DA N E T EC H N IC Z N 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,
transfer danych do kolejnego montowania podzielnika

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

wersja krótka: 100 x 37 x 29 mm
wersja długa (wymiana Optronic): 145 x 37 x 29 mm

Złącze komunikacyjne

dwukierunkowe złącze optyczne do programowania podzielnika

Ilość informacji przekazywanych
do koncentratora danych

14

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, Norma Europejska PN-EN 834

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

Pozostałe elementy oferty METRONA POLSKA:
•
•
•
•

ciepłomierze kompaktowe oraz budynkowe
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

Elektroniczny podzielnik
kosztów ogrzewania
ze zdalnym odczytem

TELMETRIC
Precyzja rozliczeń
i komfort usługi

star

Nowy podzielnik elektroniczny

TELMETRIC

SZEROKI OBSZAR ZASTOSOWAŃ

star

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

Zalety podzielnika TELMETRICstar

ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

System zdalnego odczytu

METRONA

TELMETRICstar jest przystosowany
do zdalnego odczytu zgromadzonych w nim danych, służących następnie do podziału kosztów ciepła
przypadających na poszczególnych
użytkowników. Rozliczenie kosztów
ciepła odbywa się bez konieczności wchodzenia do mieszkań.
Po zainstalowaniu podzielników
TELMETRICstar komfort użytkowa-

WIARYGODNOŚĆ

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

Podzielnik TELMETRICstarstanowi doskonałą kontynuację tradycji naszej
firmy i w sensie dosłownym nawiązuje do sukcesu rynkowego jaki odniósł
stosowany w milionach egzemplarzy
w całej Europie, jak również w Polsce, podzielnik kapilarny OPTRONIC
oraz TELMETRICpro.

▸ ▸ Uniezależnienie odczytu podzielników
od obecności lokatorów w mieszkaniu
▸ ▸ Możliwość rozliczania kosztów ogrzewania
mieszkań czasowo niezamieszkałych
▸ ▸ Odpowiednia moc sygnału nadawczego
przystosowana do zwiększonego zasięgu działania
▸ ▸ Comiesięczne zapamiętanie wskazań
▸ ▸ Zabezpieczenie przed błędnym odczytem
▸ ▸ Brak konieczności stosowania procedur
szacowania zużycia ciepła

TELMETRICstar jest częścią składową nowego systemu METRONY
przesyłania danych drogą radiową.
Podzielnik występuje w dwóch wersjach konstrukcyjnych: wersja długa
przeznaczona do przezbrojenia zasobów wyposażonych w podzielniki
OPTRONIC oraz krótka przeznaczona do montażu w zasobach nieopomiarowanych lub wyposażonych
w podzielniki inne niż OPTRONIC.
Wersja długa jest unikalną konstrukcją przystosowaną, jak żaden inny
podzielnik elektroniczny, do montażu w zasobach mieszkaniowych
wyposażonych w podzielniki kapilarne OPTRONIC, których część tylna
w całości wykorzystywana jest do
montażu części przedniej podzielnika TELMETRICstar

DOKŁADNOŚĆ

nia systemu rozliczeniowego osiąga
najwyższy poziom. Wariant odczytu
urządzeń bez konieczności wchodzenia do mieszkania, dostępny
dotychczas dla lokali z poziomym
rozprowadzeniem instalacji c.o. staje się wraz z wprowadzeniem podzielników TELMETRICstar dostępny również dla mieszkań zasilanych
z kilku pionów, bez konieczności
dokonywania kosztownej przeróbki
instalacji. Rozwiązania techniczne
z zakresu rozliczania kosztów ciepła
niedostępne dotychczas dla większości mieszkań w Polsce są możliwe do stosowania bez ograniczeń.
TECHNIKA
TELMETRIC star pracuje według
dwuczujnikowej metody pomiarowej. Transmisja danych oparta
na częstotliwości 868 MHz gwarantuje odporność na zakłócenia. „Sercem” urządzenia jest
mikroprocesor, który steruje pracą podzielnika. Oprogramowanie
mikroprocesora i wysoka rozdzielczość czujników temperatury
powodują, iż rozliczenia sporządzone na podstawie wskazań podzielników TELMETRICstar charakteryzują się wysoką dokładnością.

Wersja tzw. „długa” podzielników
TELMETRICstar przeznaczona jest
dla przezbrojenia zasobów mieszkaniowych wyposażonych w podzielniki kapilarne OPTRONIC. Wymiany
podzielników cieczowych na elektroniczne nie można już przeprowadzić prościej: w trakcie odczytów podzielników OPTRONIC, w miejsce
zdjętej części przedniej podzielnika
montowana jest nowa część przednia uzbrojona w nowoczesną elektronikę. Montaż odbywa się z wykorzystaniem części tylnej podzielnika
OPTRONIC, mocna podstawa podzielnika pozostaje nienaruszona.
Odpada montaż i konieczność wymiany elementów mocujących, co
poza aspektem praktycznym ma
również aspekt estetyczny.
DOKŁADNOŚĆ, PEWNOŚĆ DZIAŁANIA I ZAUFANIE
Coroczny odczyt podzielników
TELMETRICstar odbywa się przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń
odbiorczych obsługiwanych przez
personel serwisowy. Wszystkie dane
istotne dla rozliczenia są zabezpieczone liczbą kontrolną oznacza to,
iż są one każdorazowo przez system
rozliczeniowy weryfikowane pod kątem ich poprawności i wiarygodności.

Nr podzielnika

•
•
•
•

system liczb kontrolnych
autodiagnoza
elektroniczna plomba
sygnalizacja uszkodzeń
i prób manipulacji

Podzielnik TELMETRICstar jest elektronicznie zabezpieczony i chroniony,
co powoduje, że jakakolwiek próba
niedozwolonej ingerencji z zewnątrz
jest w sposób niezawodny sygnalizowana i zostaje również zapamiętana.
Próby zamierzonego oddziaływania
termicznego na urządzenie zostają
przez TELMETRICstar rozpoznane
automatycznie.
W takich sytuacjach podzielnik samoczynnie, przełącza się na tzw. tryb
pracy jednoczujnikowej, przy której mikroprocesor przyjmuje do obliczeń stałą
temperaturę otoczenia. Nie ma zatem
możliwości, aby wskazanie podzielnika
zostało zafałszowane, bądź było wynikiem oddziaływania zewnętrznych źródeł ciepła lub prób manipulacji. Proces
pomiarowy realizowany jest przy pomocy dwóch precyzyjnych czujników
o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC), o rozdzielczości 0,03K,
dzięki czemu TELMETRICstar 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 gromadzi
również informacje obrazujące zarejestrowane miesięczne jednostki zużycia.
Plomba mechaniczna jest wystarczającym zabezpieczeniem przed

Zapamiętane jednostki
zużycia na koniec ostatniego
okresu rozliczeniowego

Liczba kontrolna

WYGODA
92278
15346

14380

• programowalna data
samoczynnego odczytu
• czytelny wyświetlacz

niepożądaną ingerencją z zewnątrz.
Jednakże to co jest ważne w podziel
niku powinno być zabezpieczone podwójnie: oprócz plomby tradycyjnej
podzielnik wyposażony jest w elektroniczny układ rejestracji otwarcia czyli
tzw. plombę elektroniczną. Trudno
o większą pewność. Oczywiście informacja o ewentualnej, niedozwolonej
ingerencji w podzielnik jest przekazywana do urządzenia odczytowego
i będzie uwzględniona w rozliczeniach
zgodnie z obowiązującym w danych
zasobach regulaminem rozliczeń.
Zastosowanie osiągnięć najnowszej
techniki zaowocowało stworzeniem
bardzo precyzyjnego przyrządu, który
w połączeniu ze sprawdzonym systemem rozliczeniowym może dać tylko
jeden wynik: dokładne rozliczenia.
WYGODNA OBSŁUGA,
PRZEJRZYSTA I CZYTELNA
INFORMACJA
Podzielnik zapamiętuje wskazanie na
koniec danego okresu rozliczeniowego i rozpoczyna zliczanie jednostek
zużycia w kolejnym okresie rozliczeniowym. Odczyt następuje w dowolnie
zaprogramowanym dniu. Funkcja ta
gwarantuje, że w danej nieruchomości
wszystkie uwzględniane w rozliczeniu
jednostki zużycia przypadające na poszczególne mieszkania odpowiadają
dokładnie zaprogramowanemu okresowi rozliczeniowemu. Użytkownik
systemu może sprawdzić poprawność
wykonanego rozliczenia - przejrzysty
sposób prezentacji informacji na wyświetlaczu LCD umożliwia użytkownikowi porównanie danych z podzielnika
zdanymi podanymi na rozliczeniu.

Wskazanie bieżące
jednostek zużycia

