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PREDGOVOR

»Kakovost in zanesljivost sta
zlati naložbi za danes in jutri.«

Draga bralka,
dragi bralec!
Ko je avstrijska skupina podjetij Messtechnik leta 2003 za
ustanovitev podjetja MT merilna tehnika položila temeljni kamen, ni bila samo ustanoviteljica podjetja, temveč
istočasno tudi soustanoviteljica panoge obračunavanja
stroškov ogrevanja.
14 let kasneje lahko s ponosom ugotovimo, da naše
sestrsko podjetje MT merilna tehnika ni samo uspešno na
trgu, temveč je istočasno tudi uveljavilo obračunavanje
stroškov ogrevanja kot pravičen sistem obračunavanja.
Slovenska zakonodaja je leta 2011 obračunavanje stroškov
ogrevanja na podlagi porabe uvedla kot obvezno. Pred
tem je bilo to možno na prostovoljni osnovi. 90 odstotkov
vseh obračunavanj se izvaja v mesečnih intervalih. To smo
izkoristili za to, da smo v našo ponudbo uvedli posredovanje podatkov o porabi na osnovi radijskih valov. Naš
sistem za daljinsko odčitavanje REDAC je združljiv z vsemi
delilniki stroškov ogrevanja ter vodnimi in toplotnimi
števci objekta ter omogoča natančno ugotavljanje porabe
toplote in vode.
V Sloveniji lahko delujemo s trajnim uspehom, za kar se
imamo v veliki meri zahvaliti našim zaposlenim na lokaciji
v Mariboru. Od samega začetka smo veliko pozornosti
posvečali temu, da za naše stranke skrbi in tudi v upravi
pomembne položaje zavzame lokalno prebivalstvo. Zaradi
tega ima mednarodno sodelovanje med MT merilno tehniko in avstrijskim podjetjem Messtechnik pomemben delež
pri konstruktivnem razvoju.
Mnoge inovacije prav na področju sistema za radijsko

Od leve proti desni: DI Isabel C. Gradischnik MAS, Christian
Gradischnik, DI DDr. Helmut Gradischnik, Helga Gradischnik

odčitavanje REDAC so posledica tega sodelovanja.
Na naslednjih straneh boste izvedeli več o podjetju MT
merilna tehnika in naših inovativnih izdelkih ter storitvah
na področju obračunavanja stroškov ogrevanja in vode na
osnovi porabe.
Želimo vam prijetno informativno branje ter še naprej dobro sodelovanje s podjetjem MT merilna tehnika!
Vaša družina Gradischnik
ter zaposleni podjetja MT merilna tehnika
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REDAC

Pameten in zanesljiv
prenos podatkov o porabi
Udobno, brezžično, neopazno. Kar povsod že velja za stalno razpoložljiv dostop do interneta, vedno bolj postaja tudi standard pri ugotavljanju podatkov pri porabi toplotne
energije in vode. Inovativni sistem Messtechnik REDAC radijsko povezuje vse naprave za
ugotavljanje porabe. Za odčitavanje podatkov vstop v stanovanje ni več potreben.

Namen tehnike je, da življenje naredi
bolj prijetno in udobno. Ta motiv tiči
tudi za razvojem radijskega sistema
Messtechnik REDAC. »Želimo razviti
zanesljiv in varen sistem s preprostim
upravljanjem za ugotavljanje vrednosti porabe,« pove prokurist Christian
Gradischnik. »Z REDAC lahko ponudimo rešitev, ki združuje največje možno
udobje in popolno zanesljivost.«
En sistem za vse podatke o porabi
REDAC zbira tako podatke o porabi
toplotne energije kot tudi vode. Zaradi
vključitve delilnikov stroškov ogrevanja, toplotnih ter vodnih števcev je potrebno namestiti samo en sam radijski
sistem (glejte ilustracijo na strani 5).
Namestitev je zelo preprosta, saj se
celoten sistem napaja z baterijo in ni
treba položiti nobenih kablov.
Z REDAC so postala vsa ročna odčitavanja, napake pri odčitavanju in ocene
porabe pri težko dostopnih stanovanjih le še del preteklosti. Tako se lahko v
primeru menjave najemnikov ali lastnikov na dan natančno izvede obračun.
Postaja za zbiranje podatkov
DACOS
Bistveni del pri ugotavljanju podatkov
o porabi toplote in vode je radijska
postaja za zbiranje podatkov DACOS.
Ta sprejema in trajno shranjuje podatke o porabi elektronskih delilnikov
stroškov ogrevanja, vodnih števcev in
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števcev količine toplote, ki imajo radijski modul. Pri večjih stanovanjskih
enotah se namesti več postaj DACOS.
Pri tem znotraj ene zgradbe vse postaje komunicirajo med sabo, da se lahko
stalno izvaja sinhronizacija podatkov.
Tako je mogoče pri vsaki posamezni
postaji odčitati vse aktualne podatke
o porabi celotnega radijskega omrežja.

Vodni števec MODUMESS

Radijski delilnik stroškov
ogrevanja RU-2

Tudi toplotni števec SENSOSTAR E z
radijskim modulom je možno integrirati v sistem. Ta števec služi za merjenje
porabljene toplotne energije v zgradbah. Preprosto ga je mogoče vključiti v
že obstoječe sisteme in predstavlja optimalno izbiro za opremo novogradenj
in saniranih starih zgradb ter tudi pri
kasnejši vgradnji v ogrevalne sisteme.

Na vsakem radiatorju nameščen radijski delilnik stroškov RU-2 ugotavlja
porabo ter jo vsaki dve uri pošlje postaji DACOS. RU-2 je opremljen z dvema
senzorjema, ki ugotavljata temperaturo površine radiatorja ter zraka v prostoru. Iz te vrednosti naprava izračuna
dejansko porabo toplote radiatorja. Na
ta način se samodejno zazna in upošteva morebitni vpliv druge toplote –
npr. lončene peči v prostoru.

Kot vodni števec je model MODUMESS
z radijskim modulom WMRA1 rešitev
za natančno merjenje porabe vode in
radijsko posredovanje podatkov o tem
postaji za zbiranje podatkov.
Toplotni števec SENSOSTAR E

S privlačnimi ponudbami skupina podjetij Messtechnik obstoječe sisteme,
pri katerih je še potrebno ročno odčitavanje, hitro in preprosto predela.

Elektromagnetno varno
Vse komponente radijskega sistema
REDAC imajo predpisane radijskotehnične odobritve in so elektromagnetno varne. Odobritev je bila
izdana na osnovi obsežnih testiranj
priznanih laboratorijev Seibersdorf
Laboratories. Delilnik stroškov
ogrevanja RU-2 ima oddajno moč 1
milivat. Za primerjavo: oddajna moč

elektronske varuške je 40-krat večja,
pri mobilnem telefonu pa celo
2000-krat. K temu prispeva tudi
dejstvo, da radijski čip samo vsaki
dve uri za vsega skupaj niti pol ure
pošlje radijski protokol. Za uporabo
radijskih komponent REDAC tako
ne obstajajo nobeni zdravstveni
zadržki.

REDAC
Radijski delilnik stroškov
ogrevanja RU-2
Naprava zanesljivo in natančno ugotavlja oddajanje toplote radiatorjev in
vrednosti po radijski povezavi pošilja
zbiralniku podatkov. RU-2 samodejno
zazna morebitni vpliv druge toplote
(npr. lončene peči).

Radijski sistem REDAC
Vodni števec MODUMESS
z radijskim modulom WMRA1
Vodni števec MODUMESS
mehansko z rotorjem ugotavlja
porabo hladne in tople vode.
Nameščeni radijski adapter
WMRA1 vrednosti pošilja
zbiralni postaji.

Toplotni števec SENSOSTAR E
z radijskim modulom
Toplotni števec Sensostar E služi za merjenje porabljene
toplotne energije v zgradbah. Na osnovi pretečene količine
vode in razlike v temperaturi med dovodnim in povratnim
tokom toplotni števec izračuna oddano količino toplote in
to na prikazovalniku prikaže v fizikalni enoti kWh. V števcu
vgrajeni ali kasneje dodani radijski modul skrbi za brezžično
posredovanje izmerjenih vrednosti.

Postaja za zbiranje podatkov Dacos
Naprava predstavlja bistveni del pri ugotavljanju vrednosti
porabe toplote in vode. Radijski zbiralnik podatkov sprejema in shranjuje vrednosti porabe radijskih delilnikov stroškov ogrevanja ter vodnih števcev z radijskim adapterjem in
toplotnih števcev z radijskimi moduli. Podatki se odčitavajo
prek vhoda USB ali prek povezave GSM oz. GPRS.
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RU-2

Ko se vzpostavi
radijska povezava ...
Elektronski delilnik stroškov ogrevanja RU-2 je tehnološki mejnik pri ugotavljanju stroškov
ogrevanja na osnovi porabe. Z lastnim razvojem skupina podjetij Messtechnik postavlja
inovativna merila pri ugotavljanju dejanske porabe toplote radiatorjev.

»Ko so se elektronski delilniki stroškov
ogrevanja začeli hitreje širiti, smo zelo
hitro spoznali, da moramo razviti lasten izdelek,« povzame mlajši poslovodja Christian Gradischnik zgodbo o
nastanku radijskega delilnika stroškov
ogrevanja RU-2.
Maja 2012 je bilo prvo stanovanjsko
naselje opremljeno z novimi napravami. Zdaj je v uporabi že okroglo
130.000 delilnikov stroškov ogrevanja
v Avstriji, Sloveniji in na Madžarskem.
Pravkar so v pripravi montaže naprave RU-2 na Hrvaškem, kjer je skupina
podjetij Messtechnik zdaj kratek čas
aktivna.
Zasluga naslednje generacije
»S tem smo«, kot pravi Gradischnik,
»svoja lastna pričakovanja ne samo
dosegli, temveč tudi presegli«. Starejši poslovodja Helmut Gradischnik pri
tem uspehu v tehnologiji in na tržišču
poudarja »zasluge naslednje generacije«. S ciljnimi naložbami v »osnovno
delo«, v katero so se stekale izkušnje in
zahteve iz prakse ter obsežen podatkovni material, je uspel inovativen razvoj
izdelka.
Velik izziv je bil tudi najti rešitev brez
kršenja patentov. To je na koncu pripeljalo do tega, da je bilo »zajemanje
porabe toplote brez ogrevanja« možno
prijaviti kot lasten patent. »Naš namen
je,« tako Christian Gradischnik, »zagotoviti ciljne rešitve za pravično obračunavanje stroškov ogrevanja.«
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Inovativni princip merjenja z
dvema senzorjema
To je z RU-2 več kot uspelo. Na vsakem
radiatorju nameščeni delilnik stroškov
ogrevanja ugotavlja porabo in vsaki
dve uri podatke pošlje zbiralni postaji
DACOS. Naprava RU-2 je opremljena z
dvema senzorjema, ki ugotavljata temperaturo na površini radiatorja ter temperaturo v prostoru. Iz teh vrednosti
naprava izračuna dejansko porabo toplote radiatorja. Tako se samodejno zazna in upošteva morebitni vpliv druge
toplote, npr. lončene peči v prostoru.
Poleg tega elegantna in brezčasna oblika RU-2 naredi za okrasni element
vsakega radiatorja. Delilnik stroškov
ogrevanja pa poleg tega odlikujejo
tudi »notranje vrednote«. Tiskano vezje je – česar uporabnik stanovanja sicer
žal ne more videti – pozlačeno. Senzorji so iz platine (PT 10.000) in omogočajo zelo fino ločljivost pri ugotavljanju
temperature.

Elektromagnetno varno
Zaradi majhne oddajne moči in
minimalnega trajanja pošiljanja so
elektro-magnetne obremenitve izključene. RU-2 ima oddajno moč, ki
znaša samo 1 milivat. Za primerjavo:
oddajna moč elektronske varuške je
40-krat večja, pri mobilnem telefonu
pa celo 2000-krat. Poleg tega funkcija
pošiljanja RU-2 vedno deluje samo kratek čas. Po prenosu telegrama s podatki se takoj znova izklopi.
Razvoj se nadaljuje
Z doseženim se seveda ne bomo zadovoljili. Povratne informacije iz prakse
in vizije za prihodnost bodo sistem za
daljinsko odčitavanje REDAC naredile
še bolj »pameten«. Eden od prihodnjih mejnikov je dnevni aktualni prikaz
vrednosti porabe, ki si ga bo mogoče
ogledati na spletu.

RU-2 kot del daljinskega odčitavanja z REDAC
Elektronski radijski delilnik stroškov
ogrevanja RU-2 (»radio unidirectional, 2 sensors«) je kot naprava za
ugotavljanje porabe del sistema za
daljinsko odčitavanje REDAC skupine
podjetij Messtechnik. Ta radijski
sistem zbira tako podatke o porabi
toplotne energije kot tudi vode.
Zaradi vključitve delilnikov stroškov ogrevanja, toplotnih števcev in
vodnih števcev je treba namestiti en

sam sistem za daljinsko odčitavanje.
Namestitev je preprosta, saj ni treba
polagati kablov in sistem deluje brez
priključitve na omrežje.
Z REDAC so ročna odčitavanja, napake pri odčitavanju in ocene porabe pri težko dostopnih stanovanjih
postali del preteklosti. Tako se lahko
obračun pri menjavi najemnikov ali
lastnikov izvede na dan natančno.

RECHT

Od zasnove do serijskega izdelka – tehnologija, ki postavlja nova merila in uspešno nastopa na trgu: elektronski delilnik
stroškov ogrevanja RU-2 zanesljivo in natančno ugotavlja oddajanje toplote radiatorjev.

Radijska inteligenca
RU-2 navdušuje z izjemnimi lastnostmi
Merilni princip:

Princip z dvema senzorjema: merjenje temperature radiatorja in prostora

Princip odčitavanja: Ročno odčitavanje prek prikazovalnika, odčitavanje prek
transponderja, funkcija Walk-by oz. radijsko odčitavanje prek
stacionarnih zbiralnikov podatkov
Funkcije:

Individualno parametriranje vsake posamezne naprave na ustrezni
radiator s faktorjem moči in vrednostjo KC
Stalno ugotavljanje oddajanja toplote radiatorjev
Interno ciklično samopreverjanje v napravi (nadzor poskusov manipulacij, napetosti baterije ter napak temperaturnih senzorjev in pomnilnika)
Ugotavljanje drugih virov toplote

Radijska frekvenca: 868,38 MHz, šifriranje podatkov
Povprečno število radijskih telegramov na dan z možnostjo programiranja
Vsebina protokola: Aktualne vrednosti
Mesečne vrednosti (za zadnjih 18 mesecev)
Letne vrednosti (za zadnja tri leta)
Časovno protokoliranje vpliva druge toplote
Statusna obvestila
Obvestila o napakah
Odobritve:

EN 834, CE
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SCHWESTERUNTERNEHMEN
THEMA

»Sister Act« po
Kot prvo sestrsko podjetje v sosednji državi je skupina podjetij Messtechnik pred 14 leti ustanovila podjetje MT merilna tehnika v Mariboru. Z doslej 13 zaposlenimi na kraju samem se je
»mlajša sestra« uspešno uveljavila na slovenskem trgu.

Stalno rastoča ekipa, ki je sestavljena
iz zaposlenih iz regije, je vsekakor formula za uspeh podjetja MT merilna
tehnika. Slovensko sestrsko podjetje
se je od ustanovitve leta 2003 razvilo
v pomembno stalno točko v srednjeevropskem omrežju skupine podjetij
Messtechnik.

na osnovi porabe drznila v sosednjo
državo Slovenijo. Rezultat eksperimenta
je dobro viden. S 13 zaposlenimi v 14.
letu obstoja MT merilna tehnika skrbi za
okroglo 1000 zgradb po celi Sloveniji.
Sedež podjetja v Mariboru se je pri tem
izkazal za strateško in geografsko optimalnega.

Čeprav so zakonski okvirni pogoji v
Sloveniji nekoliko drugačni kot v Avstriji,
je princip enak: z ugotavljanjem stroškov ogrevanja na stanovanjsko enoto
na osnovi porabe želimo povečati željo
po varčevanju z energijo.

Tehnološki skok

Zaradi tega si je skupina podjetij Messtechnik s svojimi desetletnimi izkušnjami v obračunavanju stroškov ogrevanja
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»Izziv, s katerim smo se soočili v Sloveniji pri mesečnem obračunavanju stroškov ogrevanja in vode, se je izkazal kot
zelo pozitivno poudarjen primer za druge evropske države,« opiše poslovodja
Helmut Gradischnik, bistveno razliko
glede na avstrijska pravila za letno izdelavo obračuna stroškov ogrevanja.

Mlajši poslovodja Christian Gradischnik
dopolni: »S tem ciljem za mesečno obračunavanje smo izvedli tehnološki skok
do našega sistema za daljinsko odčitavanje REDAC – sistema, ki se je v praksi
zelo dobro uveljavil.«
Mesečni sistem obračunavanja bi bil po
mnenju obeh poslovodij tudi v Avstriji
zaželen in pomemben korak naprej pri
vzpodbujanju zavednega ravnanja z ogrevalno energijo.
Avstrijsko ozadje z desetletnimi izkušnjami je iz mnogih vidikov prispevalo
k uspehu. Intenzivno sodelovanje med
»sestrama« je bilo že od samega začetka realnost. »Medsebojno si pomagamo
– tako znotraj tima v Mariboru kot tudi

Domačno delovno vzdušje in motivirani sodelavci bistveno prispevajo k uspehu podjetja MT merilna tehnika v Sloveniji.

slovensko
v sodelovanju s podjetjem Messtechnik na avstrijskem štajerskem,« poudari
Janja Kocbek, prokuristka podjetja MT
merilna tehnika. Tako so kolegice iz administracije na voljo za pomoč »terens-

kim delavcem«, če je potrebna dodatna
pomoč pri mesečnih odčitavanjih.
Tudi avstrijski kolegi vskočijo, če pride do nujnih montaž naprav. Za ob-

raten primer velja enako. »Povezovanje« se tako v skupini podjetij
Messtechnik ne izvaja samo digitalno,
temveč veliko bolj v živi izmenjavi –
kakor se za »sestri« pač spodobi.

MT merilna tehnika: angažiranost, zanesljivost in timsko delo
Sloves podjetja MT merilna tehnika
ni ostal neopažen: slovensko sestrsko
podjetje podjetja Messtechnik je leta
2013 prejelo priznanje ponudnika
gospodarskih informacij Bisnode
za »izjemno boniteto«. Na lokaciji v
industrijski coni na robu Maribora
angažiran tim skrbi za okroglo 1000
zgradb na območju celotne države.
V Sloveniji pet monterjev, en komercialist in sedem sodelavcev v administraciji skrbi za neovirano izvedbo
obračunavanja stroškov ogrevanja na
osnovi porabe.

TIMES

9

M-BUS

Varno in varčno daljinsko
odčitavanje podatkov porabe
Sistemi M-Bus omogočajo hitro, preprosto in zanesljivo kabelsko ugotavljanje in odčitavanje podatkov o porabi. Skupina podjetij Messtechnik prevzame načrtovanje in vzpostavitev celotnega sistema z vsemi pripadajočimi komponentami.

M-Bus je po evropskem standardu EN 1434-3 definirano podatkovno vodilo, ki je bilo razvito posebej za hitro in zanesljivo odčitavanje naprav za merjenje porabe. Celoten sistem
je sestavljen iz 2-žilne napeljave (priporočljive so 4 žile), ki je
zaščitena pred zamenjavo polov, naprav za merjenje porabe
ter centrale M-Bus oz. pretvornika nivoja M-Bus.
Napeljava M-Bus, ki centralo M-Bus oz. pretvornik nivoja
povezuje z vsemi napravami za merjenje porabe, služi za
oskrbovanje vmesnikov M-Bus z energijo ter izmenjavo podatkov. Odčitavanje vrednosti porabe se izvede lokalno prek
prenosnega računalnika neposredno na centrali M-Bus oz.
pretvorniku nivoja M-Bus ali s prenosom podatkov (telefon)
z modemom neposredno s sedeža centrale skupine podjetij
Messtechnik.
Modularen in prilagodljiv
Sistem M-Bus je zgrajen modularno, njegova uporaba pa je
zelo prilagodljiva. Za različne primere uporabe so na voljo
ustrezne sistemske komponente. Za velika oskrbovana območja je možna omrežna povezava M-Bus, prav tako pa je
možna tudi namestitev v večstanovanjskih hišah ali gospodarskih objektih.
Sistem M-Bus prepriča z mnogimi prednostmi:

nnZa odčitavanje ni več potreben vstop v stanovanja
uporabnikov.

nnZasebnost uporabnikov se ohrani.
nnPrisotnost uporabnika pri odčitavanju naprav za merjenje
porabe ni več potrebna. Dogovarjanje za termine naknadnih odčitavanj s tem postane stvar preteklosti.

nnMorebitne motnje merilnih naprav se varno zaznajo in
prikažejo v protokolu odčitavanja.

nnSistem M-Bus ima zelo velik doseg (do nekaj kilometrov).
10
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M-BUS

Za velike (do 250 števcev porabe), srednje (do 60 števcev) ali majhne (do 20 števcev) sisteme M-Bus: ustrezno
dimenzionirane glavne enote zanesljivo ugotavljajo merilne podatke.

Za vsak sistem ustrezna centrala
Štiri različne glavne enote so na voljo kot centrale za različno velike sisteme M-Bus.
Upravljajo priključene števce, odčitavajo njihove podatke in shranjujejo vrednosti tako, da
se ti ne morejo izgubiti.
Centrale M-Bus DR001, DR002,
MR004DL in MR006DL predstavljajo samostojne glavne enote M-Bus,
ki lahko samostojno ugotavljajo oz.
upravljajo vse merilne podatke enega
sistema M-Bus.
Te centrale M-Bus lahko upravljajo,
odčitavajo oz. sprejemajo podatke
od vseh števcev, pri katerih vmesnik
M-Bus ustreza protokolu M-Bus evropskega standarda EN 1434-3.

Naprave lahko preprosto in brez nadaljnjih pripomočkov upravljate prek integrirane folijske tipkovnice ter prek prikazovalnika LCD.
Poleg tega pa obstaja tudi možnost,
da z ustreznim terminalnim programom vse upravljalne funkcije, funkcije
odčitavanja oz. razširjene funkcije parametriranja udobno izvedete z osebnim
računalnikom in kabelsko povezavo RS
232.

Adapter za nadgradnjo s funkcijo M-Bus
Adapter M-Bus WMMBA1 služi
za nadgradnjo vodnih števcev s
funkcijo M-Bus. Pri obratovanju
v omrežju M-Bus se adapter prek
njega napaja z energijo. Vgrajena
baterija zagotavlja obratovanje števca tudi pri trajnem izpadu omrežja
M-Bus. Baterija istočasno skrbi tudi
za ohranitev shranjenih podatkov
o porabi in konfiguraciji. Adapter
ima tudi možnost zaščite podatkov
pred nepooblaščeno konfiguracijo. S

Glavne enote M-Bus shranijo vse
odčitane vrednosti tako, da se te ne
morejo izgubiti (ne glede na razpoložljivost omrežne napetosti), imajo uro
realnega časa z baterijskim pomnilnikom oz. integriran nadzorni element,
ki stalno nadzoruje interne funkcije.
Tako so naprave skoraj popolnoma
zaščitene pred morebitnimi izpadi toka
oz. nadaljnjimi morebiti nastalimi težavami.
Opcijski daljinski prenos podatkov
Zaradi integriranega modemskega
vmesnika modelov DR001 in DR002
je napravo možno kadar koli nadgraditi z opcijsko dobavljivim analognim
modemom. Vse funkcije se nato lahko
preprosto izvedejo prek telefonskega
prenosa podatkov (DFÜ).
Posamezne naprave so izdelane za različno velike sisteme M-Bus:

posebnim telegramom M-Bus lahko
adapter prestavimo v »Protection
Mode«.

nnTip DR001 250 števcev porabe
nnTip DR002 120 števcev porabe
nnTip MR004DL 60 števcev porabe
nnTip MR006DL 20 števcev porabe
TIMES
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Natančnost z
ultrazvokom
Robustnost, nedovzetnost za motnje in dolga življenjska doba so glavne lastnosti kompaktnega toplotnega števca Sensostar 2U. Naprava obratuje s tehnologijo ultrazvoka, ki se
ne obrabi, ter je primerna tudi za ozke vgradne razmere.

Z opcijsko razpoložljivim radijskim
modulom, ki se
vgradi v toplotni
števec, je Sensostar 2U možno
integrirati tudi
v radijski sistem
Messtechnik
REDAC.

Kompaktni toplotni števec Sensostar
2U merjenje volumskega toka izvaja s
tehnologijo ultrazvoka, ki se ne obrabi.
Naprava je zaradi svoje kompaktne
oblike primerna tudi za ozke vgradne
razmere. Poleg tega je računsko napravo dela za merjenje volumskega toka
možno sneti in montirati na ločenem
mestu. Ta števec v krogotoku vode
za ogrevanje nima mehansko gibljivih
delov, zato ima izredno malo motenj,
je robusten in ima dolgo življenjsko
dobo.
Ultrazvočni senzor pretoka
Senzor pretoka toplotnega števca Sensostar 2U je izdelan kot ultrazvočno
merilno območje. Za merjenje pretečene prostornine vode za ogrevanje
se uporabi tako imenovan postopek
»time of flight«. Pri tem se ultrazvoč12

TIMES

ni signali pošiljajo v smeri in tudi nasprotni smeri pretoka. Če se pošiljanje
ultrazvočnega signala izvaja po toku
navzdol, se časovni interval signalov
skrajša, če se izvaja po toku navzgor,
pa ustrezno podaljša. S časom intervala signalov računska naprava natančno
določi količino skozi števec pretečenega medija meritve.
Robustni platinasti temperaturni
senzorji
Določanje temperatur vode za ogrevanje dovodnega in povratnega se
izvaja konvencionalno z zanesljivimi,
obstojnimi in robustnimi platinastimi
senzorji upora tipa PT 1000. Ti imajo
krajši odzivni čas in so zelo natančni pri
merjenju. Glede na vgradno situacijo je
lahko naprava tovarniško opremljena s
temperaturnimi senzorji premera 5

mm, 5,2 mm in 6 mm. Temperaturni
senzorji so predvideni za neposredno
vgradnjo. Zaradi tega obstaja možnost
naročila naprave v izvedbi, pri kateri je
dolžina kabla temperaturnega senzorja
3 m.
Snemljiva računska naprava
Velik in kontrasten prikazovalnik iz
tekočih kristalov uporabniku stalno
kaže nakopičeno količino toplote in
omogoča zelo varno, preprosto in
hitro odčitavanje na kraju samem. S
kratkim pritiskom v lepo oblikovanem
ohišju vgrajene upravljalne tipke lahko
prikličete različne prikaze. Računsko
napravo toplotnega števca Sensostar
2U je možno sneti in na primer montirati na steno. Dolžina kabla računske
naprave je 85 cm.
Komunikacija
Naprava je tovarniško lahko opremljena z mnogimi komunikacijskimi možnostmi. Te pokrivajo skoraj vse možne
komunikacijske zahteve:

nnVmesnik M-Bus
nnVmesnik M-Bus in dva impulzna
vhoda

nnImpulzni izhod
nnVgrajen radijski modul 868 MHz (z
možnostjo vgradnje v radijski sistem Messtechnik REDAC)
nnVgrajen radijski modul in dva impulzna vhoda (z možnostjo vgradnje v radijski sistem Messtechnik
REDAC)

NOVO V PONUDBI

Radijski modul WMRA1 je idealna razširitev za vodne števce serije MODUMESS. Na tak
način je vodne števce možno preprosto in ugodno vključiti v radijski sistem REDAC.

Radijska povezava
vodnih števcev

Radijski modul WMRA1
je idealna dopolnitev za
vodne števce serije
MODUMESS.
Ne glede na to, ali gre za nadometne,
podometne ali ventilske vodne števce
serije MODUMESS – z radijskim modulom WMRA1 je te merilne naprave
možno preprosto in hitro vključiti v
radijski sistem REDAC. Na tak način
se lahko izmerjene vrednosti preprosto in neposredno prenesejo. Ročno
odčitavanje ni več potrebno, saj se izmerjene vrednosti in vrednosti porabe
posredujejo nezapleteno in udobno.
Za namestitev radijskega modula je
treba odstraniti samo slepi pokrov mehanskega vodnega števca. Pod tem
pokrovom je serijsko plošča senzorja,
ki služi za izmenjavo podatkov med
vodnim števcem in komunikacijskim
modulom. Majhen votel prostor pod
slepim pokrovom je predviden za ra-

dijski modul. Ta se z vijakom fiksira v
votlem prostoru in s plombo zavaruje
pred neželenimi manipulacijami.
Radijski modul WMRA1 stalno ugotavlja impulze štetja vodnega števca,
nadzoruje ugotavljanje impulzov,
shranjuje ugotovljene vrednosti pora-

Obširna testiranja
Radijski modul WMRA1 izpolnjuje
skladnost CE v skladu z Direktivo
1995/5/EC in je testiran v zvezi z
elektromagnetno združljivostjo
po EN 300 220-1, EN 300 220-2
(odpornost), EN 301 498-1, EN
301 498-3 (sevanje motenj).

be brez možnosti, da bi se te izgubile,
ter ustrezne podatke o porabi v obliki
radijskih telegramov pošilja postaji za
zbiranje podatkov DACOS.
Radijski modul WMRA1 shranjuje in po
radijski povezavi posreduje naslednje
vrednosti:

nnAktualna vrednost porabe
nnVrednost ključnega dneva
nnDatum ključnega dneva
nn13 mesečnih vrednosti
nnKoda napake
nnDatum napake
Na splošno je za en mehanski vodni
števec serije MODUMESS potreben en
radijski adapter WMRA1.

TIMES
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Odkrivanje novih sledi v enem najbolj fotografiranih mest srednje Evrope je pravi izziv.
Nasprotna elementa ogenj in voda nam kažeta pot do energije polnih posebnosti in zavednih prebivalcev mesta Salzburg.

Ognjena strast in hlad
Mozartovo mesto, festivalno mesto,
kulturno mesto, rezidenčno mesto,
mesto svetovne kulturne dediščine,
kongresno mesto, turistično mesto, mesto filma »Moje pesmi, moje
sanje« ... Za Salzburg obstaja veliko
sinonimov, ki dajejo pečat svetovnemu slovesu mesta. Metropola ob reki
Salzach – glede na število prebivalcev
– ni brez razloga najbolj obiskano mesto v Avstriji. Odkrivanje novih poti do
krajev, ki jih še niso temeljito osvetile
bliskavice, se izkaže za velik izziv. Ob
strokovnem spremstvu Nizozemke,
katere srce že 25 let bije za Salzburg,
raziskujemo energije polne kraje, spoznavamo srčne prebivalce in se vzpenjamo na velike višine.

le in rezidenčnega kompleksa, ki sta
postala mestna dragulja in danes sodita pod svetovno kulturno dediščino
organizacije UNESCO. V tistih časih je
veliko vročine moglo prenesti 40 kurjačev, ki so na les kurili v klasicističnih
lončenih pečeh v 180 sobah rezidence. V skritih majhnih sobicah za pečmi
so neopazno skrbeli za to, da ogenj ni
ugasnil in da je bilo uglednim prebivalcem ter njihovim gostom vedno prijetno toplo. Veliko povpraševanje po
umetniško izdelanih lončenih pečeh,
ki so jih naredili moderne nadškofi, je
poskrbelo za razcvet lončarstva, katerega izjemen sloves je segel tudi preko
državnih meja.
Ogenj in voda

Tako prikupna, da je preprosto ni mogoče spregledati, je baročna rezidenca,
center stoletja dolge vladavine nadškofov. Velik del svoje energije so cerkveni
vladarji usmerili v izgradnjo katedra-
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Prav tako ognjevito je v ulici Getreidegasse, najslavnejši ulici v mestu. Temu
ni tako zaradi mnogih turistov, temveč
kovaške peči pri vhodu št. 28. Ključa-
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vničarstvo Wieber kovaštvo neguje na
kraju, na katerem je pred 500 leti še
bilo grajsko kovaško nadškofa in kjer
so takrat kovali konjske podkve.
»Nasprotni element« ognja – voda –
služi za varčevanje z energijo pri samostanski pekarni St. Peter. Že 700 let
samostanski peki tukaj pečejo kruh
iz naravnega kislega testa. Ekološka
energija prihaja iz lastne majhne elektrarne, ki jo poganja voda iz kanala
Almkanal, enega najstarejših sistemov
za oskrbovanje z vodo in energijo v
srednji Evropi.
Pri toliko vode (in zloglasnem dolgotrajnem dežju) ni presenetljivo, da se
obrt izdelave dežnikov v Salzburgu
prav tako ohranja. Medtem ko so v
poslovnem prostoru podjetja Kirchtag
v pritličju na naslovu Getreidegasse 22
na voljo dežniki, kovčki in usnjeni izdelki, delavci na podstrešju izdelujejo
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POTOVANJE

dna preračunljivost
najbolj individualne dežnike, kar jih je
mogoče kupiti. Zelo skrbno in z mojstrsko natančnostjo nastajajo dežniki
najvišje kakovosti, za katere si direktor podjetja Andreas Kirchtag upa dati
doživljenjsko garancijo.
Na strehi hiše spoznamo edinstvene
značilne strehe starega mesta. Ta valovito izdelana strešna konstrukcija je
omogočala zbiranje vode med dvignjenima deloma, da je bila tako v primeru
požara hitro na voljo voda za gašenje. Zaradi te konstruktivne rešitve v
nadškofiji nikoli ni bilo velikih mestnih
požarov.
Za gašenje žeje je od leta 1492 svoj
sloves ohranila pivovarna Stiegl kot čuvarka božjih sestavin vode, hmelja in
slada. Multimedijsko vodenje po največji zasebni pivovarni v Avstriji nam
predstavi dolgo zgodovino podjetja.
Salzburg po celem svetu slovi kot kraj
čaščenja klasičnih mojstrovin. Pole
tega si je v festivalskem dogajanju svoje stalno mesto zagotovila tudi swing
glasba. Festival »Jazz & The City« je lani
že 16. jesen spremenil v ognjeni letni
čas.
Po vroče-hladnem raziskovanju mesta
nam ostane naslednji vtis: Salzburg z
ognjevito strastjo še naprej razvija svoje tradicije in hladen kot voda ostaja
odprt za novosti.

Fotografije:
1 Ključavničarstvo Wieber v ulici Getreidegasse je na naslovu, kjer so od
leta 1415 v grajskem kovaštvu izdelovali podkve za konje.
2 Obrt izdelave dežnikov – prav tako
v ulici Getreidegasse – je zadnja svoje
vrste v Avstriji. Tukaj lahko dobite dežnike z doživljenjsko garancijo.
3 Najstarejša pekarna v mestu v enem
prostoru združuje pekarno in prodajalno. Kruh je takoj še boljši, če ga lahko
opazuješ pri peki.
4 Tudi to mora biti: pogled na katedralo in trdnjavo s streh Salzburga, ki
so se s svojo edinstveno konstrukcijo
uporabljale kot zbirni bazeni za vodo.
5 Hotel Goldgasse v svoji priključeni
gostilni neposredno na mizi pripravlja
flambirane palačinke. To pa je ognjevit
obrok!
6 Lepe lončene peči v rezidenci širijo
sloves salzburških lončarjev daleč preko državnih meja.
7 Hiška s tremi kvadratni metri na mostu
Mozartsteg, ki je nekoč bila mitnica, je
danes najmanjša kavarna v mestu. Okusen čaj Chai Latte vam bo na poti po
mestu zagotovo povrnil energijo.
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SALZBURG ONLINE
»Uradni turistični vodnik po
Salzburgu« vam nudi obširen
pregled:
www.salzburg.info
O več kot 15.000 razkošnih kvadratnih metrih katedrale se lahko
vnaprej informirate tukaj:
www.domquartier.at
Zadnji svoje vrste: izdelovalec
dežnikov Kirchtag pokaže, kaj
izdeluje ter kakšna strokovna
kakovost se skriva za vsakim
posameznim kosom:
www.kirchtag.com
Željo po črnem kruhu iz naravnega kislega testa iz 700 let stare
samostanske pekarne St. Peter
boste dobili na naslovu:
www.stiftsbaeckerei.at
Za »posebni kraj razgledov in
vpogledov v zgodovino Salzburga« velja Hotel Goldgasse. Hotel
in gostilno si na spletu lahko
ogledate na teh dveh naslovih:
www.hotelgoldgasse.at
www.gasthofgoldgasse.at
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MT MERILNA TEHNIKA

nnLASTNA PROGRAMSKA OPREMA
nnKONKURENČNOST
nnSTROKOVNO SVETOVANJE

1. PROIZVODNJA, DOBAVA IN MONTAŽA
TOPLOTNIH IN VODNIH ŠTEVCEV S
PRIPADAJOČO OPREMO
2. DELITEV STROŠKOV OGREVANJA IN VODE
3. MONTAŽA VELIKIH TOPLOTNIH ŠTEVCEV ZA
KOTLOVNICE
4. SVETOVANJE

Odgovornost in zanesljivost
MT merilna tehnika d.o.o. spada 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.

2000 Maribor, Cesta k Tamu 65
T +386 2 651 0159 F +386 2 651 0158
E info@mt-merilnatehnika.net W www.mt-merilnatehnika.net

