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Elektroniczny podzielnik 
kosztów ogrzewania 
TELMETRIC smart

Szanowny mieszkańcu, 

W przyszłości zużycie ciepła w Państwa lokalu będzie 
rejestrowane za pomocą elektronicznego podzielnika 
kosztów ogrzewania TELMETRIC smart. Montaż urzą-
dzeń rejestrujących jest obowiązkiem ustawowym i 
ma umożliwiać rozliczanie zależne od zużycia. Służy 
to wykrywaniu potencjalnych oszczędności, które 
mogą się przełożyć na wzrost efektywności energe-
tycznej lokali.

Na koniec okresu rozliczeniowego w urządzeniu 
zostanie zapisana wartość zużycia według stanu na 
dzień rozliczenia (31.12), która następnie odczytana 
zostanie z niego bezprzewodowo. Dzięki temu obec-
ność Państwa podczas odczytu nie jest już konieczna.

Wartość z dnia rozliczenia pozostaje zapisana w 
urządzeniu i mogą ją Państwo odczytywać przez 
cały rok.
 



Wskazania na wyświetlaczu LCD:

Wyświetlacz jest aktywny w godzinach 05:00–21:00. 
W innych porach można uaktywnić wyświetlacz, 
dotykając jego prawej dolnej części. 

Na wyświetlaczu są wskazywane następujące  
informacje, które zmieniają się co 8 sekund:

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

www.gewobag.de

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania  
TELMETRIC smart oblicza zużycie bezpośrednio na 
grzejniku. Rejestrowanie zużycia odbywa się metodą 
pomiaru temperatury po stronie pomieszczenia i 
grzejnika za pomocą dwóch czujników temperatury 
i ustalenia na tej podstawie ilości ciepła oddawanej 

przez grzejnik. Urządzenie zawiera wyświetlacz LCD, 
na którym można odczytać wartości zużycia i inne 
istotne dane. Wartości zużycia i dane liczników są z 
TELMETRIC smart transmitowane drogą bezprzewo-
dową. Urządzenie jest dopuszczone do użytku w  
rozumieniu § 5 rozporządzenia o kosztach ogrzewania.

Przegląd zalet:

  Niezawodność działania dzięki monitorowaniu 
własnego działania i wartościom na dzień rozliczenia

  Brak konieczności wchodzenia do mieszkania w 
celu dokonania odczytu 

 Oznakowanie CE 
 Zabezpieczenie przed ingerencją (plomba)

Ważne dane techniczne:

Moc nadajnika  <10 mW
Częstotliwość radiowa  868 MHz
Czas pracy  10 lat
Obszar zastosowania DIN EN 834

W przypadku poważnego błędu, prób ingerencji lub 
zniszczenia urządzenia TELMETRIC smart przerywa 
pomiar. Na wyświetlaczu oprócz innych wskazań jest 
wyświetlana litera „F”. W razie wadliwego działania 
urządzenia należy niezwłocznie zwrócić się do  
centrum serwisowego Gewobag.

Numer urządzenia
  służy do jednoznacznej  

identyfikacji

Bieżące zużycie
  wskazuje bieżące zużycie/stan  

licznika
  służy także do odczytu stanu 

pośredniego

Wartość na dzień rozliczenia
  Wartość zużycia na koniec  

ostatniego okresu rozliczeniowego
 w pierwszym roku wynosi 0 

Ocena
  również współczynnik oceny lub 

współczynnik przeliczenia
 służy do jednolitego skalowania 

smart
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Osoba kontaktowa:

Centrum serwisowe
e-mail: service@gewobag.de
Telefon: 0800 4708-800 (połączenie bezpłatne)
Faks: 030 4708-4510

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie
www.gewobag.de/funkablesung


