INFORMACJA DLA MIESZKA CÓW

na wy wietlaczu podzielnika  przyk adowo :

Szanowni Pa stwo !
Mi o jest nam Pa stwa
poinformowa , e w
bie cym sezonie wprowadzili my nowoczesn
technologi elektronicznego odczytu podzielników
kosztów
TELMETRIC, jakie s zamontowane
w Pa stwa mieszkaniach. Odczyt podzielnika
odbywa si za pomoc urz dzenia MDE  ma ego
przeno nego
komputera (palmtopa), który jest
wyposa ony w g owic
odczytuj c . Odczyt
elektroniczny zast puje dotychczas stosowan metod
r cznego zapisu warto ci odczytanych na
papierowych kartach odczytowych.
Serwisant dokonuj cy odczytu, wyposa ony w
urz dzenie odczytowe MDE przyk ada do
podzielnika specjaln g owic czytaj c  odczyt
podzielnika dokonuje si samoczynnie. Odczytane
dane zapisywane s w pami ci urz dzenia MDE, a
nast pnie przenoszone drog elektroniczn do
systemu
rozliczeniowego.
Taka
metoda
elektronicznego odczytu i transmisji danych
eliminuje jak kolwiek mo liwo ingerencji czy te
pope nienia b du i gwarantuje 100% pewno , e
warto ci
zu ycia
odczytane
na
Pa stwa
podzielnikach zostan
bezb dnie uj te w
rozliczeniach.
Pomimo tego, e odczyt wykonywany jest w sposób
samoczynny, który praktycznie eliminuje mo liwo
pope nienia b du i nie jest Pa stwu zostawiana
adna papierowa kopia, zawsze maj Pa stwo
mo liwo sprawdzenia poprawno ci dokonanych
odczytów. Na odwrocie otrzymanego rozliczenia
(patrz tabelka poni ej) znajd Pa stwo informacj o
ilo ci odczytanych podzielników, ich numerach
identyfikacyjnych oraz warto ciach odczytanych i
zapami tanych przez
podzielnik jednostek na
koniec okresu rozliczeniowego. W podanym
przyk adzie na podzielniku o numerze 94223
odczytano 4263 jednostki. Te informacje z tylnej
strony wydruku rozliczenia znajd Pa stwo na
wy wietlaczu podzielnika  przyk adowo :
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- numer podzielnika

- jednostki zapami tane przez podzielnik

Prosimy o zwrócenie uwagi na symbole
poprzedzaj ce sekwencj cyfr! Zgodno informacji
z tylnej strony rozliczenia z warto ciami
wy wietlanymi
na
podzielniku
potwierdza
poprawno odczytów.
Jednostki brane do rozliczenia s zapami tane przez
podzielnik i nie zmieniaj si do ko ca kolejnego
okresu rozliczeniowego, a wi c po otrzymaniu
rozliczenia mo na sprawdzi , czy wszystkie dane
podane w rozliczeniu zgadzaj si z danymi
wy wietlanymi przez podzielnik zamontowany w
Pa stwa mieszkaniu.
Poza
jednostkami
zapami tanymi przez
podzielnik i numerem podzielnika
na
wy wietlaczu pojawiaj si
cyklicznie co 8
sekund równie inne informacje. S to :
- Liczba kontrolna

lub
Uwaga : Liczba ta przez 3 ostatnie miesi ce okresu
rozliczeniowego nie jest wy wietlana
- Wskazania bie ce jednostek zu ycia

- Sygnalizacja uszkodzenia podzielnika
W przypadku uszkodzenia
podzielnik
samoczynnie prze cza si na tryb pracy awaryjnej,
w trakcie której w sposób trwa y wy wietlany jest
jedynie numer podzielnika.
WSP.
OCENY
0,61

JEDNOSTKI WSP. JEDNOSTKI DO
RED.
ROZLICZENIA
= 2600xxxxxxxxxxxxxxxxx
= 2600 x 0,80 = 2080

