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HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler  

 

Med en batterilevetid på op til 16 år er HYDRUS koldtvandsmåleren langt forud for sin tid. 

Målerens innovative ultralydsteknologi eliminerer behovet for bevægelige dele og sikrer samtidig, 

at der ikke forekommer måleafvigelser forårsaget af luftlommer, tryksvingninger, partikler i 

vandet m.m.  

 

HYDRUS leverer således optimal præcision og stabilitet – også på lang sigt. 

 

HYDRUS er konstrueret til montering under alle forhold: vandret / lodret stigende / lodret 

faldende, udendørs såvel som indendørs, og HYDRUS’ tæthedsklasse (IP 68) sikrer en problemfri 

montering i oversvømmede brønde. 

 

Ligesom Diehl Metering’s andre målere er HYDRUS forsynet med en-vejs radiokommunikation, 

der sikrer en høj aflæsningshastighed og -hyppighed. 

 

HYDRUS giver med sin displaymenu helt nye muligheder for at følge med i forbruget. Displayet 

udgør desuden et effektivt værktøj til at opdage utætheder og utilsigtet forbrug i 

vandinstallationen i kraft af  flowvisningen og den høje opløsning på volumen. Dette er med til at 

gøre HYDRUS til en sikker investering i arbejdet med overvågning og måling af vandforbrug i 

danske husstande.   

 

HYDRUS tilbyder markedets mest komplette målerprogram, der omfatter alle størrelser og 

byggelængder, relevante for det danske marked.  
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HYDRUS produktfordele 

HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler tilbyder en lang række forbedringer og fordele i forhold 

til tidligere generationers målere. Man får blandt andet:  

 

 Måleren er godkendt til drikkevand i Danmark 

 Stort dynamikområde Q3/Q1 

 Batterilevetid op til 16 år  

 Konstant lækageovervågning 

 Dobbelt radiosystem, der både imødekommer høj aflæsningshastighed ved Drive-By og 

langtrækkende aflæsning til fast radio netværk  

 Messingmålerrør, som har styrke til at kunne optage træk, vrid og tryk i rørinstallationen 
 Fælles radioteknologi for vand, varme, el og gasmåling, 

 Mulighed for fælles radio netværk med andre forsyninger. 

 Stort produktsortiment fra Q3 1,6 m³/t til 25 m³/t  

 Mange størrelser og byggelængder, ingen behov for tilpasninger 

 Vandret og lodret montage, uden krav til lige rørføring før eller efter måleren 

 Leveres også som varmtvandsmåler op til 90°C 

 Registrering og fjernaflæsning af vandtemperatur – kan bl.a. forebygge frostskader 

 Beregning og dokumentation for gennemsnitlig fremført temperatur 

 Vandtæt måler, der kan tåle at være monteret under vand (IP68) 

 Display med manuelt skift mellem 10 visninger 

 Radio, puls- og dataudgang i én og samme måler, som standard 

 Indbygget datalogger, så man kan hente de sidste målerdata  
 

 

Dobbelt radiosystem 

Med HYDRUS’ unikke radioaflæsning sendes der en aflæsning hvert 20. sekund, baseret på  

en-vejs radiokommunikation. HYDRUS’ hurtige datatransmission foregår via det regulerede og 

licensfrie 868 MHz bånd, der gør det muligt at opnå en høj aflæsningshastighed, via Drive-By 

med op til 50 km/t. Herudover sendes et langtrækkende signal hvert 5. minut. Signalet er alene 

beregnet til kommunikation med det faste radionetværk, baseret på R4 teknologi med markedets 

længste rækkevidde. 

 

Diehl Meterings dobbelte radiosystem anvendes i alle vores målere, hvad enten det er til vand, 

fjernvarme, el eller gas. Det er hermed muligt at lave et fælles radio netværk på tværs af 

forsyningsområderne. Med en fælles løsning kan etableringsomkostningerne deles mellem flere.  
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Radiotelegram 

I de aflæsninger, HYDRUS sender, inkluderes informationer om: 

 

 Målernummer 

 Medie 

 Aktuel vandmængde 

 Aktuel flow 

 Aktuel vandtemperatur 

 Aktuel fremført energi 

 Sidste måneds vandmængde 

 Sidste måneds minimumsflow 

 Dato for sidste måneds aflæsning 

 Driftstimer 

 Fejlkoder (se beskrivelsen ”Målerens fejlkoder”) 

 Fejltid 

 Aktuel omgivelsestemperatur 

 

 

Temperaturovervågning og fremført energi 

Radiotelegrammets mange informationer omfatter bl.a. aktuel fremført energi. Således kan den 

gennemsnitlige fremførte temperatur til forbrugerne dokumenteres måned for måned. Dette 

giver, sammen med det aktuelle flow, vandværkerne et helt nyt redskab til analyse af 

temperaturforholdene i distributionsnettet og dermed også et overblik over potentiel 

bakteriedannelse i dele af nettet. 

 

 

Godkendelser 

Indførelsen af nye MID-godkendelser for koldtvandsmålere (Measurement Instruments Directive) 

giver bl.a. visse forskelle i betegnelsen af målerstørrelserne. F.eks. er der ikke længere nogen 

fast sammenhæng mellem flowområde og trykfald. Tabellen herunder viser ændringerne i 

forbindelse med de nye MID-godkendelser. 

 

Gammel EØS godkendelse  Ny MID godkendelse 

Nom. flow Qn Tryktab ∆P  Nom. flow Q3 Tryktab ∆P 

1,5 m3/t 0,25 bar => 2,5 m3/t 0,64 bar 

2,5 m3/t 0,25 bar => 4,0 m3/t 0,64 bar 

3,5 m3/t 0,25 bar => 6,3 m3/t 0,64 bar 

6,0 m3/t 0,25 bar => 10 m3/t 0,64 bar 

10 m3/t 0,25 bar => 16 m3/t 0,64 bar 

16 m3/t 0,25 bar => 25 m3/t 0,64 bar 
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Displayvisninger for forbruger 

Som en naturlig følgevirkning af et generelt øget fokus på 

ressourceudnyttelse er HYDRUS udstyret med en unik 

displaymenu, der giver forbrugerne helt nye muligheder 

for at følge med i deres eget forbrugsmønster.  

 

Med flowvisning og høj volumenopløsning er displayet 

et effektivt værktøj til at detektere utætheder og 

utilsigtet forbrug i vandinstallationen – alt sammen 

med blot et enkelt tryk på den optiske trykknap. 

 

Følgende displayvisninger er tilgængelige: 

 

 Volumen i m³ med 0,1,2 eller 3 decimaler 

 Aktuelt flow i m³/t med 3 decimaler 

 Højopløst volumen i m³ med 6 decimaler 

 Fejlkoder 

 Fejltid 

 Målernummer 

 Software 

 Displaytest 

 Batteriets udløbsdato 

 

Målerens fejlkoder 

 C1 RAM-fejl 

 E1 Temperaturmåling defekt 

 E4 Hardwarefejl i ultralydsmåling 

 E5 Optisk kommunikation er midlertidig afbrudt 

 E7 Luft i måler 

 A1 Baglæns flow 

 A5 Lækagealarm 

 A6 Temperatur under 3°C 

 A9 Batteri næsten brugt 

 

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet og fejlkoden vises, samt sendes i 

radiotelegrammet. 

Fejlkoden vises og sendes, indtil forholdene er rettet, eller fejlkoden nulstilles. 
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Målerens historiske data kan aflæses fra en PC via optohoved 

HYDRUS er som standard udstyret med optisk interface med M-Bus protokol i henhold til EN 
1434. Dette interface anvendes bl.a. til kommunikation med IZAR@MOBILE 2 programmet via 
IZAR OH BT optohovedet, der kan aflæse HYDRUS’ interne datalogger, indeholdende historisk 
log med plads til 32 månedaflæsningeraflæsninger, 1024 dagsaflæsninger samt hændelseslog 
med plads til 127 hændelser med tidsstempel. 
 
Historisk log 32 månedsaflæsninger: 
 

 Tidsstempel 

 Akkumuleret volumen 

 Fremført energi 

 Maksimum flow 

 Minimum flow 

 Omgivelsestemperatur 
 
Historisk log 1.024 dagsaflæsninger: 
 

 Tidsstempel 

 Akkumuleret volumen 

 Vandtemperatur 

 Omgivelsestemperatur 

 Fejlstatus 

 
Hændelseslog med plads til 127 hændelser: 
 

 Tidsstempel 

 Fejltid 

 Alarm- og fejlkoder 

 
HYDRUS’ optiske interface giver derudover adgang til konfiguration af måleren med IZAR OH BT 
optohoved og IZAR@MOBILE 2 programmet. 
 

Pulsudgang 
HYDRUS’ pulsudgang tilgodeser et stigende krav fra kommuner m.fl. om at udnytte 
vandressourcerne bedst muligt. HYDRUS’ pulsudgang giver således mulighed for opsamling af 
pulser for vandforbrug samtidig med, at vandforsyningen kan aflæse målerne via radio – uden at 
batteriets levetid reduceres. 
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Målerprogram 

Vort store målerprogram betyder, at vi som oftest har en måler, der passer i den eksisterende 

installation uden brug af tilpasningsstykker. 

 

Oversigt over målerstørrelser 
Nominelt flow Q3 

1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 

110 mm x G¾B • •      

165 mm x G¾B • •      

110 mm x G1B   •     

130 mm x G1B • • •     

190 mm x G1B • • •     

220 mm x G1B   •     

260 mm x G1¼B    • •   

260 mm x G1½B    • •   

200 mm x G2B     •   

300 mm x G2B      •  

270 mm x G2½B      •  

270 mm x G2½B       • 

270 mm x DN50 flange       • 

300 mm x DN50 flange       • 
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