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Instrukcja Instalacji 

PARAMETRY
pomiar temperatury cyfrowy, max. 6 x DS18B20

dokładność pomiaru temperatury zależna od czujników

dokładność pomiaru napięcia przepł. 2 mV

dokładność pomiaru impulsów przepł. 0.002 Hz

popmiar energii elektrycznej impulsowy

dokładność pomiaru impulsów energii 0.002 Hz

zasilanie 5V lub 9..24 VDC

pobór mocy 1,2W

pomiar przepływu impulsowy lub napięciowy

klasa szczelności IP40

9..24V

700mA

LAN
(RUTER)

SOLATO / INTERNET
RUTER

ZASIL.

.pl

IDENTYFIKATOR

miernik COP / SCOP

MOC EL.
PRZEPŁ. #1

PRZEPŁ. #2
COP

Z
A

S
IL

.

MODBUS / C14
RS485

GND B A 

LICZNIK
kWh

TERMOMETRY
1-WIRE

5V GND
DQ

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #1

MADE IN POLAND

typeRB4

0...3V

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #2

0...3V

copem.pl 4001

kontrolki LED
MOC EL, PRZPEŁ, COP zapalą się 

gdy te parametry będą  niezerowe

złącze RS485
funkcja zależna od opcji oprogramowania

złącze sieci LAN

kontrolki LED
stan podłączenia rutera i internetu

identyfikator urządzenia

złącze zasilania

złącze impulsów z licznika energii

złącze termometrów

złącze przepływomierza mocy cieplnej #2

złącze przepływomierza mocy cieplnej #1

kontrolka LED zasilania

1

Miernik COP, SCOP, ciepła i energii 
elektrycznej, licznik

wersja rB4 
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9..24V

700mA

LAN
(RUTER)

SOLATO / INTERNET
RUTER

ZASIL.

IDENTYFIKATOR

miernik COP / SCOP

MOC EL.
PRZEPŁ. #1

PRZEPŁ. #2
COP

Z
A

S
IL

.

MODBUS / C14
RS485

B A GND 

LICZNIK
kWh

TERMOMETRY
1-WIRE

5V GND
DQ

5V GND
IN

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #1

PRZEPŁYW
MIERNIK #2

MADE IN POLAND

typeRB2

1

2

6

7

5

3

4

1 Połączenie do rutera domowej sieci LAN - kabel "skrętka"

2 Czujnik temperatury powrotu CO 

3

4

5

6

7

Przepływomierz CO

Czujnik temperatury powrotu CWU 

Przepływomierz CWU

Czujnik temperatury zasilania (wspólny)

Połączenie do licznika energii

INSTALACJA

2

Najprostszy układ pomiarowy to pomiar jednej mocy cieplnej wychodzącej z 

pompy ciepła. W takim układzie, instalujemy dwa czujniki temperatur na wyjściu i 

wejściu obwodu ciepła z pompcy ciepła. Ważne jest, aby czujniki temperatur 

znajdowały się blisko pompy ciepła aby uwzględnić moc oddaną na rurach 

Miernik COP dokonuje pomiaru trzech wielkości fizycznych na podstawie których wylicza współczynnik COP: 

mocy elektrycznej, różnicy temperatur obwodu ciepła oraz przepływu ilościowego w tym obwodzie. Od 

dokładności pomiary tych wielkości fizycznych zależy dokładność wskazań COP. Dlatego odpowiednie czujniki 

powinny być starannie zamontowane w odpowiednich miejscach. 

W układzie pomiaru dwóch mocy cieplnych, możliwe jest na przykład oddzielne mierzenie ciepła oddanego 

do CWU oraz CO. Przy czym, miernik może brać do wyliczenia COP jedną z mocy cieplnych bądź ich sumę. W 

takim układzie możliwe jest zainstalowanie jednego wspólnego przepływomierza, zakładając że rozdział 
przepływu do CWU i CO wykonany jest za pomocą zaworu trójdrogowego przełączającego. W takim 

przypadku, do miernika należy dostarczyć sygnał informujący o tym który obwód jest aktualnie otwarty. 

Sygnał ten, łączymy za pomocą przekaźnika zwierającego do GND wyjście IN miernika przepływu #2. Należy 

wziąć pod uwagę, że zawór przełącza się określony czas i pomiar może być błędny w czasie ruchu zaworu. 

Przepływomierz należy umieścić w obwodzie w taki sposób, aby mierzył 100% przepływy objętego pomiarem 

Do pomiaru mocy elektrycznej wykorzystywany jest ogólnodostępny licznik energii z wyjściem impulsowym 

wskazującym na ilość kWh. Bardziej zaawansowane liczniki posiadają drugie wyjście dla kVAh które nie jest 

potrzebne. Należy użyć licznika ze współczynnikiem co najmniej 1000imp/kWh  ze względu na dokładność 
pomiaru małych mocy. Przy instalacji licznika energii, należy zwrócić uwagę co jest przez niego mierzone. 

Często, liczniki w już istniejących instalacjach uwzględniają również dodatkowe grzałki, pompy obiegowe czy 

inne urządzenia w układzie dostarczania ciepła. Zgodnie z normami, COP wyznacza się z mocy pobieranej 

przez samą pompę ciepła i jej automatykę oraz mocy traconej przez pompy obiegowe na pokonanie oporów 

w samej pompie ciepła. Tak więc, uwzględnianie w mocy dla COP mocy pomp obiegowych, pomp 

cyrkulacyjnych jest indywidualną decyzją. Jeśli chcemy zweryfikować samą pompę ciepła, należy mierzyć moc 

w sposób jak najbardziej zbliżony do normy. Jeśli interesuje nas sprawność “ekonomiczna” instalacji, to 

można mierzyć również moc wszystkich wspomagających urządzeń. 
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9..24V

700mA

ZASIL.

Z
A

S
IL

.

LICZNIK

Uwaga! Stosować zasilacz 

o napięciu podanym na 

obudowie

Wyjście impulsowe licznika 

energii elektrycznej łączymy 

+ do +, - do - 

Co najmniej 1000imp/kWh

9..24V

700mA

ZLICZNIK
kWh

TRY

GND

ŁŁ

LICZNIK kWh

wyj. imp 
+ -

LICZNIKTERMOMETRY
1-WIRE

5V GND
DQ

Ł

czarny

żółty
czerwony

Termometry 1-Wire typ DS18B20 

Wszystkie termometry łączymy 

ze sobą 

Ł
Ł

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #1

0...3V

GND

Ł
MIERNIK #2

zielony

biały
brązowy

Ł
Ł

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #1

0...3V

GND

Ł
MIERNIK #2

5V GND
IN

PRZEPŁYW
MIERNIK #1

czarny

żółty
czerwony

Przepływomierz impulsowy, 

podłączamy tylko do wejść 
oznaczonych  

ZASILANIE LICZNIK kWh

TERMOMETRY

PRZEPŁYWOMIERZ VFS, NAPIĘCIOWY

PRZEPŁYWOMIERZ IMPULSOWY
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Przepływomierz napięciowy typ VFS 

"Grundfos". Podłączamy tylko do wejść 
oznaczonych "0..3V"  Oba metalowe półśrubunki lub odcinki rur 

połączyć z zaciskiem GND. Jeśli instalacja 

wykonana jest z nieprzewodzących 

materiałów, zastosować metalowe 

elementy (np. półśrubunki).
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LAN
(RUTER)

SOLATO / INTERNET
RUTER

Ł

Ł
Ł. #2 MODBUS / C14

RS485

GND B A 

ŁŁ

Magistrala MODBUS lub C14 (sterownik R470) Podłączyć A do A, B do B połączyć masy 

(GND) obu systemów. Jeśli ten miernik jest ostatnim elementem magistrali,podłączyć 
rezystor terminujący 120Ω zgodnie ze standardem magistrali RS485 

miernik nie połączony do sieci (brak kabla)
lub brak dostępu do rutera, lub brak DHCP 
 

RUTER
 

SOLATO
 

brak
 

brak
 

miernik łączy się z serwerem solato
powinno to potrwać nie dłużej jak 30 sek.
 

ciągle
 

mruga
 

miernik połączony z internetem
 

ciągle
 

ciągle

MODBUS RTU lub STEROWNIK POMPY C. (opcja C14) 

SIEĆ LAN
KONTROLKA
 

4

CZUJNIKI TEMPERATUR

pasta 

termoprzewodząca

Dokładność pomiaru mocy cieplnej zależy bardzo silnie od prawidłowego 

pomiaru temperatur. Czujniki powinny być "zanurzone" w cieczy za 

pomocą kapilar, zwanych potocznie w handlu "osłoną czujnika" 

Czujnik temperatur należy umocować w kapilarach z 

zastosowaniem pasty termoprzewodzącej 

Kapilary mocowane w trójnikach powinny być zwrócone w dół bądź na 

bok żeby zapobiec niepotrzebnemu gromadzeniu się powietrza 
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Jeśli miernik jest podłączony do internetu (kontrolka SOLATO jest zapalona 

ciągle), wejść na stronę: copem.pl/cop i wyszukać miernik podając 

identyfikator miernika podany na obudowie:  4XXX 

 

WYSZUKIWANIE MIERNIKA w DOMOWEJ SIECI

REJESTRACJA DOSTĘPU PRZEZ INTERNET

Dostęp do pomiarów, ustawień i zebranych danych jest możliwy po rejestracji 

w  systemie solato. W celu rejestracji, należy otworzyć stronę copem.pl a 

następnie wybrać z menu: “REJESTRACJA”. Można też użyć adresu copem.pl/

start Do rejestracji potrzebny będzie identyfikator urządzenia oraz kod 

aktywacyjny udostępniany indywidualnie użytkownikom wraz z urządzeniem, 

bądź drogą mailową. 

https://copem.pl/start

Lub, ze strony  copem.pl/cop pobrać plik "findcopem.zip" rozpakować 
i otworzyć w przeglądarce, przeglądarka sama znajdzie miernik

Lub, miernik domyślnie skonfigurowany jest do pobrania adresu IP 

za pomocą DHCP, jeśli mamy dostęp do panelu rutera, można sprawdzić jaki 

adres IP został mu przypisany i ten adres wpisać w przglądarce 

5

KONFIGURACJA 

Ustawiamy ile mocy cieplnych ma być obsługiwane oraz czy chcemy 

mierzyć "moc ujemną" czyli przepływ energii w obie strony, np. przy 

odmrażaniu. Następnie zapisujemy konfigurację przyciskiem "ZAPISZ"

Konfiguracja mocy cieplnej. Należy wybrać rodzaj medium korzystając 

z tabel wybieramy medium o średniej temperaturze z jaką będzie 

pracował nasz układ.

- Przpepływomierz impulsowy - ustawiamy liczbę imp/litr lub Hz/m3/h oba 

paramtery są automatycznie przeliczane.

- Przpepływomierz napięciowy - ustawiamy wzmocnienie i 

przesunięcieprzeływomierze Grundfos serii VFS są do wyboru w tabeli 

mierniki
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Wybieramy które czujniki są przypisane do danej mocy cieplnej. Jeśli 
potrzebna jest korekcja wskazań, przesunięcia można ustawić korzystając z 

"Korekcji temperatur"

Współczynniki impulsów watomierza. Większość spotykanych na rynku 

liczników energii ma współczynnik 1000. Jeśłi wpółczynnik jest inny, można 

go ustawić. 

Filtracja jest przydatna przy niestabilnym odczycie przepływu, można ją 

ustawić na jeden z trzech stopni: "brak", "słaba", "silna". Filtracja dotyczy 

wszystkich wartość potrzebnych do pomiaru COP: mocy elektrycznej, mocy 

cieplnej i temperatur.

Kiedy miernik COPem skonfigurowany jest do pomiaru dwóch mocy 

cieplnych, możemy wybrać która moc cieplna jest brana do obliczeń COP: 

"Moc 1", "Moc 2", "Moc 1+Moc 2"

Przy konfiguracji dwóch mocy cieplnych, można wybrać układ ze współnym 

przepływomierzem #1. Wtedy o tym który przepływ jest aktualnie 

mierzony, decyduje: - "CO,CWU z wej. 2": stan logiczny na wejściu 

przepływmierza #2 - 0V przepływ #1, 3V .. 5V przepływ #2- "CO, CWU z 

C14": na podstawie informacji ze sterownika Compit 


