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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ (EN 834:2013) е разработен от технически комитет CEN/TC 171 Heat cost allocation 
[Разпределение на разходите за отопление], чийто секретариат се поддържа от DIN [Немски институт за 

стандартизация]. 
 

Този европейски стандарт получава статут на национален стандарт или чрез публикуване на идентичен 
текст, или чрез потвърждаване най-късно до м. февруари 2014 г. и всички противоречащи му национални 

стандарти трябва да бъдат отменени най-късно до м. февруари 2014 г. 

 
Обръща се внимание на възможността някои от елементите на този документ да бъдат обект на патентни 

права. От CEN [и/или CENELEC] не трябва да бъде търсена отговорност за идентифициране на едно или 
всички такива патентни права. 

 
Този документ заменя EN 834:1994. 

 

 
Изменения 

 
В сравнение с EN 834:1994 са направени следните изменения: 

 

a) Определенията, изискванията и процедурите за изпитване са прецизирани и разширени. 

b) Въведени са нови стойности за долната температурна граница. 

c) Еднакво определяне на мястото за монтиране на разпределителните устройства за отчитане на 
разходите за потребената топлина от радиаторите. 

 
Съгласно Вътрешния правилник на CEN/CENELEC националните органи по стандартизация на следните 

държави са задължени да въведат този европейски стандарт: Австрия, Белгия, Бивша югославска република 

Македония, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, 

Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, 
Швейцария и Швеция. 
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Въведение 
 
 

Този документ се отнася за разпределителни устройства с електрическо захранване за определяне на 
потребената топлина, използвани за установяване на стойността на потребената топлина от нагревните 

повърхности в помещението. Той определя минималните изисквания за конструкцията, материалите, 
производството, монтирането, действието и оценката на показаните стойности, установени от тези 

устройства за регистриране. 

 
Този документ описва процедурите на изпитване за установяване на съответствие с изложените изисквания 

и дава указания за тяхното естество и обхват. 
 

 

1 Обект и област на приложение 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Виж точка 3 за определение на термините, използвани по-долу. 

 

Този европейски стандарт се прилага за разпределителни устройства, които се използват за улавяне на 

пропорционалната топлина от радиаторите в потребителски единици. 
 

Когато една отчетна единица включва потребителски единици с характерни разлики (например различни 
технически видове отоплителни инсталации или разлики, дължащи се на различен характер на 

потребление като промишлени помещения за разлика от частни апартаменти), може да се наложи 
разделяне на тази отчетна единица по потребителски групи. 

 

Разпределителните устройства за определяне на разходите за потребената топлина позволяват 
определянето на потребената топлина от всеки радиатор на един потребител само като дял от общата 

потребена топлина от отчетната единица или потребителската група (виж точка 4); следователно 
необходимо е да се определи тази обща потребена топлина чрез измерване на консумираното 

количество гориво или количеството на доставената топлина (последното посредством топломер, 

например). 
 

За подходящото използване на разпределителните устройства за определяне на разхода на потребената 
топлина в съответствие с този стандарт отоплителната инсталация трябва: 

 
- да съответства на последните технически достижения по времето на монтиране на 

разпределителните устройства за определяне на разхода за потребената топлина; 

 
- да се експлоатира в съответствие с последните технически достижения (виж А.2). 

 
Този стандарт определя, че разпределителните устройства за определяне на разхода на потребената 

топлина не трябва да се използват с отоплителни инсталации, при които температурата на отоплителната 

инсталация е по-ниска или по-висока от температурните граници на разпределителното устройство, където 
коефициентът на топлоотдаване KQ не може ясно да се определи или където отоплителната повърхност е 

недостъпна. Това обикновено се отнася за следните инсталации: 
 

- подово отопление; 

 
- лъчисто таванно отопление; 

 
- радиатори, контролирани с въздушни клапи; 

 
- радиатори с вентилатори; 

 

- въздухоотоплители с вентилатор; 
 

- отоплителни инсталации с радиатори с топлоносител пара. 
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2 Нормативни позовавания 
 
Няма нормативни позовавания. 

 
 

3 Термини и определения 
 
За целите на този документ се прилагат следните термини и определения. 

 
3.1 

разпределително устройство за определяне на разхода на потребена топлина 
средство за регистриране на отдадената топлина от радиаторите като дял от общата потребена топлина в 

отчетната потребителска единица 

 
3.2 

система с разпределителни устройства за определяне на разхода на потребена топлина 
цялостна система, одобрена от контролен орган, съставена от разпределителни устройства за определяне 

на разхода на топлина, оборудване на инсталацията, инструкции за монтиране, система за оценка, 

съществуващи коефициенти за оценяване, инструкции за техническо поддържане и за отчитане 
 

3.3 
метод на измерване 

физически принцип на измерване в комбинация с основните свойства на вида на това устройство 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: За разпределителни устройства, съответстващи на този стандарт, основното 

свойство на вида на уреда, което характеризира метода, е броят на измервателните сензори за регистриране 
на съответните температури. Физическият принцип на измерване, който се прилага, за предпочитане е 
зависимостта на електрическите елементи от температурата. 

 

3.4 
потребителска единица 

жилище, офис, бизнес или промишлено помещение, в което се подава топлина от инсталация за централно 
отопление или с връзка към районно отопление 

 

3.5 
отчетна единица 

сборът от всички потребителски единици 
 

3.6 
потребителска група 

група от потребителски единици в рамките на една отчетна единица, всички с еднородни отоплителни 

инсталации и подобен начин на използване 
 

3.7 
средна температура на топлоносителя 

tm 

средна стойност между температурата на подаване и температурата на връщане на топлоносителя 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: В този стандарт tm се определя чрез прибавяне на разликата между средната 
логаритмична температурна разлика на топлоносителя Δtln (формула (2), виж 5.2) и референтната 
температура на въздуха tL. 

 

3.8 

средна температурна разлика 
Δt 
температурна разлика между средната температура на топлоносителя и референтната температура на 
въздуха 
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ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: В този стандарт средната температурна разлика (съкратено като „повишена 
температура”) се определя като логаритмична средна температурна разлика Δtln в съответствие с формула (2) 
(виж 5.2). 

 

3.9 

проектна температура на входящия поток 
tV,A 

стойност на температурата на входящия поток топлоносител в радиаторите, необходима, за да се постигне 
проектната вътрешна температура в отопляемите помещения при условия на стабилно състояние и топлинен 

товар, съответстващ на географски определената проектна референтна външна температура 

 
3.10 

проектна температура на връщащия се поток 
tR,A 
стойност на температурата на връщащия се от радиатора поток топлоносител, необходима, за да се постигне 
проектната вътрешна температура в отопляемите помещения при условия на стабилно състояние и топлинен 

товар, съответстващ на географски определената проектна референтна външна температура 

 
3.11 

средна проектна температура на топлоносителя 
tm,A 

средната стойност между проектната температурата на входящия поток и проектната температура на 

връщащия се поток 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: В този стандарт tm,A се определя чрез прибавяне на разликата между 

логаритмична средната проектна температурна разлика и референтната температура на въздуха от 20 °С в 

съответствие с формула (2) (виж 5.2). 

 

3.12 
основно предписано условие 

условие на експлоатация на радиаторите, което е свободно избрано в предварително определени граници и 

което се използва за определяне на коефициентите за оценяване и за определяне на с-стойностите 
 

3.13 
основна референтна температура на въздуха 

tL,B 

стойност на температурата на въздуха при основното предписано условие 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Определената стойност за постигане за tL,B  е 20 °С, виж 5.1. 

 

3.14 
референтна температура на въздуха 

tL 
действителна температура на въздуха, когато изискванията са определени и са извършени измервания 
 

3.15 
основен поток на топлоносителя 

потокът на топлоносителя през радиатора при основното предписано условие 

 
3.16 

сензори за температура 
сензори, съставени от сензорен елемент и кутия на сензора, който генерира сигнал, зависим от 

температурата 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Кутията на сензора служи както да предава топлината, така и да предпазва 
сензорния елемент от механични въздействия. 
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3.17 

обхват на измерване на температурния сензор 
обхват на температурата, в който може да се използва температурният сензор 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: За двойките температурни сензори, които се използват за определяне на 
температурните разлики, освен обхватът на измерване има и обхват на температурната разлика. 

 

3.18 
горна граница на температура 

tmax 

максималната средна проектна температура на топлоносителя tm,A на нагревните повърхности на 
отоплителната инсталация, снабдени с разпределителни устройства за определяне на разходите за 

потребената топлина, при която те могат да се използват 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: tmax е качество на разпределителното устройство за определяне на разходите за 
потребената топлина, което се определя от температурната устойчивост на използваните елементи. 

 

3.19 
долна граница на температурата 

tmin 
минималната средна проектна температура на топлоносителя tm,A, при която може да се използва 

разпределителното устройство за определяне на разхода за потребената топлина 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: tmin е качество на разпределителното устройства за определяне на разхода за 
потребената топлина, което се определя от метода на измерване. Това определение се прилага директно за 
двутръбни инсталации. За еднотръбни инсталации средната проектна температура tm,A на отоплителната 

инсталация се заменя със средната проектна температура на топлоносителя tm,A на последния радиатор в 
линията или вместо това – с проектната температурата на връщащия се поток tR,A в линията. 

 
3.20 

начална температура 
tZ 

средна температура на топлоносителя в радиатора, tZ = tm, при частично натоварване, когато масовият 

поток съответства на основното предписано условие, при което разпределителното устройство за 
определяне на разхода за потребената топлина започва да отчита в съответствие с метода за измерване с 

един сензор, без сензор за започване на отчитането в помещението 
 

3.21 

начално превишаване на температурата 
ΔtZ 

средна разлика между температурите на топлоносителя и въздуха ΔtZ=tm-tL при частично натоварване на 
радиатора, при масов поток, съответстващ на основното предписано условие, при което разпределителното 

устройство за определяне на разхода за потребената топлина започва да отчита в съответствие с метода за 

измерване с един сензор и със сензор за започване на отчитането в помещението 
 

3.22 
с-стойност 

мярка за степента на топлинно взаимодействие между температурните сензори и температурите, които 
трябва да се регистрират 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: с- стойността се определя като отношение на температурни разлики, виж 5.2, 
формула 1. 

 
3.23 

показана стойност за отчитане по дисплея 
измервана стойност, получена от разпределителното устройство за определяне на разхода за потребената 

топлина, която може да се отчете като числова стойност по дисплея на устройството 
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ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Когато в началото на отчетния период тази стойност не е равна на нула, 
съответната показана стойност за изчисляването на разхода на топлина се определя, като се изхожда от 
разликата между числовите стойности в края и в началото на отчетния период. Отчетената стойност може да 
не е оценената стойност или да е потребената стойност (виж 3.24). 
 

3.24 

потребена стойност 
показаната стойност, изчислена с коефициент за оценяване 

 
3.25 

скорост на отчитане 

R 
нарастване на показанието или потребената стойност за единица време 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Когато се отчита относителното отклонение на показанието (3.28), се приема, че 
измерената стойност при температурите в състояние на функциониране е действителната скорост на 
отчитане. 

 

3.26 
характеристика на скоростта на отчитане на устройството 

отношение между скоростта на отчитане и температурата или температурната разлика в зависимост от 
метода на измерване 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Прави се разлика между планираната характеристика на скоростта на отчитане 
по време на функционирането на разпределителното устройство за определяне на потребената топлина и 
действителната характеристика на скоростта на отчитане от вида на устройството. За определяне на 
относителното отклонение на показанието (3.28) стойността на скоростта на отчитане, определена от 
планираната характеристика на скоростта при температури в състояние на функциониране, се счита за 
планирана скорост на отчитане. 

 
3.27 

номинална базова скорост на отчитане 
RB 

стойност на скоростта на отчитане в резултат на планираната характеристика на скоростта на отчитане при 

температурна разлика за основно предписано условие и с-стойността, равна на нула 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Тя служи за определяне на коефициента на оценка KC (виж 5.3.2). 
 

3.28 
относително отклонение на показанието 

разлика между действителната скорост на отчитане и планираната скорост на отчитане, отнесена към 

планираната скорост 
 

3.29 
скорост на отчитане без топлоподаване 

скорост на отчитане при температура в помещението без топлоотдаване от радиатора 
 

3.30 

отчитане 
възможност за достъп до показанията или потребената стойност на разпределителното устройство за 

целите на изчислението на разхода на топлината 

 
3.31 

визуално отчитане 
отчитане по визуален начин на стойностите върху дисплея на разпределителното устройство за целите на 

потребената топлина 
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3.32 

отчитане от близък обхват 
отчитане със средствата за пренос на данни чрез интерфейс към четящо устройство, което е в обхвата на 

разпределителното устройство за определяне на разхода на потребената топлина 
 
3.33 
дистанционно отчитане 

отчитане със средствата за пренос на данни към приемащо устройство 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Обикновено приемащото устройство се намира извън устройството на 
потребителя. 

 

3.34 
референтна мощност 

топлинна мощност на радиатора при предписаните експлоатационни условия 

 
3.35 

референтна инсталация 
Q(60K), Q(50K) 

предписани експлоатационни условия на радиатора по време на определяне на референтната мощност 

 
3.36 

коефициенти за оценяване 
коефициенти, с които се умножават неоценените показани стойности на индивидуалните разпределителни 

устройства за определяне на разхода на потребената топлина така, че да могат да се използват като 

стойности на потреблението за директно остойностяване на отдадената топлина по потребители 
 

3.37 
коефициент за оценяване на топлоотдаването на радиатора 

KQ 
безразмерна числова стойност на референтното топлоотдаване на радиатора, изразено във ватове или 

киловати 

 
3.38 

коефициент за оценяване за топлинното свързване на сензорите 
KС 
коефициент, който взема предвид различното топлинно свързване на температурните сензори с температурите, които 

ще се регистрират за различните видове нагревни повърхности 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Виж също 5.3.2, формула 5. 

 

3.39 

коефициент за оценяване на помещения с ниски проектни вътрешни температури 
KТ 

коефициент, който взема предвид промяната на топлинната мощност и промяната на температурата на 
сензорите, където разпределителните устройства за определяне на разхода на потребената топлина в 

съответствие с метода за измерване с един сензор се използват при проектни вътрешни температури, по-
ниски от базисните референтни температури на въздуха 
 

3.40 
резултантен коефициент за оценяване 

K 
произведение от отделните коефициенти за оценяване 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Виж също 5.3.3, формула 6. 
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3.41 

календарна функция 
контрол на специфичните процеси на разпределителното устройство за определяне на разхода на 

потребената топлина като функция от специфичната точка във времето в рамките на календарната година 
 

3.42 
системи за предаване 

всякакъв вид система, прехвърляща сигнали между отделно разположени системи с разпределителни 

устройства за определяне на потребената топлина 
 

3.43 
производител 

лице или организация, отговорен за системата с разпределителните устройства за определяне на 

потребената топлина и за правилното доставяне и монтиране на разпределителните устройства за 
определяне на потребената топлина 

 
3.44 

топлинно въздействие 
влияние на топлоподаването или акумулирането на топлина върху разпределителното устройство за 

определяне на потребената топлина, действащо в допълнение към неповлияното действие на отоплението 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Топлинното въздействие може да доведе до некоректни показания на дисплея. 

 
 

4 Принцип на функциониране и методи на измерване 
 
Разпределителните устройства за отчитане на потребената топлина, съответстващи на този стандарт, са 

отчитащи устройства за интегрално регистриране на температурата по време. Температурата е основата за 
определяне на отдаването на топлина от нагревните повърхности в помещението, върху които са монтирани 

разпределителните устройства или техните сензори. Разпределителните устройства за отчитане на 
потребената топлина с електрическо захранване, за които се отнася този стандарт (оттук нататък наричани 

разпределители), са в зависимост от метода на измерване дали регистрират всички или само част от 

характерните температури, които имат отношение към отдаването на топлина от нагревните повърхности в 
помещението. Неоценените показани стойности за отчитане са приблизителната стойност на интеграла по 

време на измерените характерни температури на нагревните повърхности в помещението или интеграла по 
време на температурната разлика между нагревните повърхности и помещението. 

 

Оценената показана отчетена стойност, наричана потребена стойност (виж 3.24), се получава (виж 5.3) от 
неоценената показана стойност на дисплея (виж 3.23), умножена по коефициенти на оценка, в частност тези 

за топлинната мощност на отоплителната повърхност в помещението (KQ, виж 3.37) и за топлинния контакт 
между сензорите и температурите, които се регистрират (KC, виж 3.38). 

 

Потребената стойност е приблизителна стойност на топлината, отдадена от нагревната повърхност в периода 
на измерване, и топлината, потребена от потребителя. Потребената стойност се отчита директно от 

разпределителя или се определя по-късно чрез преобразуване на неоценената стойност, показана на дисплея. 
 

По този начин потребената стойност е резултат от измерване, повлияно от характеристиките на отчитащото 
устройство, нагревната повърхност в помещението, другите гранични условия и освен това от 

неопределеностите на коефициентите за оценка и на инсталацията. Отклоненията на измерването (грешки на 

измерването) на регистрираната топлина следователно не зависят само от измервателното устройство за 
отчитане. Това означава, че разпределителите не могат да се калибрират по същия начин като топломерите. 

 
Поради описаните характеристики резултатът от измерването няма да бъде във физически мерки за енергия. 

Потребената стойност е безразмерна. Тя се използва само като относителна стойност от сумата на 

потребените стойности на отчетната единица или на потребителската група. Относителната стойност на 
измерената потребена стойност, определена по такъв начин, може да се интерпретира като дял от 

потребената топлина на отчетната единица или на потребителската група. Това количество се определя след 
периода на измерване и завършва до всеки отделен радиатор. От сумата на потребените стойности за 
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радиаторите на един потребител може да се определи описаната дялова стойност като част от потребената 

топлина на съответната потребителска единица от общата потребена стойност на отчетната единица или 
потребителската група. 

 
Разпределителите обикновено се състоят от кутия, измервателни сензори, калкулатор, дисплей, захранване, 

свързващи елементи и пломба. Пломбата служи за предпазване на разпределителя от неправомерно 
манипулиране. Частите на разпределителя са произведени в съответствие с определени допустими 

отклонения. По такъв начин всяка част от отделен вид разпределител (вид, модел) функционира еднакво, 

когато се използва по идентичен начин. 
 

Всеки разпределител в съответствие с този стандарт е функционална единица. Той изпълнява планираната 
задача само като цяло, с всичките й съставни части и свойства, като работи в системно сътрудничество и 

заедно с всички останали разпределители в същата отчетна единица или потребителска група. Изпитванията 

на разпределителите в съответствие с този стандарт следователно са винаги системни изпитвания, 
резултатите от които са валидни само за системата от разпределители като цяло. 

 
Разпределителите, които са в съответствие с този стандарт, са в експлоатация съгласно един от следните 

методи на измерване. 
 

Методът с един сензор за измерване използва един температурен сензор. Сензорът регистрира температурата 

на нагревната повърхност в помещението или на топлоносителя. Устройствата със сензори за температурата в 
помещението попадат в метода за измерване с един сензор. 

 
Методът за измерване с два сензора използва два температурни сензора. Единият сензор регистрира 

температурата на нагревната повърхност в помещението или на топлоносителя, вторият сензор регистрира 

температурата в помещението или температурата в определено отношение спрямо температурата в 
помещението. 

 
Многосензорните методи на измерване регистрират мярка на две средни температури на топлоносителя, като 

използват поне два радиаторни сензора и температурата в помещението, за която се използва един отделен 
сензор. Измерените стойности се използват за определяне на средната разлика на температурите на 

топлоносителя и температурата в помещението, като се прилага подходящ алгоритъм. 

 
 

5 Общи характеристики 
 

5.1 Основно предписано условие 

 
За основното предписано условие на радиатора се прилага следното: 

 
- вход на потока отгоре; 

 

- средна температура на топлоносителя tm = 40 °С до 60 °С; 
 

- основна референтна температура на въздуха tL,B = 20 °C, която се измерва в топлинно стабилна 
камера за изпитване на височина 0,75 m над пода и на разстояние 1,5 m пред нагревателната 

повърхност; допустимото отклонение от предвижданата стойност е ± 2 К; 

 
- основният поток на топлоносителя, който възниква при tL,B = 20 °C и различни стойности на tV/tR, са в 

съответствие с фигура 1. Допустимото отклонение е ± 5 %; 
 

където: 

tV е температурата на потока в °С; 

tR е температурата на връщащия се поток в °С. 
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Фигура 1 – Температура на подаване и на връщане на топлоносителя при основен поток и  
tL,B = 20 °C 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В рамките на планираното отклонение на стойността на tL,B (виж по-горе) всяка температура tV/tR 
е така настроена, че разликата между температурата на радиатора и температурата в помещението и 
температурния пад tV-tR, както е показано на фигура 1, остава непроменена. 

 

5.2 c-стойност 

 

Стойността на c се изчислява по следната формула: 
 

     
Δ  
Δ 

 
(1) 

 

където: 
 

ΔtS е температурната разлика на сензорите, т.е. tHS – tRS; 

Δt е разликата между температурата на топлоносителя и температурата в помещението tm–tL 
или Δtln 

където: 

tHS е температурата на сензора или сензорите на радиатора; 

tRS е температурата на сензора в помещението (за разпределители без сензори в помещението 
tRS = tL); 

tm е средната температура на топлоносителя 

tL е референтната температура на въздуха (измерена по спецификациите в съответствие с 5.1); 

tV е температурата на входящия поток в радиатора; 

tR е температура на връщащия се поток от радиатора; 

Δtln е средната логаритмична разлика на температурата на топлоносителя с оглед на tL, 
изчислена от измерените стойности, както следва: 
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Δ     
     

  
     
     

 
(2) 

 

Стойностите на с в общия случай се определят от измерените температури. Възможно е като алтернатива 
тези температури да се определят чрез преработване на известни с-стойности, но това обикновено изисква 

потвърждаване чрез измервания. Това се отнася както за преработването на с-стойностите за известни 
видове разпределители, така и за получаването на с-стойностите за радиатори от подобен вид. 

 
5.3 Коефициенти за оценяване 

 

5.3.1 Коефициент за оценяване на топлоподаването на радиатора KQ 
 

Отдадената топлина от един радиатор в термостабилна камера при подаване на топлоносител с 
температура от 90 °С, връщане на топлоносителя с температура от 70 °С и температура на въздуха 20 °С, 

като температурата на въздуха се измерва на височина 0,75 m над пода и на разстояние 1,5 m пред 

нагревната повърхност е номиналното топлоотдаване, свързано с коефициента за оценяване KQ (референтна 
инсталация Q(60K)). 

 
Като алтернатива може да се използва стандартната мощност, дадена в EN 442-2 като референтна мощност, 

което се определя при температура на подаване на топлоносителя, температура на връщане на 

топлоносителя и температура на въздуха, съответно 75 °C, 65 °C и 20 °C в затворена камера за изпитване, 
охлаждана от всички страни (референтна инсталация Q(50 K)). 

 
За да се осигурят еднакви коефициенти, трябва да се вземе предвид 7.5. 

 
Когато е известна стойността на топлоотдаването в една референтна инсталация за радиатора, който ще се 

оценява, тази стойност се прилага директно. Ако такава стойност е налична само за съответната 

референтна инсталация, тя трябва да се преобразува. За преобразуването на референтното топлоотдаване 
трябва да се прилагат само формулите (3) и (4). 

 
Преобразуването на референтната мощност Q(50 K) на основата на 75 °C/65 °C/20 °C (средна температурна 

разлика: 50 K) в референтна мощност Q(60 K) при 90 °C/70 °C/20 °C (средна температурна разлика: 60 K): 

 

               
  

  
 
 

 
(3) 

 

Преобразуването на референтната мощност Q(60 K) на основата на 90 °C/70 °C/20 °C (средна температурна 

разлика: 60 K) в референтна мощност Q(50 K) при 75 °C/65 °C/20 °C (средна температурна разлика: 50 K): 
 

               
  

  
 
 

 
(4) 

 

където: 
 

n е експонента на радиатора, определена при изпитването на радиатора 

Когато не е налична реалната експонентата на радиатора, може да се използва n = 1,3.  
 

5.3.2 Коефициент за оценяване KC за топлинното свързване на сензорите 
 

KC се изчислява като частно на предписаната скорост на отчитане RB и скоростта на отчитане RR при 
температурите на сензорите на радиатора, при основно предписано условие на експлоатация: 

 

   
  

  

 
(5) 

 

5.3.3 Резултантен коефициент за оценяване K 
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Резултантният коефициент за оценяване K се изчислява като произведение на отделните коефициенти за 

оценяване: 
 

           (6) 

 

Вместо коефициентите за оценяване може да се използват съответните пропорционални стойности. 
 

5.4 Календарна функция 

 
Процесите, които се контролират от календарната функция, може да включват следното: 

 
- предаване на показваните стойности или потребените стойности или други съхранени стойности; 

 

- разпознаване на работните състояния; 
 

- запис на специфични явления (грешки, топлинни въздействия, отваряне на устройството). 
 

 

6 Изисквания към разпределителите 
 

6.1 Изисквания към температурно напрежение 
 

Кратковременното появяване на tmax на средната температура на топлоносителя tm, не трябва да причинява 
повреда във функционирането на разпределителя или на неговите съставни части, монтирани и готови за 

експлоатация върху радиатора. Това също се отнася и за разпределители, инсталирани на други 

повърхности, например на тръби. 
 

За съставни части, които не са закрепени към нагревните повърхности, температури на околната среда 
между 0 °С и 50 °С не трябва да са причина за смущения в действието им. 

 

6.2 Температура на съхранение 
 

Конструкцията на всички съставни части трябва да е такава, че температури между – 25 °С и +60 ° С да не 
са причина за смущения във функционирането им. 

 

6.3 Начало на измерването 
 

По време на експлоатация на отоплението без топлинно въздействие се прилага следното: 
 

Разпределителите, работещи в съответствие с метода с един сензор, без температурен сензор в 
помещението за започване на измерването, трябва върху радиатор с c ≤ 0,1 при топлоносител, 

съответстващ на номиналните условия (виж 5.1) и референтна температура на въздуха 20 °С, измерването 

да започне при температура tZ в съответствие с формули (7) и (8): 
 

за              °                   °      °   (7) 

за      °          °         °   (8) 

 

За разпределители с температурни сензори в помещението критерият за започване на отчитането се дава 
като превишаване на температурата във формула (9) и се прилага към всички методи на измерване (да се 

сравни с точка 4): 
 

Δ           (9) 
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За разпределители, работещи в съответствие с метода с един сензор, които имат сензор за започване на 

отчитането в помещението, важи z = 5 K. За разпределители, работещи в съответствие с метода за 
измерване с два сензора, се прилагат стойностите на z, дадени в 7.1.3 във функция на tmin. 

 
За различни видове нагревни повърхности в една отчетна единица началото на  отчитането на отделните 

уреди може да е различно в границите на 10 % (tmin —20 °C), но с не повече от 5 K. 
 

6.4 Скорост на отчитане при липса на топлоотдаване 

 
При температури в помещението до 27 °С скоростта на отчитане при липса на топлоотдаване не трябва да 

надвишава 1 % от планираната скорост на отчитане при средна температурна разлика Δt = 60 K, като 
потокът на топлоносителя отговаря на основното предписано условие. 

 

6.5 Температурни сензори 
 

Механичната здравина и устойчивостта на топлина на обвивката на сензора трябва да са достатъчни за 
предотвратяване на деформации, които могат да доведат до повреда на неговото проектно функциониране 

по време на инсталиране, експлоатация и разглобяване за целите на контрола.  
 

За целите на контрола средствата за измерване или техните съставни части трябва да дават възможност за 

демонтиране по такъв начин, че да бъде възможна проверка на изискванията, определени в 6.12. 
 

Температурните сензори трябва да изпълняват определените условия на околната среда, които включват 
долна граница на температурата от + 5 °C, горна граница на температурата най-малко равна на tmax (виж 

3.18) и средна годишна стойност на относителната влажност на въздуха ≤ 65 %. 

 
6.6 Калкулатор/главен обработващ блок 

 
Механичната конструкция трябва да осигурява защита срещу проникване на твърди външни тела и да не 

позволява проникването на инструменти, проводници и други подобни обекти. Освен това механичната 
конструкция трябва да осигурява защита от вертикално падаща вода върху разпределителя. 
 
Изискването за механична якост е периодично действащ товар с честота (10 до 55) Hz, с ускорение 20 m/s2. 
 

Калкулаторът/главният обработващ блок трябва да изпълнява определените условия на околната среда, 

които включват долна температурна граница от 0 °С, горна температурна граница от 50 °С и средна 
годишна стойност на относителната влажност на въздуха ≤ 65 %. 

 
6.7 Спомагателно захранване 

 
В случай, когато захранването е с батерия, капацитетът на батерията трябва да бъде достатъчен, за да 

осигури работа без смущения най-малко за три месеца, повече отколкото е периодът за смяна на батерията, 

определен от производителя; във всеки случай трябва да бъде осигурен минимален капацитет на батерията 
за 15 месеца. Ако напрежението на батерията спадне през този период, отклоненията в показанията на 

дисплея не трябва да надвишават тези от 6.11. 

 
6.8 Препълване на дисплея 

 
В границите на два периода на измерване (един период на измерване обикновено се състои от 12 месеца) 

не трябва да се появява препълване на дисплея, което би могло да остане незабелязано. Когато отчитането 
в началото на периода на измерване започне от нула, достатъчно е потвърждение за един период на 

измерване.. Основата за това се формира при годишно функциониране на радиатора 1500 h при най-висока 

мощност, като се има предвид системата за оценяване на разпределителя. Трябва да е сигурно, че това 
изискване се изпълнява също в случаи на по-високи проектни температури от tV/tR = 90 °C/70 °C. 

 
6.9 Разделителна способност на дисплея 
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След 24 часа функциониране на секционен радиатор с номинално топлоотдаване 1 kW (референтна система 

Q(60 K), виж 5.3.1) при частичен товар на топлоотдаването, съответстващ на логаритъма на разликите в 
температурата 35 K и поток на топлоносителя, съответстващ на основното предписано условие (виж 5.1), 

показанието на дисплея трябва да е поне 10. 
 

6.10 Функционална проверка 
 

Трябва да се извърши функционална проверка по време на годишното обслужване на устройството или 

чрез автоматична самопроверка на това устройство на подходящи интервали по време на целия период на 
функциониране. 

 
Функционалната проверка включва следните елементи на устройството: 

- захранване; 

 
- калкулатор; 

 
- сензори. 

 
В случай на визуално отчитане допълнително трябва да се провери показващото устройство. 

 

В случай на устройства с дистанционно отчитане при първото свързване за предаване на данни трябва да 
се провери, че устройството за регистриране на данни, регистрира поне следните параметри: показвана 

стойност, идентификация на устройството, състояние на грешка, включително индикация за възможно 
неразрешено отваряне или отстраняване на устройството. 

 

6.11 Граници на относителната грешка на показанията 
 

Относителната грешка на показанията (виж 3.28) във функция на средната температурна разлика Δt  при 
поток на топлоносителя, съответстващ на основното предписано условие (виж 5.1) и c ≤ 0,1 не трябва да 

надвишава следните гранични стойности: 
 

- за 5 K ≤ Δt < 10 K:     12 %; 

 
- за 10 K ≤ Δt < 15 K:     8 %; 

 
- за 15 K ≤ Δt < 40 K:     5 %; 

 

- за 40 K ≤ Δt :              3 %; 
 

За устройства със сменяеми елементи това изискване също трябва да е изпълнено, когато елементите се 
заменят. 

 

6.12 Стареене 
 

При дългосрочно използване, включително и влиянието на разреждането на батерията, относителната 
грешка на показанията не трябва да надвишава удвоените граници, дадени в 6.11. 

 
6.13 Електрически, електростатични и магнитни влияния 

 

Скоростта на отчитане при основното предписано условие с най-малкото допустимо работно напрежение не 
трябва да се променя с повече от 5 %, когато има следните влияния върху калкулатора, сензорите и 

свързващите кабели: 
 

a) променливо магнитно поле с интензитет на полето 60 A/m при честота 50 Hz, интензитетът на 

полето се отнася за полето, преди в него да се постави продуктът за изпитване; 
 

b) електромагнитно лъчение с интензитет на полето 10 V/m при честота от 100 kHz до 1 800 MHz; 
интензитетът на полето се отнася за полето, преди в него да се постави продуктът за изпитване; 
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c) постояннотокови магнитни полета, които могат да бъдат създадени от постоянен магнит с 

интензитет на полето 60 kA/m на разстояние 0,5 cm от челната равнина; 
 

d) електростатични разряди от 8 kV от кондензатор с капацитет 150 pF, свързан с резистор за 
разреждане от 330 Ω върху готовото за експлоатация устройство. 

 
6.14 Влияние на температурата върху разпределители, които работят по метода за измерване с 

един сензор  

 
В режим на отопление се прилага следното: 

 
Скоростта на отчитане трябва да се намалява с повече от 2 % в случай на повишаване на температурата на 

предната повърхност на разпределителя с 15 К, когато се измерва радиатор със c ≤0,1, който работи при 

tmax, но не повече от tm = 80 °С ± 2 °C и поток на топлоносителя, съответстващ на основното предписано 
условие (виж 5.1). 

 
6.15 Влияние на температурата върху разпределители, които работят по метода за измерване с 

два сензора 
 

В режим на отопление се прилага следното: 

 
За целия работен обхват повишаването на температурата, действащо в допълнение към неповлияната 

работа на устройството или на отделните съставни части, трябва: 
 

- скоростта на отчитане да е минимална, като намаляването няма да бъде вече минимално, след 

като се надвиши намаляването на скоростта на отчитане, което би довело до повишаване на 
температурата в помещението от tL = 20 °C до tL = 25 °C по време на неповлияната работа; 

 
- да може да се увеличи средната температурна разлика при започване на отчитането ΔtZ с 5 K във 

връзка с 6.3. 
 

Гореспоменатото повишаване на температурата при започване на отчитането се отнася също за 

разпределители, функциониращи в съответствие с метода за измерване с един сензор и които имат сензор 
при започване на отчитането в помещението. 

 
6.16 Влияние на топлината върху други части или компоненти 

 

Когато други части и компоненти функционират в температурния интервал от 0 °С до 50 °С, скоростта на 
отчитане не трябва да се изменя с повече от ± 2 % от основното предписано условие за температурните 

сензори (c  = 0). 
 

6.17 Влияние върху системите за предаване 

 
Системите за предаване трябва да са така проектирани, че когато се извършват измервания на един 

радиатор при експлоатационни условия, определени в 6.14, влияния, предизвикани например от 
температурата на околната среда, преходни изменения на температурата, влажност, електромагнитни 

полета, електростатични разряди и смущаващи напрежения на силови мрежи или сигнални кабели, поотделно 
във всеки от случаите, тези системи не трябва да променят скоростта на отчитане с повече от 1 % от 

номиналната скорост на отчитане. 

 
6.18 Пломбиране 

 
Всички съставни части, които могат да влияят върху резултатите от измерването, трябва да бъдат 

осигурени с пломба или друг вид защита, която е конструирана така, че да се предотврати достъпът в 

устройството без видима повреда. 
 

6.19 Календарна функция 
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Календарната функция трябва да се изпълнява правилно в рамките на отчетната единица или 

потребителска група или да позволява резултатите от измерването да бъдат анализирани по необходимия 
начин. 

 
6.20 Взимане под внимание на експлоатационните условия 

 
Определянето на експлоатационното състояние на отоплението или на топлинното въздействие може 

да се извърши, като се използват различни процедури: 

 
a) Определяне на експлоатационното състояние на радиатора 

 
Експлоатационното състояние на радиатора или на топлинното въздействие се определя чрез 

анализиране на измерените от сензора температури и ако е приложимо, техните промени във времето 

и/или чрез анализиране на други измерени стойности и сигнали в съответствие с приемливи критерии, 
отчитащи съществуващите гранични условия. 

 
За тази цел производителят трябва да определи подходяща процедура и да осигури на 

лабораторията за изпитване съответната документация. 
 

b) Определено време на експлоатация на отоплителната инсталация 

 
Когато операторът на отоплителната инсталация е определил и документирал задължителен период 

от време за отопляване на помещението (като се вземат предвид специфични за държавата 
предписания, ако са приложими), не е необходимо разпределителят да определя работното състояние 

на радиатора по време на периодите, когато отоплителната инсталация не е в експлоатация и могат 

да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на промяната на показанията на дисплея. 
 

 

7 Препоръки за използване и монтиране 
 

7.1 Температурни граници 
 

7.1.1 Общи положения 
 

Разпределители в съответствие с този стандарт могат да се използват в отоплителни инсталации с проектни 
температури на топлоносителя tm,A (виж 3.11) между горната гранична температура tmax (виж 3.18) и 

долната гранична температура tmin (виж 3.19 и 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4): 

 
               

 

7.1.2 Метод за измерване с един сензор 
 

За разпределители, работещи в съответствие с метода за измерване с един сензор tmin ≥ 55 °C.  

 
7.1.3 Метод за измерване с два сензора 

 
За метода за измерване с два сензора се прилага следното като функция от височината на монтиране h на 

радиаторния сензор, отнесена към цялата височина на радиатора H [3]: 

 
h/H = 75 %: tmin = 35 °C, при z ≤ 5 K; 

 
h/H = 66 %: tmin = 40 °C, при z ≤ 3 K; 

 
където z е съответната стойност на разликата на температурите за започване на отчитането Δtz, виж 3.21 и 

6.3. 
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Относителната височина на радиатора h/H се прилага директно при поток отгоре надолу (секционни, 

тръбни и панелни радиатори); за други видове радиатори се прилага съответно предписанието, дадено в 
7.3. 

 
В специални случаи се допускат изключения, например за радиатори с малка обща височина. 

 
В много специални случаи, когато проектната температура в помещението е под 20 °C, tmin може да се 

понижи със стойност, съответстваща на стойността, с която проектната температура е под стойността от  

20 °C. 
 

7.1.4 Метод на измерване с много сензори 
 

Определянето на долната температурна граница tmin се извършва от изискването за поддържане като 

резултат от периода на измерване при подходящо отношение между показваната стойност на дисплея на 
разпределителя и отдаването на топлина от радиатора в колкото може по-голям работен диапазон. Трябва 

да се представят данни за необходимото съотношение. За тази цел се извършват измервания, които се 
оценяват в лаборатория за изпитване, виж 10.1, в съответствие с A.6; ако е приложимо, измерванията се 

сравняват с референтна инсталация (например метод за измерване с два сензора). 
 

7.2 Инсталиране на сензорите 

 
Сензорите се инсталират надеждно и по такъв начин, че да са неподатливи на манипулиране. Свързващо 

вещество се използва само тогава, когато не е възможно инсталиране с винтове или заваряване. Не трябва 
да е възможно нарушаването на връзката със свързващо вещество без причиняване на ясно видима 

повреда на сензора или пломбата и ако единството на с-стойностите се нарушава. 

 
7.3 Място за монтиране на сензорите 

 
Мястото за монтиране на сензорите върху нагревната повърхност трябва да се избере така, че в резултат на 

периода на измерване да се получи подходящо отношение между показваната стойност на дисплея на 
разпределителя и отдаването на топлина от радиатора в достатъчно голям работен диапазон. Това 

отношение се влияе силно от проектните данни и експлоатационните условия на радиаторите [4]. 

Необходимото съотношение е достатъчно добре осигурено за радиатори с поток отгоре надолу (секционни, 
тръбни и панелни радиатори) при място на монтиране между 66 % и 80 % от цялата височина на радиатора 

(измерена отдолу до центъра на сензора или топлопроводната черна плочка), която действа като нагревна 
повърхност [4]. Това се отнася както за метода за измерване с един сензор, така и за измервателния метод 

с два сензора. С оглед на използването на термостатни вентили върху радиатора и прилагането на по-ниски 

проектни температури препоръчваното място за монтиране е 75 % от цялата височина на радиатора [4]. 
Характерно за това място е, че топлоносителят е преминал през 25 % от топлинно активната нагревна 

повърхност. 
 

За други видове радиатори трябва да се прилагат горните предписания по подходящ начин. Така мястото на 

монтаж трябва да се определи по принцип за определена широчина на нагревната повърхност на място, 
където топлоносителят е преминал през 20 % до 34 % от общата топлинно активна нагревна повърхност. 

 
Изключения се допускат в специални случаи, например за радиатори с малка обща височина. 

 
Мястото за монтиране, определено от производителя, трябва да бъде спазено с допустимо отклонение от  

± 10 mm. 

 
Хоризонталното място на монтиране върху радиатори с вертикален поток на топлоносителя трябва да бъде 

във или близо до средата на центъра на цялата дължина на радиатора. За радиатори със свързване в 
средата и вход в центъра отдолу мястото на монтиране в хоризонтална посока е на 25 % от цялата 

дължина. 

 
За големи радиатори (големи по отношение на топлинната мощност или на цялата дължина) се препоръчва 

да се монтират няколко разпределителя. 
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В рамките на една отчетна единица трябва да се прилагат едни и същи правила за определяне на мястото 

на монтаж. 
 

Националното законодателство може да изисква документация за отношението между скоростта на 
отчитане и топлинната мощност в съответствие с A.6. 

 
За методите на измерване с много сензори мястото на монтиране на сензорите трябва да се определи и 

документира от производителя. Трябва да се предоставят данни за необходимото отношение между 

показваната стойност на дисплея и отдадената топлина. За тази цел трябва да се извършат измервания и да 
се оценят от лаборатория за изпитване, виж 10.1 в съответствие с A.6. 

 
7.4 Инсталиране на свързващите кабели 

 

При инсталирането на свързващите кабели трябва да се спазват предписанията, които се прилагат за 
безопасност и предпазване от смущения от електрически, сигнални и комуникационни инсталации. 

 
7.5 Съответствие на разпределителите 

 
В рамките на една отчетна единица (или в една потребителска група в случай на авансово разпределение 

на топлинното потребление) трябва да се използват само разпределители от една и съща система (виж 

точка 4) с една и съща система за оценка, качествата на които за определяне на резултата от измерването 
си съответстват и които са предназначени за експлоатация по метода с един сензор, с два сензора или с 

много сензори. 
 

Когато при специални експлоатационни условия, например в случай на топлинно въздействие, няма 

предвидено взаимодействие между сензора в помещението и температурата в помещението, която се 
регистрира, разпределителите, които функционират в съответствие с метода с измерване с два сензора, могат 

да използват подходяща стойност за температурата в помещението (например постоянна стойност от tL = 20 
°C) по време на специалните експлоатационни условия, при положение че характеристиките на скоростта 

на отчитане остават непроменени в друго отношение. 
 

Приемливо е да се използват различни топлопроводни части на кутията (черни плочки) за приспособяване 

към различни видове нагревни повърхности. Това се отнася също и за различните версии на устройства от 
един и същи вид, например компактни модели или модели с отделно разположени радиаторни 

температурни сензори. 
 

 

8 Изисквания за оценяването 
 

8.1 Коефициент за оценяване KQ 
 

Оценяване, което използва KQ, трябва да се извърши на основата на действително инсталирания радиатор. 

 
8.2 Коефициент за оценяване KC 

 
Коефициентът KC трябва да се използва, ако в рамките на една отчетна единица дава разлики > 3 %. KC 

трябва да се изчислява с точност поне до два десетични знака. 

 
8.3 Коефициент за оценяване KT 

 
Коефициентът KT се прилага за проектни температури в помещението < 16 °С. KT трябва да се изчислява с 

точност поне до два десетични знака. 
 

8.4 Резултантен коефициент за оценяване K 

 
KQ трябва да бъде винаги включен в резултантния коефициент за оценяване. KC и KT трябва да бъдат 

включени в зависимост от конкретния случай. 
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За всеки разпределител се изисква оценяване с KQ или с резултантния коефициент K, което дава 

възможност за регистриране на оценяваното топлоотдаване на радиатора на стъпки от максимум 60 W или 
5 % в интервала за топлоотдаване до и включително 3 000 W и 3 % - в интервала за топлоотдаване над 

3 000 W. 
 

Всеки разпределител трябва да бъде видимо маркиран с коефициента за оценяване KQ или резултантния 
коефициент K или число пропорционално на него, или тази информация да се дава по друг ясно забележим 

начин. Всеки разпределител трябва да бъде снабден със сериен номер или с число, пропорционално на KQ 

или на K.  
 

8.5 с-стойност  
 

С-стойностите трябва да се определят за основното предписано условие в съответствие с определенията, 

дадени в 5.2. Не са допустими комбинации от радиатори и разпределители със с > 0,67 (метод на 
измерване с два сензора) или с > 0,3 (метод за измерване с един сензор и методи за измерване с отделно 

разположени температурни сензори в помещението), измерени при основното предписано условие. По 
изключение в рамките на една отчетна единица се разрешават стойности на с до 0,72 (метод за измерване с 

два сензора) или до 0,4 (метод за измерване с един сензор и методи за измерване с отделно разположени 
стайни температурни сензори), при положение че съответната нагревна повърхност не е повече от 25 % от 

общата нагревна повърхност или ако средната проектна температура на топлоносителя е по-висока от 80 °С. 

 
Разрешава се инсталирането само върху радиатори, за които с-стойността е известна в момента на 

фактуриране на стойността на топлината. 
 

Когато определянето на с-стойността е основано на условия, различни от определените в 5.2, те трябва да 

се изложат с всички подробности; трябва да е сигурно, че разпределители от един и същи вид ще се 
третират по един и същи начин и ще е възможно резултатът да се отнесе към с-стойността в съответствие 

със спецификациите, дадени в 5.2.  
 

 

9 Изисквания за техническо поддържане и отчитане 
 

9.1 Визуално отчитане 
 

Като част от процеса на отчитане разпределителите трябва да се проверяват за общото им състояние, 
трайността на закрепването, целостта на пломбата и всякакви повреди. 

 

Като част от годишното отчитане трябва да се извърши функционална проверка в съответствие с 6.10. 
Когато се използват батерии, те трябва да са маркирани с датата на производство или на инсталиране. 

Когато се използват батерии, които са постоянно свързани с устройството и не са сменяеми, маркировката 
може също да бъде нанесена на самото устройство или да бъде дадена като информация, която може да се 

извлече от паметта на уреда. 

 
Преди всяка смяна на батериите при устройствата със сменяеми батерии местата на присъединяване и 

другите свързващи елементи трябва да се проверят за възникване на повишено контактно съпротивление 
поради окисляване, кристализация или замърсяване. След замяна на батерията, електрическите клеми 

трябва да се запоят. Когато батериите са проектирани като сменяеми на интервали, по-големи от една 

година, датата на следващата смяна трябва да е посочена на подходящо място. 
 

Коефициентът KQ или резултантният коефициент за оценяване K, или числото, пропорционално на тези 
коефициенти, трябва да бъдат отбелязани на подходящо място на всеки разпределител. Когато се използва 

сериен номер, той трябва в допълнение да показва неоценените показвани стойности; за показаните 
стойности с оценяване може да се даде серийният номер вместо коефициента за оценяване. 

 

9.2 Отчитане в близък обхват 
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Трябва да се изпълнят изискванията, определени в 9.1. Това може да се направи чрез визуална проверка 

или чрез самопроверка на устройството в съответствие с 6.10 и предаване на резултата към четящо 
устройство (кодове за грешки). 

 
9.3 Дистанционно отчитане 

 
Изискванията, определени в 9.1, трябва да са изпълнени до степен, до която технически е приложима; в 

противен случай трябва да се приложат алтернативни изисквания. Това се постига чрез самопроверка на 

устройството като част от функционалната проверка в съответствие с 6.10. Резултатите от функционалната 
проверка трябва да се предават с данните. 

 
 

10 Изпитване 
 
10.1 Общи положения 

 
Изпитванията се извършват в съответствие с точка 11 и освен това трябва да покриват изискванията, 

дадени в точки 6, 7, 8 и 9, които не са свързани с точка 11. 

 
Изпитванията трябва да се извършат от упълномощена лаборатория за изпитване в съответствие с 

националното законодателство или от акредитирана европейска лаборатория за изпитване. 
 

Изпитванията са системни изпитвания. Резултатите важат само за изпитваната инсталация с 
разпределители като цяло. Изпитването на отделни части или съставни части (например в случай на 

технически изменения) се разрешава само ако се вземе предвид изпитването на цялата инсталация, което 

вече е извършено преди това. Тогава това системно изпитване ще бъде изменено или допълнено за 
съответните качества, които са изпитани повторно. Свързването на повторно изпитаните елементи от 

инсталацията при системното изпитване трябва да се потвърдят от лицето или организацията, която е 
заявила системното изпитване. 

 

Не се разрешава сертификат за съответствие с изискванията на този стандарт на отделни части или 
елементи на инсталацията. Сертификат може да се издаде само за инсталацията като цяло, от която 

изпитаните части или елементи са част. Основата за сертификата е оторизирано цялостно изпитване на 
тази инсталация, като изпитването е изменено или допълнено както е необходимо. 

 
10.2 Документи за изпитването 

 

Документите, необходими за изпитването, сертификати от изпитвания, документация, изчисления, 
конструктивни чертежи и други трябва да се осигурят от заявителя. 

 
Лабораторията за изпитване трябва да третира предоставените документи като конфиденциални. 

Документите са собственост на заявителя и не трябва да се предоставят на трети страни без съгласието на 

заявителя. 
 

10.3 Доклад от изпитването 
 

За изпитването трябва да се изготви доклад, който съгласно точка 11 трябва да съдържа следната 

информация: 
 

a) лаборатория, извършила изпитването; 
 

b) заявител; 
 

c) производител; 

 
d) описание на разпределителя, спецификация на вариантите на изпитвания вид; 

 
e) област на приложение; 
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f) резултати от изпитването; 
 

g) дата; 
 

h) подпис на лицето, отговорно за изпитването. 
 

10.4 Протоколи от изпитването 

 
В протоколите от изпитването трябва да бъдат описани различните изпитвания и да бъдат предоставени 

резултатите. Те трябва да се приложат към доклада от изпитването. Лабораторията за изпитване трябва да 
третира резултатите и протоколите конфиденциално. Те са собственост на заявителя и не трябва да се 

предоставят на трети страни без съгласието на заявителя. 

 
 

11 Процедури за изпитване 
 

11.1 Изпитване на конструкцията 

 
Съответствието на устройството на конструктивните чертежи се проверява визуално; ако е необходимо се 

проверяват физическите размери. 
 

11.2 Изпитване на пломбирането 
 

Функционалността и конструкцията на пломбирането или на осигурен за тази цел алтернативен вид защита 

се проверява визуално. 
 

11.3 Изпитване на устойчивост на температура 
 

За всеки изпитван вид устройство се прави извадка от 5 комплектовани устройства и се поставят за 24 часа 

в термокамера при температура 5 К над горната граница на температурата tmax (виж 3.18). Съответствието с 
изискванията на 6.1 се удостоверява с проверка дали отклоненията на показанията за една от точките за 

измерване съгласно 11.4 са в границите на грешката преди и след изпитването. 
 

11.4 Изпитване за съответствие с границите на относителното отклонение на показанията 
 

За да се провери методът на измерване, даден от производителя, и номиналните характеристики на уреда 

за съответствие с изискванията, дадени в 6.11 за един радиатор с с ≤ 0,1 при поток на топлоносителя, 
който съответства на основното предписано условие (виж 5.1) и средни температурни разлики Δt от 60 К, 

30 К,  12 К  и  8 К, но поне с 1 К над началната температура tZ или над началната разлика в температурите 
tZ  - tL с граници на отклонението ± 1,5 К, при температура в помещението 20 °C се прави извадка от 5 

устройства. При изпитването трябва да бъде осигурена възпроизводимост на инсталирането на 

устройствата. Това може да се осигури чрез измерване на температурата на повърхността от външната 
страна на основата на кутията на разпределителя в точки, които осигуряват топлинен контакт между 

температурния сензор и радиатора или въздуха в помещението. Производителят трябва да посочи 
температурите, които трябва да се очакват в тези места. 

 

При средна температурна разлика от 30 К горното изпитване трябва да бъде извършено с три различни 
резултантни коефициента за оценяване, които да се намират в отношение 1:2:4. С всеки коефициент за 

оценяване трябва да бъдат изпитани пет разпределителя. За проверка на съответните резултантни 
коефициенти за оценяване се извършва изпитване за съответствие с границите на отклонение на 

показваните стойности, на основата на отчетените стойности, след тяхното привеждане към най-ниската 
стойност на използваните резултантни коефициенти. 

 

Границите на относителното отклонение, дадени в 6.11, не трябва да бъдат превишавани от нито един от 
образците за изпитване.  

 
11.5 Изпитване за стареене 
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На изпитване за стареене се подлагат пет устройства в експлоатация с известни характеристики на 
отчитането чрез подлагането им на 300 температурни цикъла, всеки с максимална продължителност 100 

min. Стареенето може да се извърши по следния начин: 
 

a) в топлинна камера 
 

Създава се един температурен цикъл чрез бавно нагряване на разпределителите за максимален период 

от 45 min до температура [0,8 × (tmax –20 °C) + 20 °C] ± 2 K и след това чрез охлаждане до (25 ± 2) °C. 
 

b) на електрически радиатор, напълнен с масло 
 

В този случай разпределителите трябва да бъдат закрепени към радиатора на височината за 

монтиране, определена от заявителя. Прави се температурен цикъл от бавно нагряване на радиатора 
за максимален период от 45 min до температура на повърхността в мястото на монтиране, 

съответстваща на температурата tmax (виж 3.18) ± 2 К и след това охлаждане до (25 ± 2) °C. 
 

За устройства със сензори, които са разположени отделно от калкулатора, нагряването им по време на 
температурния цикъл трябва да продължи до температура tmax ± 2 K. 

 

Съставните части (главен обработващ блок, калкулатор и т.н.), които не са монтирани на радиатора, трябва 
да бъдат нагрявани в топлинната камера до температура на устройствата (50 ± 2) °C и след това охладени 

до (25 ± 2) °C. 
 

При следващото изпитване, извършено съгласно 11.4, в една от определените температурни точки не 

трябва да се надвишава два пъти стойността на границите на отклонение, дадени в 6.11, след като 
изпитването за стареене е завършило. Ако грешките, предизвикани от процеса на стареене, не са 

систематични (т.е. отклонението не е в една и съща посока), изпитваните образци се подлагат на още 300 
температурни цикъла, след което изпитването трябва да се повтори. 

 
11.6 Изпитване на началото на отчитане при нормална експлоатация, също и за 

разпределители с температурни сензори в помещението при експлоатация с топлинно 

въздействие 
 

Изпитването на началото на отчитане се извършва при масов дебит на потока при основното предписано 
условие. Пет разпределителя от всеки вид се изпитват едновременно върху един радиатор. Спазват се 

точката на присъединяване и инструкциите за монтиране, предоставени от заявителя. Изпитването трябва 

да се извърши на радиатор с добър топлинен контакт (вертикален профилен панелен радиатор) и на 
радиатор с недобър топлинен контакт (единичен сензор със стойност на c ≥ 0,25). За разпределители без 

температурни сензори в помещението изпитването се извършва на двата радиатора в последователни 
изпитвания единствено при нормална експлоатация. За разпределители с температурни сензори в 

помещението изпитването се извършва на двата радиатора в две серии от изпитвания на всеки радиатор. 

При първата серия изпитвания се проверява съответствието с изискването от точка 6.3 при нормална 
експлоатация на разпределителите. При втората серия се проверява съответствието с изискванията от 

точка 6.3 при топлинно влияние в комбинация с повишената температурна разлика в съответствие с 6.15 за 
радиатор с добър топлинен контакт. Топлинното въздействие се създава чрез покриване на всеки 

разпределител с кожух, изработен от PUR [с коефициент на топлопроводност приблизително 0,025 W/(mˑK)] с 
дебелина на стената (25 – 30) mm.  

 

Всяка серия от изпитвания започва при работно състояние на радиатора под началната температура или се 
изпитва на температурата на започване на отчитането (начален критерий), при което никой от 

инсталираните разпределители не отчита. След това се повишава температурата на топлоносителя на 
стъпки (от 0,5 до 1) К и се наблюдава началото на отчитане на разпределителите. Изпитването се счита за 

успешно, ако всички монтирани разпределители в една серия от изпитвания отчитат при достигане на 

начален критерий ± 1 K. 
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За устройства, които при нормална експлоатация могат да се използват както за метода за измерване с 

един сензор, така и за метода за измерване с два сензора, се извършва пълната програма на изпитване за 
двата метода на измерване. 

 
11.7 Изпитване на отчитането при липса на топлоотдаване 

 
Изпитват се пет образеца от всеки вид разпределители при идентични условия на изпитване в 

помещението. Разпределителите се поставят в термокамера и се подлагат на стайна температура от 27 °С. 

Отчитането на празен ход се определя от увеличението на показанията на дисплея по време на 
изпитването. 

 
Предписаната скорост на отчитане се определя при c = 0 от предписаната характеристика на отчитане за 

температура на топлоносителя tm = 80 °C (при метод на измерване с един сензор) или за средна 

температурна разлика Δt = 60 K (при метода на измерване с два сензора). 
 

Изпитването за съответствие с изискванията на 6.4 се счита за успешно, ако за всички разпределители от 
една серия на изпитване измереното отчитане при липса на топлоотдаване е в границите на 1 % от 

изчисленото предписано отчитане. 
 

11.8 Изпитване на отчитането в случай на топлинно въздействие 

 
Изпитването за съответствие с изискванията на 6.14 и 6.15 се извършва при условията, определени в 6.14. 

Изпитват се четири образеца от всеки вид разпределители. Предписаните характеристики на скоростта на 
отчитане на изпитваните видове разпределители трябва да са известни. Измерват се температурите на 

челната повърхност на кутиите на разпределителите или на отделно разположените сензори в помещението. 

Две от изпитваните устройства се подлагат на топлинно въздействие. За устройства със сензори в 
помещението вътре в кутията (компактна версия) топлинното въздействие се предизвиква чрез покриване 

на всеки разпределител с кожух, изработен от PUR [с коефициент на топлопроводност приблизително 0,025 
W/( mˑK)] с дебелина на стената от 25 mm до 30 mm. За сензори, разположени отделно от уреда, 

топлинното въздействие се създава от външен топлинен източник. Покриването на топлинния източник ще 
доведе до повишаване на температурата на челната повърхност поне с 15 K. Скоростта на отчитане Rthb на 

подложения на топлинно въздействие и на неподложения на топлинно въздействие Ru разпределител се 

определя от нарастването на показанията и от продължителността на изпитването. Освен това трябва да се 
измерва средната температурна разлика. 

 
Изискванията на 6.14 се считат за изпълнени, когато измерената скорост на отчитане Rthb е по-голяма от 

топлинно неповлияната скорост на отчитане Ru или по-малка с 2 %. 

 
При изпитването за съответствие с изискванията на 6.15 стойностите Rthb и Ru и средната температурна 

разлика се определят както е описано по-горе. От предписаната характеристика на скоростта на отчитане 
на съответния вид разпределител се определя скоростта на отчитане Rsoll в съответствие с измерената 

средна температурна разлика. Намалената номинална скорост на отчитане Rred, която се получава при 

повишаване на температурата на въздуха с 5K и по този начин средната температурна разлика се понижава 
с 5K, също се определя от предписаната характеристика на скоростта на отчитане. 

 
Счита се, че изпитването е успешно, ако условието Rthb/Ru ≥ Rred/Rsoll е изпълнено. 

 
11.9 Изпитване на външни влияния 

 

Разпределителите се изпитват за съответствие с изискванията на 6.13, 6.16 и 6.17. 
 

Изпитването в съответствие с 6.16 се извършва при температури 0 °C и 50 °C. 
 

11.10 Изпитване на с-стойности, процедура за изпитване 

 
С-стойностите трябва да се изпитат при основното предписано условие върху напълно боядисан радиатор. 
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На изпитване се подлага извадка от три разпределителя от всеки вид при едни и същи условия на 

изпитване. Трябва да се спазват местата за инсталиране и инструкциите, предоставени от заявителя. При 
това изпитване трябва да се измерват температурите или измервателните сигнали, съответстващи на 

спецификацията, дадена в 5.2, и с-стойностите трябва да се изчисляват на тази основа. 
 

Измерванията се извършват както следва: 
 

За измерване на температурите на сензорите трябва да се използват лабораторни средства за измерване 

или ако са известни характеристичните криви на сензорите, сигналите от тях се взимат директно от 
разпределителя. 

 
Разликата между отделните с-стойности на инсталираните разпределители не трябва да бъде по-голяма от 

0,02. 

 
11.11 Изпитване на с-стойности,  обхват на изпитването 

 
За следните седем основни вида радиатори с-стойностите трябва да се определят чрез измерване: 

 
a) чугунен колонен радиатор; 

 

b) стоманен плосък радиатор; 
 

c) радиатор с вертикално оребрени панели; 
 

d) радиатор с неоребрени панели; 

 
e) стоманен тръбен радиатор; 

 
f) алуминиев радиатор; 

 
g) панелен радиатор с хоризонтален воден поток. 

 

Когато заявителят предостави с-стойностите за тези радиатори, лабораторията за изпитване трябва да 
сравни представените стойности с резултатите от собствените си измервания. 

 
За инсталирането на разпределителите върху други радиатори, чиито с-стойности не са определени чрез 

измервания, извършени със седемте основни вида радиатори, заявителят трябва да предостави с-
стойностите им за потвърждаване от лаборатория за изпитване. Лабораторията за изпитване трябва да 
потвърди точността на предоставените с-стойности чрез собствено измерване на извадка от 3 % от 

предоставените с-стойности. 
 

Предоставените от заявителя с-стойности трябва да се отклоняват несистематично с не повече от ± 0,02 от 

стойностите, получени от измерванията в лабораторията за изпитване. В допълнение се допускат 
систематични отклонения, ако те не изменят коефициента за оценяване KC с повече от ± 3 %. 

 
11.12 Изпитване на коефициента за оценяване KQ 

 
Изпитването трябва да бъде извършено на базата на предоставена от заявителя таблица, която да съдържа 

съществуващите коефициенти за оценяване. Деленията в таблицата трябва да бъдат използвани, за да се 

изчисли дали всяка отдадена топлина от  радиаторите  е регистрирана с точност в съответствие с 8.4. 
 

Съответствието с точността и приложението на коефициентите за оценяване KQ трябва да бъде проверено 
на базата на предназначената за това документация, предоставена от заявителя. 

 

11.13 Изпитване на коефициента за оценяване KC 
 

Заявителят трябва да предостави доказателство за познаването и прилагането на коефициентите за 
оценяване KC. 

Предназначен за: "Веолия Енерджи Варна"ЕАД Поръчка: 59243 Дата: 12.11.2020 издадена от БИС



Стр.28  

БДС EN 834:2014 

 

© БИС 2018 

 

 

12 Маркиране  
 
Разпределителите трябва да бъдат видимо маркирани със следните данни: 

 
- вид на разпределителя; 

- сериен номер на устройството или резултантния коефициент за оценяване K или коефициента за 

оценяване KQ или число, пропорционално на тези коефициенти за оценяване (виж 8.4); 
 

- долна граница на температурата, tmin; 
 

- горна граница на температурата, tmax.  

Предназначен за: "Веолия Енерджи Варна"ЕАД Поръчка: 59243 Дата: 12.11.2020 издадена от БИС



Стр.29 

БДС EN 834:2014 

 

© БИС 2018 

Приложение А 
(информационно) 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
 
 
А.1 Общи положения 
 

Това приложение включва информация и препоръки за условията на отоплителните инсталации (А.2), за 
областта на приложение на различни методи за разпределяне на стойността за отопление (А.3), препоръки, 

свързани с отдаваната топлина от нагревните повърхности, която не може да се контролира от потребителя 

(А.4), информация за допълнителни корекции (А.5) и възможна документация за отношението между 
скоростта на отчитане и отдадената топлина (А.6). 

 
 

А.2 Отоплителни инсталации 
 
Препоръчва се отоплителните инсталации, на които предстои да бъдат инсталирани разпределители, да 

имат следните характеристики: 
 

a) радиаторите да бъдат снабдени с устройства за контрол на температурата в помещението, 

контролирани от потребителя (например с термостатни радиаторни вентили); 
 

b) за регулиране на температурата на топлоносителя да се използва правилно регулиран централен 
контролер с температурен сензор, разположен отвън. 

 

c) при замяна или допълнителни радиатори, трябва да се използва референтната инсталация (виж 
5.3.1), която е била приложена при първото оборудване на сградата с радиатори; 

 
d) отоплителната система трябва да се регулира хидравлично, т.е. дебитите на топлоносителя да се 

нагласят в съответствие с проектното условие; 
 

e) при проектирането на нагревните повърхности трябва да се вземе предвид временното 

ограничаване на отоплението в присъединените помещения или в отчетните единици. 
 

Препоръката а) би трябвало винаги да се спазва, тъй като тя е необходимо допълнително изискване при 
измерването на потребената топлина. Препоръките b) и c) са предназначени да намалят нивото на 

грешките при разпределянето на стойностите  за  отопление и препоръки d) и е) са предназначени, за да 

осигурят достатъчно отопление. 
 

 

А.3 Препоръчвана област на приложение 
 

Таблица 1 съдържа информация за препоръчваната област на приложение на различните методи на 
измерване. 
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Таблица А.1 - Препоръчвана област на приложение на разпределителите с електрическо 

захранване (HKVE) 
 

 

Отоплителна 
инсталация 

Потребите
ли 

на линията 

Изолация 
на 

тръбите 

Проектна 
температураb 

°С 

HKVE 
a с един 

сензор 
с много 
сензори 

Комп. FF Комп. FF c 

1 

проектен интервал 
нискотемпературен 

  

tm,A < 55 - - + + 

55 ≤ tm,A < 60 + + + + 

проектен интервал над 

нискотемпературния 
  

60 ≤ tm,A < 85 + + + + 

85 ≤ tm,A  +d + + d + 

2 

еднотръбна 

1   + + + + 

>1 

хоризонтална  + + + + 

вертикална 

tV,A ≤ 95 и 

ΔtA ≤ 20 
+ + + + 

tV,A > 95 или 

ΔtA > 20 
+ + + + 

двутръбна    + + + + 

+ = подходяща 

- = неподходяща 

а  – Изисквания 1 и 2 трябва да са изпълнени; 

b  – tm,A средна проектна температура на топлоносителя в радиатора; 

      ΔtA проектен температурен пад в еднотръбна линия; 

      tV,A проектна температура на входящия поток в отоплителната инсталация; 

c – Комп. = компактни устройства, FF = устройство с локално разположени отделени радиаторни сензори (отдалечен 

сензор); 

d – Трябва да се спазва специфичната за устройството горна температурна граница. 

 
 
А.4 Отдадена топлина, неконтролируема от потребителя 
 
Отдадената топлина от тръбите, които минават през потребителя не могат да се контролират от 
потребителя (принудителна потребена топлина) и трябва да се вземат предвид при остойностяването, 

основано на потреблението, ако делът на отдадената топлина от тръбите значително влияе на точността на 

разпределението ([7] ,[8], [9]). 

 
 
А.5 Допълнителни корекции 
 
В сметките за фактуриране са допустими допълнителни коефициенти за корекция, които са в съответствие с 
националните изисквания, по-специално, ако не са от метрологично естество. 
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А.6 Документация за отношението между скоростта на отчитане и отдадената топлина 
 

Отношението между скоростта на отчитане на разпределителя и отдадената топлина от радиатора се 
документира по време на монтирането на разпределителя на мястото за инсталиране, определено от 

производителя. 
 

Документацията се изготвя за два вида радиатори с по два модела от всеки вид, като моделите имат 

различна обща дължина, т.е.: 
 

1) стоманен тръбен радиатор 
триколонен, обща височина: 750 mm, обща дължина на секцията: 45 mm/46 mm и четири колони, 

минимална обща дължина, обща дължина на секцията 45 mm/46 mm всяка със стандартна топлинна 

мощност от 2 200 W ± 200 W в съответствие с EN 442-2; 
 

2) вертикален профилен радиатор с конвективни ребра 
вид PKKP, обща височина: 600 mm и  

вид PKKPKP, минимална обща височина 

всеки със стандартна топлинна мощност от 2 200 W ± 200 W в съответствие с EN 442-2. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: "Минимална обща височина" се отнася за минималната обща височина за инсталиране, където 
може да се извърши монтирането, както е определено в инструкциите на производителя (препоръка: 75 % от 
общата височина на радиатора в съответствие със 7.3 ). 

 

Изпитванията се извършват в затворено пространство за изпитване в съответствие с EN 442-2 или в 
отворена камера за изпитване в съответствие с DIN 4704-2. За разпределители, функциониращи по метода 

за измерване с два сензора, се препоръчва използване на изпитването с отворена камера, тъй като 

граничните топлинни условия в нея са добро отражение на реалните експлоатационни условия в отопляеми 
пространства. Отдадената топлина и скоростта на отчитане се определят при същото стационарно топлинно 

равновесие. При всяко изпитване се използват три разпределителя, които при лабораторни условия могат 
да са в експлоатация при повишена скорост на отчитане. Температурите, измерени от измервателните 

сензори, трябва да се регистрират, ако е възможно. 

 
Сериите от изпитвания се извършват на основата на средни дебити на топлоносителя A, B, C, D в 

инсталацията, които възникват от температурните комбинации tV, (tV – tR), tL в съответствие с таблица A.2. 
 

Таблица A.2 — Температурни комбинации за определяне на дебита на топлоносителя в 
инсталацията 

 

Температура на потока tV 
°C 

(90 ± 2) (75 ± 2) (70 ± 2) (70 ± 2) 

Пад на температурата (tV – tR) 

°K 
(20 ± 5) (10 ± 5) (30 ± 5) (40 ± 5) 

Референтна температура на 

въздуха tL 

°C 

(20 ± 2) (20 ± 2) (20 ± 2) (20 ± 2) 

Означение на получения 

дебит на топлоносителя в 

инсталацията 

A B C D 

 
Стойностите на допустимите отклонения от ± 2 K от предписаната стойност за tV и tL, дадени в таблица A.2, 

трябва да се прилагат по един и същи начин и за двата параметъра в случай както на положителни, така и 

на отрицателни отклонения. 
 

Докато се поддържа съответният дебит на топлоносителя в инсталацията (допустимо отклонение: ± 5 %), 
топлинният равновесен частичен товар се регулира при понижени температури на потока tV в съответствие 

с таблица A.3. 
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Таблица A.3 — Равновесен частичен товар при понижени температури на потока 

 

Дебит на топлоносителя 
в инсталацията  

 
A 

 
B 

 
A 

 
C 

 
D 

Понижена температура на 

потока tV 

°C 

 
70 

 
53 

 
38 

 
38 

 
38 

Понижена температура на 

връщащия се поток tR 

°C 

 
≈ 57 

 
≈ 48 

 
≈ 34 

 
≈ 29 

 
≈ 25 

Референтна температура на 

въздуха tL 
°C 

 
(20 ± 2) 

 
(20 ± 2) 

 
(20 ± 2) 

 
(20 ± 2) 

 
(20 ± 2) 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Понижените температури на връщащия се поток са резултат от параметрите на изпитването, 
стойностите на tR в таблица A.3 са приблизителни стойности. 

 

Резултатите от изпитването за работните състояния от таблица A.2 и таблица A.3 могат да се документират 

по подходящ начин, за да се покаже отношението между скоростта на отчитане и отдадената топлина, като 
също се покажат съответните стойности на температурата на потока и дебита на топлоносителя. При 

положение че се постигнат изискванията на 10.2, те могат да се използват от производителя за анализи на 

качеството на регистрирането на потребената топлина с използване на разпределители, виж [4] и [5]. 
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