معلومات أكيدة

عداد الماء اإللكتروني METRONA
الذكي smart

عزيزتي المستأجرة ،عزيزي المستأجر،
ً
مستقبل سيقوم عداد الماء اإللكتروني  METRONAالذكي  smartبرصد استهالكك للماء.
ينص القانون على ضرورة تركيب أجهزة رصد االستهالك حتى يمكن حساب القيمة
المستحقة ارتبا ً
طا بمعدل االستهالك .ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية تحسين كفاءة الطاقة
مصدرا ها ًما للحياة!
تمثل
الماء
ألن
التوفير،
إمكانيات
على
التعرف
ويفيد في
ً
عدادات الماء هي أجهزة معايرة تقيس االستهالك المطلق للماء لكل منزل وبالتالي
فهي تتيح إمكانية الحساب بحسب االستهالك وفقًا لما ينص عليه قانون مصاريف
التشغيل .وهو ما يسري على عداد الماء البارد والدافئ .لون عداد الماء البارد مميز
عن لون عداد الماء الدافئ (الماء البارد = أزرق ،الماء الدافئ = أحمر).
يتم نقل قيم االستهالك وبيانات العدادات السلكيًا .عداد الماء الذكي  smartمصرح به
وفقًا لمواصفة أجهزة القياس األوروبية )2014/32/EU (MID
و).2014/30/EU (EMC
الجهاز مجهز بجوان محكم ويتعرف على كل محاوالت التالعب ويخزنها.

معلومات أكيدة

عداد الماء اإللكتروني METRONA
الذكي smart
بيانات فنية هامة:
مبدأ قياس التيار المتعدد
قراءة مغناطيسية للطارة
الوحدة الالسلكية  868ميجاهرتز
	حفظ قيم وسط ونهاية الشهر
فترة التشغيل 5 :أعوام

()1

( )1مستشعر لمسي

القراءة والبيانات في شاشة :LC
تاريخ بدء السريان

تنتقل الشاشة تلقائيًا إلى وضع السكون الموفر للطاقة .يمكنك تفعيلها مرة
أخرى من خالل الميتشعر اللمسي (.)1

يتم هنا عرض آخر تاريخ بدء سريان .في هذا التاريخ تم حفظ
قيمة االستهالك لفاتورتك السنوية.

يمكن من خالل استخدام المستشعر اللمسي عرض القيم التالية الواحدة تلو األخرى:

قيمة االستهالك في آخر تاريخ بدء سريان
ستجد هنا بيان قيمة االستهالك بوحدة م  ،3والتي يتم االستعانة
بها إلصدار فاتورتك السنوية.

بيان التشغيل باألزرار  /تفعيل الشاشة
يتم تفعيل الشاشة من خالل لمس المستشعر اللمسي (،)1
وعندئذ يتم عرض رمز اليد في الشاشة.

رقم الجهاز
سيتم عرض رقم جهاز عداد الماء المكون من  8خانات.

قيمة االستهالك الحالية
االستهالك الحالي  /قراءة العداد تتم بوحدة م  .3في يوم بدء
السريان تُحفظ هذه القيمة باعتبارها قيمة العام السابق .تستخدم
هذه القيمة في الوقت المعني للحصول على قراءة بينية.
اختبار قطاعات الشاشة
هنا تومض كل القطاعات لفترة قصيرة .يمكنك من خالل
التحقق مما إذا كانت كل قطاعات الشاشة تعمل بشكل سليم.

عداد الماء الذكي  smartال يتأثر باالختالالت .وباإلضافة إلى ذلك
فإنه يراقب بنفسه أدائه الوظيفي باستمرار .في حال ظهور أي خلل شديد
فإن عداد الماء يوقف وظيفة القياس .يرجى االتصال على الفور بمركز خدمة
 Gewobagلدى ظهور أي خلل بالجهاز.

مسئول التنسيق معك:
مركز الخدمة
بريد إلكترونيservice@gewobag.de :
تليفون( 0800 4708-800 :مجاني)
فاكس030 4708-4510 :
للحصول على مزيد من المعلومات يمكنك زيارة
www.gewobag.de/funkablesung

شركة مقاوالت Gewobag
المساهمة في برلين
صندوق بريد  10504 ،21 04 50برلين
www.gewobag.de

