
Sayın Kiracı, 

gelecekte kablosuz ısı pay ölçer kaloBLUE K1.5X ısı 
tüketiminizi ölçecektir. Ölçüm cihazlarının kurulumu, 
tüketime bağlı hesaplama yapılabilmesi için yasal 
zorunluluktur. Bu enerji verimliliği için olanak sağlar 
ve tasarruf imkanlarının bulunmasına yarar.

Hesaplama döneminin sonunda tüketim değeri 
dönemin son gününde (31.12.) cihazda kaydedilir ve 
sonrasında kablosuz olarak okunabilir. Bu nedenle 
okuma için artık hazır bulunmanız gerekmez.

Dönemin son gününde cihazlar yeniden başlangıç 
değeri olan “0”a döner. Bu demektir ki 01.01.’den 
itibaren tüketim miktarları yeniden tespit edilir.

Son gün değeri cihazınızda kayıtlı kalır ve bir yıl 
boyunca sizin tarafınızdan görüntülenebilir. 

Güvenle bilgilendirildi  
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LC göstergede yer alan bilgiler:

Sürekli döngü halinde aşağıdaki dört değer 
gösterilir:

Isı pay ölçer, peteğin çalışıp çalışmadığını düzenli 
olarak kontrol eder. Bu aşamada ısıtıcının üst yüzey 
sıcaklığı ve ayrıca alana giden sıcaklık ölçülür. Bu iki 
değerin birbirinden farkı ısı salımını verir.

Ekran size temel verileri ve tüketimleri gösterir. Tüketim 
değerleri ve sayaç verilerinin aktarımı kablosuz olarak 
gerçekleşir. Cihazlar ısıtma giderleri yönergesi madde 
5’e istinaden onaylıdır.

Bilgi: 

Dönemin son gününden (31.12.) sonra cihazlar 
yeniden başlangıç değeri olan “0”a döner. Bu demektir 
ki 01.01.’den itibaren tüketim miktarları yeniden tespit 
edilir.

Bir arızanın oluşması durumunda sürekli kayıt 
otomatik olarak durdurulur. Tarih ve hata mesajı 
kaydedilir. Bu, cihazın tahribi için de geçerlidir.

Bir cihaz arızası durumunda lütfen derhal 
Gewobag’ın servis merkezini bilgilendirin.

Avantajlara genel bakış:

 Cihaz dahilinde hata tespiti
 Okuma için daireye girilmesi gerekmez
  Avrupa  

Telsiz Yönergesi R&TTE 1999/5/EG şartlarını karşılar
 CE uyumlu (2004/1058/EC)
 Manipülasyona karşı korumalı (mühür) 

 

1)  Güncel tüketim değeri/Ara 
okuma değeri (4 saniye)

2)  Sıcaklık alanı /Sensör  
sistemi (4 saniye)

3)  Kademe testi (1 saniye açık, 
1 saniye kapalı)

4)  Önceki yıl değeri (4 saniye)

Önemli teknik veriler:

İletim gücü  <10 mW
Telsiz frekansı  868 MHz
Çalışma süresi  10 Yıl
Kapsam DIN EN 834
Koruma türü  IP 31 (DIN 40 050)

İlgili kişi:

Servis Merkezi
E-Posta: service@gewobag.de
Telefon: 0800 4708-800 (ücretsiz)
Faks: 030 4708-4510

Diğer bilgiler bu adreste
www.gewobag.de/funkablesung

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

www.gewobag.de
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