




ULTRASONİK
ISI SAYAÇLARI



1955 yılında babamız Osman Baylan tarafından kurulan su sayaçları tamir ve bakım 
atölyesi ile sektöre adım atan İbrahim Baylan ve Mehmet Akif Baylan kardeşler olarak;  
babamızdan bize miras kalan, çalışma azmi, yenilikçilik, teknoloji takibi, usta ve dürüst 
üreticilik, tüketiciye ve çevreye saygıyı vatan sevgisi ile birleştirerek 1992 yılında 
Baylan Su Sayaçları’nın ilk tesisini hayata geçirdik.

Dünyanın su kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve bu kaynakların verimli olarak 
kullanılmasının en önemli kriterlerinden biri olan suyun, hassas bir şekilde 
ölçülmesinin gerekliliği bilincinde sayaçlarımızın üretimini gerçekleştirdik.  Bu sayede 
bugün dünyanın 5 kıtasında 75 ülkede, kalitemiz ve markamız ile ürünlerimiz 
kullanılmakta olup, her geçen sene ürünlerimize olan talep miktarları  artmaktadır. 
Ülkemizin ilk 1000 ihracat yapan sanayi kuruluşlarından biri olarak bundan kıvanç 
duymaktayız.

Etkin bir dünya markası olarak, ülkemizin dışa bağımlı olduğu enerji kaynaklarının 
bilinçli kullanılması amacıyla, yatırımlarımızı uzun ARGE çalışmaları neticesinde, su 
sayaçları sektöründe kazandığımız tecrübemizi ve en son teknolojileri birleştirerek ısı 
sayaçları üretim hatlarımızı ve ayar istasyonu yatırımımızı gerçekleştirdik. 

Enerjinin bilinçli kullanılmasına katkıda bulunmak ve mevcut ısı sayacı piyasasına yön 
vermek ana hedefimizdir. Şu ana kadar su sayaçlarında yarattığımız  “BAYLAN 
ürünlerinin arkasında durur”  sözü, bundan sonra da ısı sayacı piyasasında değişmez 
sloganımız olmaya devam edecektir.
BAYLAN markasına inanan, artık aile olmuş çalışanlarımıza,  bizlere her zaman destek 
veren inanan ortaklarımıza, partnerlerimize  ve değerli müşterilerimize şükranlarımızı 
sunarım. 
Saygılarımla,

İbrahim BAYLAN
Yönetim Kurulu Başkanı
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

BAYLAN
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ULTRASONİK ISI SAYACI
US SERİSİ

Bir ısıtma devresindeki sıvı ile alınan veya verilen enerji miktarının ölçümünü yapan bir ölçü 
aletidir.

Isı Sayacının Çalışma Prensibi
Isı sayacı, Q= m.c.∆t formülüne göre tüketilen ısı miktarını hesaplamaktadır. 
İki ana değişken mevcuttur; sıcaklık farkı ve geçen debi miktarı
Q = Enerji miktarı
M = Geçen su miktarı (debi)
∆t = T1 – T2 = Giriş su sıcaklığı – Çıkış su sıcaklığı
C = Sabit katsayı 

Isı Sayacının Bileşenleri
Baylan Ultrasonik Isı Sayacı üç bölümden oluşmaktadır.
i-) Ultrasonik Debi Ölçer: Sayaç üzerinden geçen
      debiyi ultrasonik dalgalar sayesinde ölçer.
ii-) İki adet Sıcaklık Sensörü (Direnç Termometresi):
 Giriş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçer.
iii-) Elektronik Hesaplama Ünitesi

Ölçülen debi ve sıcaklıklara göre göre ısı miktarını hesaplar. 

ISI SAYACI TANIM 
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D = Akış tüpü çapı
L = Akustik iletim yolu uzunluğu
V = Akış thızı
c = Ses iletim hızı



» Ultrasonik ölçüm teknolojisi, hareketli parça içermeyen dizayn

» Isıtma, soğutma ve ısıtma/soğutma (heating/cooling) ölçüm için modeller

» Sürekli ve yüksek ölçüm hassasiyeti

» Geniş dinamik ölçüm aralığı

» Düşük basınç kaybı

» Paslanmaz çelik yansıtıcı ayna

» LCD ekran üzerinden, endeks ve ölçüm verilerini kontrol edebilme imkanı

» Geçmiş aylara ait ay sonu endeks değerlerine ulaşabilme 

» Kapsamlı arıza gösterimi

» 10 +2 yıl ömürlü lityum pil

» Yatay veya dikey pozisyonlarda monte edilebilir

» IP 66/68 koruma sınıfı

» Mbus ve Mbus-Wireless arayüzü  sayesinde aynı sayaçta iki okuma yöntemi

» OIML ve MID belgesine sahiptir. (1783-MID-039)

IP 66/68 Koruma Sınıfı: Yüksek 
koruma sınıfı ile suya ve toza karşı 
mukavemeti yüksektir.

M-Bus ve Rf (Radyo Frekansı) Bir 
Arada Tasarım: İstenilen sayaç okuma 
sistemine olanak verir. İster kablo 
bağlantısı yaparak M-Bus ile ister kablo 
bağlantısı yapılmadan RF ile sayaçların 
otomasyon ile okuma imkanı. 

Geniş Servis Ağı: Tüm sayaçları devreye alma hizmeti ve kontrolleri 

Geniş Dinamik Ölçüm Aralığı: Düşük debilerde yüksek ölçüm hassasiyeti ve ölçüm 
sürekliliği.

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYACI ÖZELLİKLERİ

BAYLAN US SERİSİ ULTRASONİK ISI SAYACI FARKLARI 

Tek sayaçta iki okuma sistemi. Rf ve M-Bus arayüz ile ekstra modül maliyeti gerektirmeyen çözüm
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Model DN
(mm) L

Uzunluk
W

Gen�şl�k
H

Yüksekl�k

Boyutlar (mm)

Bağlantı

US-1

US-2

US-3

US-4

US-5

US-6

US-7

US-8

US-9

US-10

US-11

US-12

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

130

130

160

180

200

200

200

225

250

250

300

350

80

80

80

80

80

163

183

198

219

219

284

339

131

131

133

145

145

192

208

219

234

234

284

330

G 3/4 B

G1 B

G1 1/4 B

G1 1/2 B

G 2 B

165

185

200

220

250

285

340

TEKNİK VERİLER

IP 66/68 koruma sınıfı ile su ve toz etkilerinden kolay etkilenmeyen çözüm 
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US1, US2, US3, US4, US5 Modellleri US6, US7, US8, US9, US10, US11, US12 Modellleri



“Ürünler�m�zde yapmış olduğumuz sürekl� �y�leşt�rme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün d�zayn ve yapısında değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutarız.”
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US2 - DN20 US7 - DN65 

Sınıf 2
Sınıf A
PT 1000
E1
4 - 95 °C
16 Bar
3 - 70 K
M1
Her türlü poz�syon
IP66/68
0,25 bar
1,5 m
3.6V l�tyum p�l, 10 yıldan fazla serv�s ömrü
M-Bus / wM-Bus / Pals çıkışı, Modbus (Ops�yonel)
Güç: kW, Kümülat�f Isı M�ktarı: kWh or MJ, Ekran Aralığı: 0-99999999 Anlık Deb�: 
m3/h, Kümülat�f Deb�: m3, G�r�ş Sıcaklığı & Çıkış Sıcaklığı: °C Sıcaklık Farkı: °C, 
Kümülat�f Isı G�r�ş Süres�: s, Tar�h: G/A/Y, Saat: s/d/sn
Kümülat�f Isı M�ktarı: 0.1 kWh-1 kWh , Kümülat�f Deb�: 0.001 m3-1m3,   
Sıcaklık 0.01 °C, Sıcaklık Farkı: 0.01 °C
+5 °C, +55 °C
Çıkış su borusu (Çıkış su sıcaklık sensörü hazır montajı yapılmıştır)

Doğruluk Sınıfı
Çevre Sınıfı
Sıcaklık Sensörü T�p� 
Elektromanyet�k Çevre Sınıfı
M�n�mum-Max�mum Su Sıcaklığı
Maks�mum Çalışma Basıncı
Sıcaklık Farkı L�m�tler�
Mekan�k Sınıfı
Bağlantı Şekl�
Koruma Sınıfı
Sürekl� deb�de basınç kaybı 
Sıcaklık Sensör Kablo Uzunluğu
Güç Ün�tes�
İlet�ş�m Modu
Ekran

Ekran Çözünürlüğü

Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı Poz�syonu
Ağırlık                             (kg) 

Model    US-1 US-2 US-3 US-4 US-5 US-6 US-7 US-8 US-9 US-10 US-11 US-12
Boru Çapı    DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200
Maks�mum Deb� qs (m3/h)  3.0 5.0 7.0 12.0 20 30 50 80 120 200 300 500
Devamlı Deb� qp (m3/h)  1.5 2.5 3.5 6.0 10 15 25 40 60 100 150 250
M�n�mum Deb� q� (m3/h)  0,015 0,025 0,035 0,06 0,1 0,15 0.25 0.40 0.60 1.00 1.50 2.50

0,7     0,82    0,85      1,3     1,7      10,1    11,2  12,8      15,2      20,1     27,1     37,1

PERFORMANS DEĞERLERİ
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» Dik veya yatay montaj yapılmalıdır. Eğimli olarak montaj 

yapılmamalıdır.

» Tesisata takılmadan önce, tesisatsın temizliğinden emin 

olunmalıdır.

» Aksi siparişte belirtilmediği sürece dönüş hattına 

takılmalıdır. Sıcaklık sensörü, giriş hattına uygun aparatla 

bağlanmalı ve mühürlenmelidir.

» Üzerindeki ok işareti yönünde su akış yönüne uygun 

bağlanmalıdır.

» Giriş ve çıkışta mutlaka birer küresel vana kullanılmalıdır.

» Sayaç rakorlarla sisteme bağlanmalıdır.

» Montaj yeri sayaca su akmasını engelleyecek şekilde 

seçilmelidir.

0

0,10

0,05

0,15
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1008065 125 150 200 DN (mm)50ΔP (bar)

TEKNİK VERİLER

DN15 ten DN200’e kadar çap; ısıtma, soğutma ve ısıtma/soğutma ölçüm seçenekleri ile
ihtiyaçlarınızı karşılayacak  geniş ürün yelpazesi.

ISI SAYACI MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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» Baylan Ultrasonik Isı Sayaçları kolay okunabilir 8 

basamaklı LCD gösterge, ölçüm birimleri ve bilgi 

ekranı içerir. 

» Sayaç Bilgi Ekranı en son düğmeye basıldığı andan 

itibaren 10 dakika sonra otomatik olarak kapanıp 

uyku durumuna geçer. 

» Sayaç uyandırıldığında işlevine tekrar başlayıp LCD 

üzerinde kullanıcıların sayaç üzerinde herhangi bir 

uyarı olup olmadığını takip etmelerine olanak sağlar.

» Kullanıcılar sayacın düğmesine 
basarak tüketim, ve su sıcaklığı 
gibi bilgilere ulaşabilirler.

» Eğer kullanıcılar sayacın 
düğmesine yaklaşık 10 dakika 
boyunca basmazsa, sayaç pilden 
tasarruf etmek için uyku 
durumuna girer. Sayaç 
düğmesine yaklaşık
2 sn boyunca basılarak 
uyandırılır.

» Sayacın düğmesine 
basıldığında bilgi ekranında 
aşağıdaki bilgiler gösterilir;
Giriş Sıcaklığı, Çıkış Sıcaklığı, 
Sıcaklık Farkı, Anlık Debi, 
Toplam Akış Hacmi, Anlık 
Sıcaklık Gücü, Toplam Sıcaklık 
Tüketimi, Tarih, Saat, Sürekli 
Çalışma Süresi, Sayaç ID, 
Yazılım Versiyon, Tip Modeli, 
M-Bus Adresi.

1 2 3 4 5 6 7

8

No

1 Kalibrasyon modu Kalibrasyon altında

2 - -

RF yayını wM-Bus

Hava Hatta hava var

3 Düşük pil uyarısı Pilin değiştirilmesi gerekli

4 Hata uyarısı Hata için uyarılar

5

6 Giren su sıcaklığı Akış sensörü boru su sıcaklığı

7 Çıkış su sıcaklığı Dönüş borusu su sıcaklığı

8

İkon İsim Açıklama

EKRAN BİLGİLERİ
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» M-bus, kablo ile sayaç okumasının standart bir protokolüdür. M-bus çıkış arayüzüne sahip sayaçların,    
2 damarlı bir kablo aracılığıyla merkezi okuma panelinden izlenmesini sağlar.

» M-bus sistemini diğer okuma sistemlerinden ayıran başlıca özellikler şu şekildedir; 

» Standart bir sistemdir. Ortak bir protokoldür. Uygulanması ve kullanımı basittir. 

» Merkezi okuma paneli sistemi ortalama 38,5 V-40 V ile beslenmektedir. 

» 2 x 0,75 damarlı basit telefon kablosu kullanıl-
maktadır. (Standart durumlarda 6 x 0,75 kablo 
istenilmektedir. Bunun ana nedeni, 2 damar ısı 
sayaçları için, 2 damar sıcak su sayaçları için ve 2 
damarın yedek olmasıdır. Çeşitli tipte kablolar 
kullanılabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi 
gereken kapasitenin nasıl etkileneceğidir. 

» Çekilen kablo 6 damarlı 0,75 mm blendajsız 
kablo olmalıdır. Blendaj sinyal gücünü zayıflattığı 
için tercih edilmemektedir. Ana kablo 6 x 0,75 
H05VV-F (Eski adıyla TTR Çok telli elektrik 
kablosu) kablosu olmalıdır. (LICH veya CAT tipi 
kablo olmayacaktır. Blendajsız olacaktır.) 
Katlardaki ısı ve su sayaçları zayıf akım şaftında 
buatlarda klemens ile ana kabloya bağlanacaktır. 

» İki damara kalorimetreler, iki damara su 
sayaçları bağlanmalıdır. İki damar yedek olarak 
tutulmalıdır. M-bus kablosu yakınından kesinlikle 
elektrik hattı geçmemelidir. Bu sebeple sayaç 
odasından veya zayıf akım şaftından inilmelidir.

» Ana kablo kata geldiğinde diğer klemens ve 
buatlarla ayrılarak daireler dağıtılmalıdır. 

» Ağaç dalı şeklinde dağılım olmalıdır. Kesinlikle 
yüzük topolojisi olmamalıdır. 

» Kalorimetrelerin kendi üzerineki m-bus 
kablosu 50 cm olarak alınmalıdır. Buatlar buna 
göre yerleştirilmelidir. 

M-BUS SİSTEMİ
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» M-bus ve Wireless m-bus okuma imkanı

» Detaylara göre sıralama, gruplama imkanı

» Piyasadaki yaygın sayaçları okuma imkanı

» Excel olarak kaydetme

» Değişik Baud-rate’lerde çalışma

» Otomatik port tanıma

» Abone listesine göre okuma

» Sayaç Arama

» Web tabanlı arayüz sayesinde bilgisayardan
    bağımsız kullanım
» Sürekli yedekleme
» Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde  
    ısınma ile sıhhi sıcak su giderlerinin 
    paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğe göre paylaşım
» Otomatik kıyas yapabilme
» PDF olarak abone bazında gider bildirimi hazırlama
» Yönetici özeti hazırlama
» 15˚C şartını otomatik uygulayabilme
» Opsiyonel olarak kısa mesaj ve e-mail ile gider 
    bildirim dağıtımı

Debi ölçer, Hesap ünitesi ve Sıcaklık sensörlerinin olduğu 
ve birlikte kalibre edildiği cihazdır.

Ultrasonik prensiple tamamen elektronik ölçüm yapan 
kompakt dizaynı sayesinde tüm montaj alanlarında kolay 
bir şekilde monte edilir.

Ayrılabilir elektronik gövdeyle ulaşılması zor yerlerde 
okuma kolaylıkla yapılabilir. Elektronik gövde su akışına dik 
ve paralel konumlandırılabilir.

Geniş ekranı ve basit menüsüyle kolay ve hızlı şekilde sayaç 
değerlerinin okunmasını sağlar.

GİDER PAYLAŞIM YAZILIMI
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KOMPAKT DİZAYN

OKUMA PROGRAMI



BAYLAN

Bu katalogta kullanılan tüm çizim ve tasarımların hakkını saklı tutar.
Tüm çizim ve tasarımlar, izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz.

“Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber 
vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.”

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sk. 
No:16 Çiğli - İZMİR
Tel : (0.232) 497 97 00
Fax : 497 97 51 - 497 97 52
e-mail : info@baylanwatermeters.com
web : www.baylansayaclari.com

Muayene
TS EN ISO/IEC 17020

AB-0068-M

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0177-T


