77

PN64/100, ANSI600 стомана 16 27 27 27 53 53 96 96 96

NF-Typ E1 (IN-Sxx) 10 1 1 1 1 1 1 1 1

HF-Typ A1R (P+F, NJ) 28000 10500 10500 10500 6630 6630 2560 2560 2560

HF-Typ A1S (IFM, N95000) -

Q

Измервателн
а технология

Измервателен обхват

-25°C до +60°C (Qmin ≠ 8 m³/h ), -10°C до 55°C (Qmin = 8 m³/h )

-25°C до +60°C (стомана), -20°C bis +60°C (GGG-40)

Тегло [kg]***

Връзки 
Имп. датчик**
* [imp/m³]

Размери

Тяло***

Според класа на фланеца

PN10/16, ANSI150

PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 / ANSI 150, 300, 600
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Размери на TRZ2

5.2 Условия на околната среда

Тип: TRZ2 Q 

Темп. на околната среда -25°C до +70°C -25°C до +60°C 
Температура на съхранение -25°C до +70°C -25°C до +60°C 
Влажност 0 до 80% RH 

Макс. вис. над морското равнище 2000m 

Външна инсталация Да 
Механични условия на 
околната среда M1 

Таблица 10 | Условия на околната среда

Размери на Q

DN 50 (Отлята стомана) DN 80 – 150 (Отлята стомана) DN50 – 150 (стомана) 

Фиг. 12 | Размери на TRZ2

Фиг. 13 | Размери на Q 
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5.3 Одобрения

Одобрение: Номер на сертификата: Нотифициран орган: 
MID TRZ2: DE-09-MI002-PTB001 Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

Bundesallee 100  | 38116 Braunschweig 
Germany 

PED TRZ2:  CE0085BM0200 
Q:  CE0085BM0267 

DVGW Cert GmbH | Germany 
Josef-Wirmer-Straße 1-3 | 53123 Bonn 

ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb 
8000310657 

TÜV Nord AG 
Am Tüv 1 | 30519 Hannover | Germany 

IECEx Ex h IIC T4 Gb 
IECEx TUR  16.0043x 

TÜV Rheinland Industrieservice GmbH 
Am Grauen Stein | 51105 Köln | Germany 

Таблица 13 | Одобрения на типа
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6. Приложение А - Стандарти и норми

Турбинните разходомери отговарят на следните норми и стандарти*:

T
R
Z
2
 

Q
 

X 
2014/32/EU - Anhang IV       
(MI-001), Anhang VII (MI-005) 

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ 
УСТРОЙСТВА (MID) 

X X 2014/68/EU Директива за устройства под налягане (PED) 
X X DIN EN 12261:2002 + A1:2006 Газови - турбинни разходомери

X X 
ISO 80079-36 : 2016-02 
DIN EN ISO 80079-36 :  2016-12 

ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ - ЧАСТ 36: 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА 
УПОТРЕБА В ЕКСПЛОЗИВНИ 
АТМОСФЕРИ - ОСНОВИ И ИЗИСКВАНИЯ 

X X 
ISO 80079-37 : 2016-02 
DIN EN ISO 80079-37 : 2016-12 

ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ - ЧАСТ 37: 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА 
УПОТРЕБА В ЕКСПЛОЗИВНИ 
АТМОСФЕРИ - ЗАЩИТА ЧРЕЗ 
СТРОИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ "С", 
ИЗТОЧНИК НА ВЪЗДУШНОТО 
МОНИТОРИРАНЕ "В", ТЕЧЕН КАПАЦИТЕТ

*Валидност на стандартите за отпечатване на инструкциите за експлоатация.

7. Приложение Б - Използвани пластмаси

В разходомера са монтирани следните пластмаси:

Пластмасови части Съкращения Химическо име 
Импулсен датчик PA 6.6 Polyamid 
Скоростна кутия - компл. POM Polyoxymethylen 
Скорости и малки части POM Polyoxymethylen 
Брояч и броячна глава PC Polycarbonat 
База за контра PPA Polyphthalamid 
Ролки на брояча PA 12 

PPO 
Polyamid 
Polyphenylenoxyde 
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8. Приложение В - Списък на видовете газ

Среда KZ: TRZ2 Q 

Ацетилен C2H2 B1/B3 B1/B3 (1) 

Амоняк NH3 - - 

Аргон Ar X X 

Етан C2H6 B1 B1 

Етилен C2H4 X X 

Автогаз B1 B1 

Био газ - - 

Бутан (газ) C4H10 B1 B1 

Химически/рафинерийни газове - - 

Природен газ, сух X X 

Киселини или пара - - 

Азот-водород смес N2, H2 X X 

Хелий He X X 

Изобутилен C4H8 X X 

коксов газ B2 B2 

Въглероден диоксид, сух CO2 X X 

Сметищен газ - - 

Въглероден моноксид CO X X 

Въздух B1 B1 

Метан C2H4 X X 

Пентан C5H12 X X 

Пропан (газ) C3H8 X X 

Кислород O2 - - 

Градски газ X X 

Азот N X X 

Водород H2 - - 

Водорид макс. 10 % H2 X X 

Серен диоксид SO2 - - 

Сероводород H2S - - 

Легенда: 
X Стандартен продукт
(X) Възможно с ограничен живот
- Не се предлага
B1 С маслена помпа (резервоар за масло)
B2 Стоманен корпус 
B3 Pmax = 1,5 bar 
(1) Само сух газ
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Elster GmbH 
Steinern Straße 19-21 | 55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 (0)6134/605-0 |Fax +49 (0)6134/605-390 
E-Mail: info-instromet-GE4N@honeywell.com

www.elster-instromet.com 

9. Приложение Г - Възможни повреди и начин за отстраняване

Наименование, външни 
прояви и признаци 

Вероятна причина Начин за отстраняване 

1 Поява на металически 
звук, стържене на лагер 
без смазване 

Липса или недостатъчно смаз-
ване на основния лагер на 
турбината 

С маслената помпа да се 
подаде масло към лагера* 

2 През разходомера 
протича газ, но 
показанията на брояча не 
се променят 

Турбинката е блокирана от 
замърсяване или попадане 
на боклуци в газа 

1. Да се демонтира
разходомера и да се про-
духа със сгъстен въздух** 
2. Да се провери филтъра
пред разходомера и да се
подмени филтърния
елемент

3 През разходомера протича 
газ, но показанията на 
брояча не се променят. 
След демонтаж се вижда, 
че турбинката върти, но 
показанията на брояча не 
се променят 

Повреда в предавката или 
в магнитния куплунг 

Разходомера се изпраща 
за ремонт в 
специализиран сервиз 

*За разходомери, оборудвани с маслена помпа

**При силно замърсяване или повреда на турбинката разходомера се изпраща за 
ремонт от специализиран сервиз 

В условия на експлоатация разходомерът не подлежи на ремонт. Ремонтът се извършва 
от специализиран сервиз, упълномощен от производителя. 




