DELILNIK STROŠKOV OGREVANJA Caloric 5.5

Delilnik stroškov
ogrevanja za sisteme
daljinskega odčitavanja
Radijski delilnik stroškov ogrevanja za sistem daljinskega odčitavanja z veliko natančnostjo merjenja: Caloric 5.5 je možno vključiti v obstoječe sisteme in je prilagodljiv za stacionarno in mobilno odčitavanje.

Elektronski radijski delilniki stroškov ogrevanja tipa Caloric
5.5 se uporabljajo v okviru sistema daljinskega odčitavanja
Q-AMR oz. Q Walk by sistema za daljinsko odčitavanje in
služijo za preprosto in natančno ugotavljanje oddajanja
toplote grelnih teles. Te naprave so naslednice naprav
Caloric 5 oz. serije WHE460.
Odčitavanje delilnikov stroškov ogrevanja serije Caloric 5.5
se lahko izvaja stacionarno (Q-AMR) in tudi mobilno (Q
Walk by), saj naprava vzporedno ob radijskih telegramih
Walk by pošilja tudi telegrame AMR. Vzporedno pošiljanje
radijskih telegramov AMR in tudi Walk by omogoča, da
je menjava s principa mobilnega odčitavanja podatkov (Q
Walk by) na princip stacionarnega odčitavanja podatkov
(Q-AMR) možna vedno in brez ponovne konfiguracije
naprav.
Glede na namen uporabe je napravo radijsko-tehnično
možno konfigurirati za obratovanje v načinu S-mode ali
C-mode. Zgradba radijskih telegramov v načinu C-mode ustreza standardu OMS – to omogoča, da je delilnik
stroškov ogrevanja tipa Caloric 5.5 mogoče vključiti tudi v
druge radijske sisteme, združljive z OMS.
Naprave tipa Caloric 5.5 so zaradi tega v osnovi povratno združljive in jih je možno vključiti v obstoječe sisteme
Qundis.
Način delovanja
Naprave stalno merijo oddajanje toplote grelnih teles in
vrednosti porabe po radijski povezavi stalno posredujejo
pripadajočim omrežnim vozlom ali mobilnim radijskim
terminalom. Elektronski delilniki stroškov tipa Caloric 5.5
so izbirno na voljo kot model z enim senzorjem in model
z dvema senzorjema – na ta način je mogoče opremiti
vse običajne modele grelnih teles oz. vse vrste grelnih
sistemov. Pri obratovanju z 1 senzorjem se za tempera-

turo okolice uporabi
konstantna vrednost,
v nasprotju s tem pa
se pri obratovanju z
dvema senzorjema
obračuna dejanska
razlika v temperaturi
med temperaturo
okolice in temperaturo
grelnega telesa.
Naprave imajo serijsko
vgrajen manipulacijski
kontakt, ki po radijski povezavi omogoča prepoznavanje
morebitnih poskusov
manipulacij (npr.
odpiranje naprave,
montaža naprave ipd.).
Naprava je opremljena
s 5-mestnim prikazovalnikom iz tekočih
kristalov (LCD), na katerem lahko uporabnik
kadar koli preprosto
odčita svojo individualno porabo.
Za energetsko oskrbo radijskih delilnikov stroškov ogrevanja tipa Caloric 5.5 ima naprava vgrajeno litijsko baterijo, ki napravo več kot 10 let oskrbuje z energijo.
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Tehnični podatki
Pošiljanje v načinu C-mode (združljivo z OMR)
Q-Walk-by
Vsakih 112 sekund, 10 ur na dan (od 8.do 18. ure) , 365 dni na
leto

Q-AMR
Vsakih 7,5 minut, 24 ur na dan, 365 dni na leto

Pošiljanje v načinu S-mode (združljivo s Qundis)
Q-Walk-by
Vsakih 128 sekund, 10 ur na dan (od 8. do 18. ure), mesečno 4
dnevi odčitavanja od vsakega prvega v mesecu, letno 48 dni od
vsakega ključnega dne

Q-AMR
Vsake 4 ure, 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto

Tehnične značilnosti
Merilni sistem

nnkot merilni sistem z enim senzorjem z dinamičnim zaznavanjem grelnega obratovanja

nnkot merilni sistem z dvema senzorjema: 1 senzor za zaznaNapetostno napajanje
Čas delovanja
Prikaz
Obseg prikaza
Vrednotenje z močjo grelnega telesa
Območje moči grelnega telesa
Senzor temperature
Izvedbe naprave
Norme in standardi

vanje sobne temperature in 1 senzor za merjenje temperature
grelnega telesa
3-voltna litijska baterija
10 let
Prikaz iz tekočih kristalov (prikazovalnik LCD)
5 mest (00000-99999)
nnMerilni sistem z enim senzorjem: 255 stopenj
nnMerilni sistem z dvema senzorjema: 999 stopenj
od 21 W do 9999 W
NTC predhodno staran
Kompaktna naprava
Naprava s senzorjem na daljavo
EN 834
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Odgovornost in zanesljivost
Zametki delovanja podjetja na področju vgradnje merilno delilnih
naprav in deljenja toplotne energije in vode, kakor tudi njih obračunov po porabi, segajo v leto 1994. Danes spada podjetje MT
merilna tehnika d.o.o. med inovativna podjetja na področju vgradnje merilno delilnih naprav, kakor tudi s tem povezane storitvene
dejavnosti, kot so delitev stroškov ogrevanja in hladno / tople vode
v skladu s predpisi. S tem podpiramo naše stranke pri njihovem
prizadevanju za varčno uporabo virov toplote in vode. Usmerjenost k strankam je za nas najpomembnejše vodilo za individualno
skrb in rešitve po meri, ki iz tega izhajajo. MT merilna tehnika
d.o.o. namreč spada med 3,05% najboljših pravnih subjektov v
Sloveniji in se uvršča v bonitetni razred AA. Smo tudi člani E. V. V.
E., evropskega združenja za obračune stroškov energije po porabi.
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