TOPLOTNI ŠTEVEC Z MERILNO KAPSULO Sensostar 2/2+

Idealni zamenljivi

toplotni števec

Najbolj primeren za vgradnjo v obstoječe enocevne priključne dele je toplotni števec z
merilno kapsulo Sensostar 2/2+. Zaradi široke palete razpoložljivih izvedb kapsul se lahko
ti števci uporabljajo v kombinaciji z skoraj vsemi na trgu obstoječimi ohišji toplotnih
števcev (enocevnimi priključnimi deli).
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Prilagodljiv, premišljen,
zanesljiv
Toplotni števci z merilno kapsulo tipa Sensostar 2
so koncipirani kot zamenljivi števci in se uporabljajo
povsod tam, kjer že obstaja ohišje toplotnega števca
(enocevni priključni del) za števce s kapsulo. Tovrstna
ohišja so bila v zadnjih desetletjih vgrajena v več deset
tisoč zgradbah. Toplotni števec z merilno kapsulo
Sensostar 2 je bil v glavnem razvit za to, da je možno
tudi v takšnih zgradbah uporabljati prednosti, ki jih nudi
računska naprava družine toplotnih števcev Sensostar 2.
Fleksibilna uporaba in premišljeno upravljanje
Velik in kontrasten prikaz s stalno prikazano nakopičeno količino toplote ter na zgornji strani števca odtisnjena serijska številka omogočata hitro odčitavanje števca
na kraju samem.
Zanesljiv pri merjenju
Toplotni števec z merilno kapsulo Sensostar 2 izstopa
poleg s svojo funkcionalnostjo tudi s svojo zanesljivostjo. Njegove merilne lastnosti so izjemne.
Rešitev za vsako vgradno situacijo – na voljo tako
kompaktna kot tudi razcepljena izvedba
Toplotni števec z merilno kapsulo Sensostar 2 je v
osnovi dobavljiv v izvedbi s snemljivo računsko napravo ter v izvedbi kot fiksna kompaktna enota. Izvedba
s fiksno računsko napravo ima prednost zelo nizke
vgradne višine. To omogoča uporabo števca tudi v
zelo ozkih vgradnih situacijah. Izvedba s snemljivo
računsko napravo nudi možnost, da je računska enota
lahko montirana v razdalji do 30 centimetrov od senzorja za pretok na drugem mestu – kar je prednost pri
posebnih vgradnih situacijah.
Raznolike možnosti variacij
Zaradi raznolikih možnosti variacij svojih komponent je
možno števec s kapsulo Sensostar 2 individualno prilagoditi v teku izdelave v tovarni na posebne vgradne
zahteve. Možne so naslednje izvedbe:
nnIzbira dolžin temperaturnih senzorjev
nnIzbira premera temperaturnega senzorja
nnVgradnja zapisovalnika podatkov
nnVmesnik M-Bus
nnVmesnik Mini-Bus
nnBrezpotencialni impulzni izhod
nn2 impulzna vhoda
nnVgrajen radijski modul 868 MHz (z možnostjo integracije v radijski sistem Messtechnik REDAC)
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Senzor pretoka
Senzor pretoka toplotnega števca z merilno kapsulo
Sensostar 2 je izdelan kot koaksialni večtokovni senzor
pretoka. Odčitavanje rotorja se izvaja na elektronski
način in povsem brez povratnih učinkov. Ta princip
merjenja zagotavlja dolgo obdobje merjenja brez
motenj.
Temperaturni senzorji
Glede na vgradno situacijo je lahko naprava tovarniško
opremljena s temperaturnimi senzorji s premerom 5
mm, 5,2 mm in 6 mm. Temperaturni senzorji se lahko
uporabljajo z neposrednim potopom ali tudi vgradijo
v potopne lupine. Zaradi tega obstaja možnost, da se
napravo v tovarni naroči v izvedbi z dolžino kabla temperaturnega senzorja 3 metre. Temperaturni senzorji
so natančni platinasti senzorji PT 500 z zelo kratkim
odzivnim časom in izjemno natančnostjo merjenja.
Računska naprava za zanesljivo,
preprosto in hitro odčitavanje
Velik in kontrasten prikaz s tekočini kristali uporabniku
stalno prikazuje nakopičeno količino toplote in omogoča zelo zanesljivo, preprosto in hitro odčitavanje
na kraju samem. Z v lepo oblikovanem ohišju vgrajeno upravljalno tipko lahko s kratkim pritiskom tipke
prikličete različne prikaze. Za zagotovitev preprostega
upravljanja naprave so posamezni prikazi razdeljeni na
glavni prikaz, tehnični prikaz in statistični prikaz.
Prek prikazovalnika LCD naprave je možno odčitati do
15 mesečnih vrednosti. Na ta način je prek optičnega
vmesnika možno odčitati do 18 mesečnih vrednosti
ter s prenosnim računalnikom (z ustrezno programsko
opremo) nadaljnje informacije kot npr. maksimalni
pretok, maksimalno zmogljivost itd.
Komunikacija: vmesniki in možnosti
Naprava je tovarniško lahko opremljena z mnogimi
komunikacijskimi možnostmi, ki pokrivajo skoraj vse
možne komunikacijske zahteve.
Optični infrardeči vmesnik
Vsak toplotni števec z merilno kapsulo Sensostar 2
ima serijsko optični vmesnik. Z optično bralno glavo in
za izdelek specifično programsko opremo je mogoče
shranjene podatke o porabi odčitati iz števca.

TOPLOTNI ŠTEVEC Z MERILNO KAPSULO Sensostar 2/2+
DOBAVLJIV KOT MODEL SSTAR, ASTAR, MSTAR IN VSTAR
PRIMEREN ZA VEČINO NA TRGU RAZPOLOŽLJIVIH OHIŠIJ
TOPLOTNIH ŠTEVCEV (ENOCEVNI PRIKLJUČNI DELI)

Vmesnik M-Bus z napajanjem (M-Bus VS)
Ta izvedba se uporabi, ko se mora zelo pogosto izvesti
komunikacija podatkovnega vodila M-Bus z napravo.
Pri tem se vmesnik podatkovnega vodila M-Bus naprave napaja z napetostjo tudi s strani podatkovnega vodila M-Bus. Vmesnik podatkovnega vodila M-Bus, ki ni
galvansko ločen, izpolnjuje odsotnost reakcije v skladu
s PTB (EN1434-3). Toplotni števec z merilno kapsulo
Sensostar 2 se lahko pri tej izvedbi prek vmesnika
M-Bus neomejeno pogosto odčita.
Vmesnik M-Bus brez napajanja
(z ločenim potencialom)
Sensostar 2 s podatkovnim vodilom M-Bus brez napajanja nudi galvansko ločen vmesnik z odsotnostjo
reakcije. Na dan je v omrežju podatkovnega vodila
M-Bus z največjo razširitvijo na 250 naprav možnih 24
odčitavanj na toplotni števec. Če odčitavanja niso tako
pogosta in/ali je v omrežju nameščenih več končnih
naprav, se to neporabljeno „dobroimetje“ shrani v
napravi.
Dva dodatna impulzna vhoda (samo v povezavi z
napajanjem podatkovnega vodila M-Bus)
S to možnostjo lahko elektronika toplotnega števca z
merilno kapsulo Sensostar vrednosti porabe zunanjih
naprav z impulznim izhodom prišteje. Prištete vrednosti porabe od npr. števcev za hladno in toplo vodo
se pri odčitavanju toplotnega števca pošljejo zraven
s telegramom podatkovnega vodila M-Bus naprave.
Impulzna vhoda 1 in 2 za zunanje števce se lahko

nastavita s posebno za izdelek specifično konfiguracijsko programsko opremo.
2 dodatna tarifna registra (samo v povezavi z 2
dodatnima impulznima vhodoma)
Na voljo sta 2 tarifna registra, ki pod določenimi
pogoji seštejeta energijo ali čas. Ta tarifna registra se
lahko nastavita z za izdelek specifično konfiguracijsko
programsko opremo.
Brezpotencialni impulzni izhod
Toplotni števec z merilno kapsulo Sensostar 2 je dobavljiv z brezpotencialnim impulznim izhodom (razred A0
po EN1434), ki oddaja prek števnih impulzov toplotnega števca.
Zapisovalnik podatkov
Zapisovalnik podatkov je dodatna funkcija za zapisovanje podatkov o porabi in posameznih vrednosti
števca v prosto izbirnih časovnih intervalih v internem
pomnilniku. Zmogljivost pomnilnika je do 10.589 podatkovnih zapisov.
Vključitev v radijski sistem Messtechnik REDAC
Toplotni števec z merilno kapsulo Sensostar 2 je lahko
tovarniško opremljen z vgrajenim radijskim modulom.
Ta omogoča vključitev celotne družine števcev Sensostar 2 v radijski sistem Messtechnik REDAC. Radijska
komunikacija s podatkovnimi zbiralniki DACOS se pri
tem izvaja v frekvenčnem območju 868 MHz.
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ SSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA ISTA
RAČUNSKA NAPRAVA

Temperaturno območje
Območje temperaturne razlike
Temperatura skladišča in okolice
Minimalna razlika v temperaturi
Odstopanje temperature
Pogostost merjenja pri qp
Prikaz
Prikaz količine toplote
Vmesniki

°C
K
°C
K
°C
sek.

Standard
opcijsko

Napajalna napetost
Varovanje podatkov
Ključni dnevi
Pomnilnik maksimalnih vrednosti
Varnostni razred
EMV

1 ... 150
3 ... 100
5 ... 55
0,2
0,01
dinamično krmiljen ciklus merjenja od 12,5 ... 60 sek
LCD 8-mestni + posebni znaki
MWh; opcijsko kWh, GJ, 3 decimalke
optični vmesnik (s protokolom M-Bus)
M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, brezpotencialni impulzni izhod za energijo ali volumen, dva impulzna vhoda vključno s podatkovnim vodilom M-Bus, radio 868 MHz
baterija 3 V litij, najmanj 6 + 1 let, opcijsko 10 let
enkrat dnevno v pomnilniku fiksnih vrednosti
odčitavanje 15 mesečnih vrednosti, prosta izbira letnega ključnega dneva;
odčitavanje 18 mesečnih vrednosti prek optičnega vmesnika
za pretok in zmogljivost
IP54
v skladu z EN 1434, okoljski razred C

TEMPERATURNI SENZORJI
Platinast natančen senzor
Premer senzorja
Dolžina priključnega kabla
Način vgradnje

SENZOR PRETOKA

Nazivni pretok (qp)
Maksimalni pretok (qs )
Minimalni pretok (qi/qp )
Mesto vgradnje (izbirno)
Temperaturno območje
Barvne kode (SENSOSTAR 2+)
Izguba tlaka pri qp (dP)
Izguba tlaka pri qs (dP)
Nazivni tlak PN
Metrološki razredi

Zagonske vrednosti
Vgradnja
Dolžina kabla do računske
naprave
Priprava za vgradnjo

PT500, DIN IEC 60751
5,0; opcijsko 5,2 in 6,0
1,5; opcijsko 3,0
neposreden potop v krogelni ventil ali posreden v potopno pušo
fiksno vgrajeno v senzor pretoka, opcijsko oba senzorja zunaj

mm
m
dovodni tok
povratni tok

m3/h
m3/h

0,6
1,2
1:100; 1:50; 1:25

°C
bar
bar
bar
nemško mersko
pravo Direktiva MID
l/h

IZMERE

Nazivni pretok (qp)
Zunanji navoj EAS*

Izmere računske enote
Vgradna višina od EAS
Vgradna višina pri sneti računski enoti

1,5
2,5
3,0
5,0
1:100; 1:50; 1:25
1:100; 1:50; 1:25
vodoravno ali navpično
15 ... 90
modra
rdeča
črna
0,12
0,23
0,24
0,36
0,68
0,74
16
A/B/C
natančnostni razred 2 ali 3 v skladu z EN 1434 [1:25, 1:50; 1:100]
2,5
3,0
5,0
v povratnem toku, opcijsko v dovodnem toku
30 cm, ffiksno priključen
priključni del EN14154 (IST) z 2“ navojem

0,6
SENSOSTAR 2 SStar
(računska enota ni snemljiva)
77,3 mm x 110,6 mm
51 mm
–

1,5
2“

2,5
SENSOSTAR 2+ SStar
(računska enota je snemljiva)
80,1 mm x 110,6 mm
69,2 mm
41 mm

* 2“ enocevni priključni del (EAS) ni vsebovan v obsegu dobave, ga je pa možno po potrebi dodatno naročiti.
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ SSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA ISTA

Tlačna izguba (mbar)

Krivulja tlačnih izgub

Pretok (l/h)

IZMERE
SENSOSTAR 2 SStar
(računska enota ni snemljiva)

SENSOSTAR 2+ SStar
(računska enota je snemljiva)
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ ASTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA ALLMESS

RAČUNSKA NAPRAVA

Temperaturno območje
Območje temperaturne razlike
Temperatura skladišča in okolice
Minimalna razlika v temperaturi
Odstopanje temperature
Pogostost merjenja pri qp
Prikaz
Prikaz količine toplote
Vmesniki

°C
K
°C
K
°C
sek.

Standard
opcijsko

Napajalna napetost
Varovanje podatkov
Ključni dnevi
Pomnilnik maksimalnih vrednosti
Varnostni razred
EMV

1 ... 150
3 ... 100
5 ... 55
0,2
0,01
dinamično krmiljen ciklus merjenja od 12,5 ... 60 sek
LCD 8-mestni + posebni znaki
MWh; opcijsko kWh, GJ, 3 decimalke
optični vmesnik (s protokolom M-Bus)
M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, brezpotencialni impulzni izhod za energijo ali volumen, dva impulzna vhoda vključno s podatkovnim vodilom M-Bus, radio 868 MHz
baterija 3 V litij, najmanj 6 + 1 let, opcijsko 10 let
enkrat dnevno v pomnilniku fiksnih vrednosti
odčitavanje 15 mesečnih vrednosti, prosta izbira letnega ključnega dneva;
odčitavanje 18 mesečnih vrednosti prek optičnega vmesnika
za pretok in zmogljivost
IP54
v skladu z EN 1434, okoljski razred C

TEMPERATURNI SENZORJI
Platinast natančen senzor
Premer senzorja
Dolžina priključnega kabla
Način vgradnje

SENZOR PRETOKA
Nazivni pretok (qp)
Maksimalni pretok (qs )
Minimalni pretok (qi/qp )

Minimalni pretok (qi/qp )
Mesto vgradnje (izbirno)
Temperaturno območje
Barvne kode (SENSOSTAR 2+)
Izguba tlaka pri qp (dP)
Izguba tlaka pri qs (dP)
Nazivni tlak PN
Metrološki razredi
Zagonske vrednosti
Vgradnja
Dolžina kabla do računske
naprave
Priprava za vgradnjo

mm
m

m3/h
m3/h
Mesto vgradnje
vodoravno
Mesto vgradnje
navpično
°C
bar
bar
bar
nemško mersko
pravo Direktiva MID
l/h

IZMERE

Nazivni pretok (qp)
Zunanji navoj EAS

Izmere računske enote
Vgradna višina od EAS
Vgradna višina pri sneti računski enoti
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PT500, DIN IEC 60751
5,0; opcijsko 5,2 in 6,0
1,5; opcijsko 3,0
neposreden potop v krogelni ventil ali posreden v potopno pušo

0,6
1,2
1:100; 1:50; 1:25

1,5
3,0
1:100; 1:50; 1:25

2,5
5,0
1:100; 1:50; 1:25

1:50; 1:25

1:50; 1:25

1:50; 1:25

vodoravno ali navpično
15 ... 90
modra
rdeča
črna
0,12
0,23
0,24
0,36
0,68
0,74
16
A/B/C
natančnostni razred 2 ali 3 v skladu z EN 1434 [1:25, 1:50; 1:100]
2,5
3,0
5,0
v povratnem toku, opcijsko v dovodnem toku
30 cm, ffiksno priključen
priključni z navojem M77x1,5

0,6
SENSOSTAR 2 AStar
(računska enota ni snemljiva)
76,8 mm x 110,6 mm
77 mm
–

1,5
M77x1,5

2,5
SENSOSTAR 2+ AStar
(računska enota je snemljiva)
80,1 mm x 110,6 mm
95,5 mm
67,4 mm

VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ ASTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA ALLMESS

Tlačna izguba (mbar)

Krivulja tlačnih izgub

IZMERE

SENSOSTAR 2 AStar
(računska enota ni snemljiva)

Pretok (l/h)

SENSOSTAR 2+ AStar
(računska enota je snemljiva)
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ MSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA MINOL
RAČUNSKA NAPRAVA

Temperaturno območje
Območje temperaturne razlike
Temperatura skladišča in okolice
Minimalna razlika v temperaturi
Odstopanje temperature
Pogostost merjenja pri qp
Prikaz
Prikaz količine toplote
Vmesniki
Napajalna napetost
Varovanje podatkov

°C
K
°C
K
°C
sek.

Standard
opcijsko

Standard
opcijsko

Ključni dnevi
Pomnilnik maksimalnih vrednosti
Varnostni razred
EMV

TEMPERATURNI SENZORJI
Platinast natančen senzor
Premer senzorja
Dolžina priključnega kabla
Način vgradnje dovodni tok/
povratni tok

SENZOR PRETOKA
Nazivni pretok (qp)
Maksimalni pretok (qs )
Minimalni pretok (qi/qp )

Minimalni pretok (qi/qp )
Temperaturno območje
Barvne kode (SENSOSTAR 2+)
Izguba tlaka pri qp (dP)
Izguba tlaka pri qs (dP)
Nazivni tlak PN
Metrološki razredi
Zagonske vrednosti
Vgradnja
Dolžina kabla do računske
naprave
Priprava za vgradnjo

mm
m
opcijsko

1 ... 150
3 ... 100
5 ... 55
0,2
0,01
dinamično krmiljen ciklus merjenja od 12,5 ... 60 sek
LCD 8-mestni + posebni znaki
MWh; opcijsko kWh, GJ, 3 decimalke
optični vmesnik (s protokolom M-Bus)
M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, brezpotencialni impulzni izhod za energijo ali volumen, dva impulzna vhoda vključno s podatkovnim vodilom M-Bus, radio 868 MHz
baterija 3 V litij, najmanj 6 + 1 let, opcijsko 10 let
enkrat dnevno v pomnilniku fiksnih vrednosti
Zapisovalnik podatkov za zapis podatkov
odčitavanje 15 mesečnih vrednosti, prosta izbira letnega ključnega dneva;
odčitavanje 18 mesečnih vrednosti prek optičnega vmesnika
za pretok in zmogljivost
IP54
v skladu z EN 1434, okoljski razred C

PT500, DIN IEC 60751
5,0; opcijsko 5,2 in 6,0
1,5; opcijsko 3,0
1 temperaturni senzor v senzorju pretoka in 1 neposredno potopen temperaturni
senzor v krogelnem ventilu ali oba neposredno potopna temperaturna
senzorja v krogelnem ventilu ali dopustitev potopne puše na zahtevo

m3/h
m3/h
Mesto vgradnje
vodoravno
Mesto vgradnje
navpično
°C

0,6
1,2
1:100; 1:50; 1:25

1,5
3,0
1:100; 1:50; 1:25

2,5
5,0
1:100; 1:50; 1:25

1:50; 1:25

1:50; 1:25

1:50; 1:25

15 ... 90
rdeča
črna
0,23
0,24
0,68
0,74
16
natančnostni razred 2 ali 3 v skladu z EN 1434
2,5
3,0
5,0
v povratnem toku, opcijsko v dovodnem toku
30 cm, ffiksno priključen

modra
0,12
0,36

bar
bar
bar
Direktiva MID
l/h

IZMERE

Nazivni pretok (qp)
Zunanji navoj EAS*

Izmere računske enote
Vgradna višina od EAS
Vgradna višina pri sneti računski enoti

priključni del EN14154 (M60) z navojem M60x1,5

0,6
SENSOSTAR 2 MStar
(računska enota ni snemljiva)
77,3 mm x 110,6 mm
50,6 mm
–

1,5
M60x1,5

2,5
SENSOSTAR 2+ MStar
(računska enota je snemljiva)
80,1 mm x 110,6 mm
68,7 mm
40,6 mm

* Priključni del EN14154 (M60) z navojem M60x1,5 ni vsebovan v obsegu dobave, ga je pa možno po potrebi dodatno naročiti.
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ MSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA MINOL

Tlačna izguba (mbar)

Krivulja tlačnih izgub

Pretok (l/h)

IZMERE

SENSOSTAR 2 MStar
(računska enota ni snemljiva)

SENSOSTAR 2+ MStar
(računska enota je snemljiva)
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVECSENSOSTAR 2/2+ VSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA TECHEM
RAČUNSKA NAPRAVA

Temperaturno območje
Območje temperaturne razlike
Temperatura skladišča in okolice
Minimalna razlika v temperaturi
Odstopanje temperature
Pogostost merjenja pri qp
Prikaz
Prikaz količine toplote
Vmesniki
Napajalna napetost
Varovanje podatkov

°C
K
°C
K
°C
sek.

Standard
opcijsko

Standard
opcijsko

Ključni dnevi
Pomnilnik maksimalnih vrednosti
Varnostni razred
EMV

TEMPERATURNI SENZORJI
Platinast natančen senzor
Premer senzorja
Dolžina priključnega kabla
Način vgradnje dovodni tok/
povratni tok

Nazivni pretok (qp)
Maksimalni pretok (qs )
Minimalni pretok (qi/qp )
Mesto vgradnje (izbirno)
Temperaturno območje
Barvne kode (SENSOSTAR 2+)
Izguba tlaka pri qp (dP)
Izguba tlaka pri qs (dP)
Nazivni tlak PN
Metrološki razredi
Zagonske vrednosti
Vgradnja
Dolžina kabla do računske
naprave
Priprava za vgradnjo

PT500, DIN IEC 60751
5,0; opcijsko 5,2 in 6,0
1,5; opcijsko 3,0
1 temperaturni senzor v senzorju pretoka in 1 neposredno potopen temperaturni
senzor v krogelnem ventilu ali oba neposredno potopna temperaturna
senzorja v krogelnem ventilu ali dopustitev potopne puše na zahtevo

mm
m
opcijsko

SENZOR PRETOKA

1 ... 150
3 ... 100
5 ... 55
0,2
0,01
dinamično krmiljen ciklus merjenja od 12,5 ... 60 sek
LCD 8-mestni + posebni znaki
MWh; opcijsko kWh, GJ, 3 decimalke
optični vmesnik (s protokolom M-Bus)
M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, brezpotencialni impulzni izhod za energijo ali volumen, dva impulzna vhoda vključno s podatkovnim vodilom M-Bus, radio 868 MHz
baterija 3 V litij, najmanj 6 + 1 let, opcijsko 10 let
enkrat dnevno v pomnilniku fiksnih vrednosti
Zapisovalnik podatkov za zapis podatkov
odčitavanje 15 mesečnih vrednosti, prosta izbira letnega ključnega dneva;
odčitavanje 18 mesečnih vrednosti prek optičnega vmesnika
za pretok in zmogljivost
IP54
v skladu z EN 1434, okoljski razred C

m3/h
m3/h

°C
bar
bar
bar
Direktiva MID
l/h

IZMERE

Nazivni pretok (qp)
Zunanji navoj EAS*

Izmere računske enote
Vgradna višina od EAS
Vgradna višina pri sneti računski enoti

0,6
1,5
2,5
1,2
3,0
5,0
1:100; 1:50; 1:25
1:100; 1:50; 1:25
1:100; 1:50; 1:25
vodoravno / navpično / vzdolžno
15 ... 90
modra
rdeča
črna
0,12
0,23
0,24
0,36
0,68
0,74
16
natančnostni razred 2 ali 3 v skladu z EN 1434
2,5
3,0
5,0
v povratnem toku, opcijsko v dovodnem toku
30 cm, ffiksno priključen
priključni del EN14154 (TE1) z navojem M62x2

0,6
SENSOSTAR 2 VStar
(računska enota ni snemljiva)
78 mm x 110,6 mm
51 mm
–

1,5
M62x2

2,5
SENSOSTAR 2+ VStar
(računska enota je snemljiva)
80,1 mm x 110,6 mm
69,5 mm
41,4 mm

* Priključni del EN14154 (TE1) z navojem M62x2 ni vsebovan v obsegu dobave, ga je pa možno po potrebi dodatno naročiti.
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VEČTOKOVNI KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC SENSOSTAR 2/2+ VSTAR
PRIMEREN ZA ENOCEVNE PRIKLJUČNE DELE PODJETJA TECHEM

Tlačna izguba (mbar)

Krivulja tlačnih izgub

Pretok (l/h)

IZMERE

Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers

SENSOSTAR®2/2+ VStar

SENSOSTAR 2 VStar
SENSOSTAR 2+ VStar
Pressure drop of the multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ VStar
(računska enota ni snemljiva)
(računska enota je snemljiva)
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MT MERILNA TEHNIKA

LASTNA PROGRAMSKA
OPREMA KONKURENČNOST
STROKOVNO 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

1/2017

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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