Elektroniczny podzielnik
kosztów ogrzewania

DAN E TECH N IC ZN E
Metoda pomiarowa

dwuczujnikowa

Wskazania wyświetlacza

test wyświetlacza
numer podzielnika
wartość zużycia minionego okresu rozliczeniowego
liczba kontrolna
aktualna wartość zużycia

Autodiagnoza

bieżąca autodiagnoza wraz z sygnalizacją stwierdzonych
uszkodzeń, usterek bądź prób ingerencji

Zabezpieczenie termiczne

stała kontrola wskazań czujnika temperatury pomieszczenia,
samoczynne przełączanie na jednoczujnikową metodę pomiarową
przy zakłóceniach cieplnych

Rozpoznanie pracy grzejnika

dynamiczna kontrola różnicy temperatur

Funkcje terminala przenośnego

zintegrowany czytnik kodu kreskowego
odczyt przy pomocy złącza optycznego na podczerwień

Zakres temperatur stosowania

średnia obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego
od tmin =35°C do tmax=105oC, dla czujnika zdalnego do 125°C

Rodzaj instalacji c.o

jedno-lub dwururowa

Czujniki temperatury

NTC, sezonowany

Rozdzielczość czujnika temp.

0,03K

Wyświetlacz

odporny na wysoką temperaturę wyświetlacz ciekłokrystaliczny
LCD: 5 znaków + znak specjalny

Zasilanie

bateria o przedłużonej trwałości 3,0V

Sposób realizacji pomiaru

w pełni elektroniczny przy pomocy mikroprocesora

Nominalny zakres temperatury
pracy czujników

od 0°do 125°C czujniki temperatury sezonowane

Trwałość baterii

10 lat plus rezerwa

Materiał

część przednia: poliwęglan; część tylna: aluminium;

Wymiary

100 x 37 x 29 mm

Złącze komunikacyjne

dwukierunkowe złącze optyczne

Cechy charakterystyczne

Dopuszczenie

programowana data samoczynnego odczytu
kalendarz wewnętrzny uwzględniający lata przestępne
zapamiętane wskazania na koniec
14 ostatnich miesięcy
elektroniczna kontrola zamknięcia
C3.01 2003

TELMETRIC
PLUS
dla jakości
rozliczeń

plus

TELMETRIC plus
jest kolejną ge neracją podzielników
elektro nicznych, które Metrona Polska
wprowadza do swojej oferty handlowej.

SZEROKI OBSZAR ZASTOSOWAŃ
zakres temperatur stosowania
dla średnich obliczeniowych
temperatur czynnika grzewczego
w grzejniku 35°C do 105°C (125°C)

DOKŁADNOŚĆ

WIARYGODNOŚĆ

• 2 precyzyjne czujniki
• eliminacja wpływu
obcych źródeł ciepła
• dynamiczna kontrola
temperatury grzejnika i otoczenia

wyeliminowane poprzez wprowadzenie systemu kodów kreskowych. Coroczne odczyty podlegają
kontroli wiarygodności dzięki systemowi liczb kontrolnych. Podzielnik
plus
jest elektronicznie
TELMETRIC
zabezpieczony i chroniony, co powoduje, że jakakolwiek próba niedozwolonej ingerencji z zewnątrz jest
rejestrowana i zapamiętana.

TELMETRICplus
Wraz z upływem czasu i zbieranymi doświadczeniami rosną wymagania stawiane urządzeniom, przy pomocy których rozliczane są koszty ogrzewania mieszkań.
Użytkownik oczekuje urządzeń dokładnych, pewnych w działaniu, odpornych na manipulacje. Tylko na takiej podstawie można zbudować wzajemne zaufanie pomiędzy mieszkańplus
stanowi
cem, zarządcą nieruchomości, a firmą rozliczeniową. Podzielnik TELMETRIC
doskonałą kontynuację tradycji naszej firmy w tej dziedzinie i w sensie dosłownym nawiązuje do sukcesu rynkowego jaki odniósł stosowany w milionach egzemplarzy w całej
Europie jak również i w Polsce podzielnik kapilarny OPTRONIC

Próby zamierzonego oddziaływaPERSPEKTYWICZNE
ROZWIĄZANIE
plus
spełnia warunki,
TELMETRIC

które umożliwiają jego stosowanie
w praktycznie wszystkich spotykanych dzisiaj instalacjach c.o.
plus
jest
Podzielnik TELMETRIC
konstrukcją rozwojową, która
w ramach funkcjonującego systemu rozliczeniowego wzbogacana
będzie o kolejne elementy, które
optymalizować będą proces zbierania i przetwarzania danych rejestrowanych przez podzielnik.

Podejmując decyzję o wyposażeniu zasobów mieszkaniowych w nowoczesne podzielniki
plus
podejmuje się
TELMETRIC
jednocześnie decyzję o wprowadzeniu elastycznego i rozwojowego
systemu rozliczeniowego. Elementy
te decydować będą, że stosowane
podzielniki przez wiele lat ich eksploatacji zachowają walor konkurencyjności i nowoczesności.

DOKŁADNOŚĆ, PEWNOŚĆ
DZIAŁANIA I ZAUFANIE
Proces pomiarowy realizowany
jest przy pomocy dwóch precyzyjnych czujników o ujemnym
współczynniku temperaturowym
(NTC), o rozdzielczości 0,03K,
plus
dzięki czemu TELMETRIC
rejestruje nawet niewielkie ilości oddawanego przez grzejnik
ciepła. Czujniki są sezonowane
i odporne na starzenie. Mierzone
parametry i relacje zachodzące
pomiędzy nimi poddawane są
ciągłej kontroli i analizie logicznej,
za co odpowiedzialne jest sprawdzone w praktycznych zastosowaniach oprogramowanie podzielnika. Daje to możliwość eliminacji
niechcianego wpływu na wskazania podzielnika zewnętrznych
źródeł ciepła pochodzących n.p.
z promieniowania słonecznego.
Podzielnik poza skumulowanymi
na koniec okresu rozliczeniowego
jednostkami zużycia groma dzi
również informacje obrazujące

zarejestrowane miesięczne jednostki zużycia. Widoczna plomba
mechaniczna jest wystarczającym
zabezpieczeniem przed niepożądaną ingerencją z zewnątrz. Jednakże to co jest ważne w podzielniku powinno być zabezpieczone
podwójnie. Oprócz tradycyjnej
plomby podzielnik wyposażony
jest w elektroniczny układ rejestracji otwarcia czyli tzw. plombę
elektroniczną. Trudno o większą
pewność. Zastosowanie osiągnięć
najnowszej techniki zaowocowało
stworzeniem bardzo precyzyjnego
przyrządu, który w połączeniu ze
sprawdzonym systemem rozliczeniowym może dać tylko jeden wynik: dokładne rozliczenia.

nia termicznego na urządzenie
plus
zostają przez TELMETRIC
rozpoznane automatycznie. Podzielnik przełącza się samoczynnie na tzw. tryb pracy jednoczujnikowej, przy której mikroprocesor
przyjmuje do obliczeń stałą temperaturę otoczenia. Nie ma zatem możliwości, aby wskazanie
podzielnika zostało zafałszowane.

Nr podzielnika

•
•
•
•

system liczb kontrolnych
autodiagnoza
elektroniczna plomba
sygnalizacja uszkodzeń
i prób manipulacji

WYGODA

92278
15346

14380

• programowalna data
samoczynnego odczytu
• czytelny wyświetlacz

WYGODNA OBSŁUGA,
PRZEJRZYSTA I CZYTELNA
INFORMACJA
Podzielnik zapamiętuje wskazanie
na koniec danego okresu rozliczeniowego i rozpoczyna zliczanie
jednostek zużycia w kolejnym
okresie rozliczeniowym. Samoczynny odczyt następuje w dowolnie zaprogramowanym dniu.
Funkcja ta gwarantuje, że w danej
nieruchomości wszystkie brane
do rozliczenia jednostki zużycia
przypadające na poszczególne
mieszkania odpowiadają dokładnie
zaprogramowanemu okresowi rozliczeniowemu. Przejrzysty sposób
prezentacji informacji na wyświetlaczu LCD umożliwia użytkownikowi ciągłą kontrolę wskazań bieżących i ich porównanie z ostatnim
okresem rozliczeniowym.

Zapamiętane jednostki zużycia na koniec
ostatniego okresu rozliczeniowego

Liczba kontrolna

plus
TELMETRIC

mikroprocesorowy,
dwuczujnikowy podzielnik
kosztów ogrzewania
gwarantuje najwyższą
niezawodność i dokładność

Wskazanie bieżące
jednostek zużycia

TELMETRICplus posiada dopuszczenie C3.01 2003 potwierdzające jego zgodność z normą EN 834,
a tym samym z normą PN-EN 834.

WIARYGODNOŚĆ
Programowanie podzielnika
plus
realizowane jest
TELMETRIC
poprzez terminal z dwukierunkowym
szeregowym interfejsem. Powstanie
ewentualnych błędów podczas programowania zostało praktycznie

Pozostałe elementy oferty
METRONA POLSKA:
•
•
•
•

podzielniki ze zdalnym odczytem
ciepłomierze kompaktowe
wodomierze mieszkaniowe
wymiana legalizacyjna wodomierzy i ciepłomierzy

• pakiet usług serwisowych:
- indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników
- indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie wskazań ciepłomierzy
- przekazywanie danych na nośnikach elektronicznych
- indywidualne rozliczanie kosztów ciepłej i zimnej wody użytkowej (c.w. i z.w.)
- serwis techniczny oferowanych urządzeń

