Niezawodna weryfikacja

Bezprzewodowy podzielnik
kosztów ogrzewania
kaloBLUE K1.5X
Szanowny mieszkańcu,
W przyszłości zużycie ciepła w Państwa lokalu będzie
rejestrowane za pomocą bezprzewodowego podzielnika kosztów ogrzewania kaloBLUE K1.5X. Montaż
urządzeń rejestrujących jest obowiązkiem ustawowym i ma umożliwiać rozliczanie zależne od zużycia.
Służy to wykrywaniu potencjalnych oszczędności,
które mogą się przełożyć na wzrost efektywności
energetycznej 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 obecność Państwa podczas odczytu nie jest już konieczna.
W dniu rozliczenia urządzenia są resetowane do stanu
początkowego „0”. Oznacza to, że od 1.01 jednostki
zużycia są podliczane od nowa.
Wartość z dnia rozliczenia pozostaje zapisana w urządzeniu i mogą ją Państwo odczytywać przez cały rok.

Niezawodna weryfikacja

Bezprzewodowy podzielnik kosztów
ogrzewania kaloBLUE K1.5X
Podzielnik kosztów ogrzewania regularnie sprawdza,
czy grzejnik działa. W tym celu jest dokonywany
pomiar temperatury na powierzchni grzejnika i w
pomieszczeniu. Z różnicy obu tych wartości wynika
emisja ciepła.

Na wyświetlaczu są wskazywane istotne dane i
wartości zużycia. Transmisja wartości zużycia i
danych liczników odbywa się drogą bezprzewodową.
Urządzenia są dopuszczone do użytku w rozumieniu
§ 5 rozporządzenia o kosztach ogrzewania.

Przegląd zalet:

Ważne dane techniczne:

 budowana funkcja diagnostyki urządzenia
W
Brak konieczności wchodzenia do mieszkania
w celu dokonania odczytu
Spełnia wymagania europejskiej dyrektywy
radiowej R&TTE 1999/5/WE
Oznakowanie CE (2004/1058/WE)
Zabezpieczenie przed ingerencją (plomba)

Moc nadajnika
<10 mW
Częstotliwość radiowa 868 MHz
Czas pracy
10 lat
Obszar zastosowania
DIN EN 834
Stopień ochrony		IP 31 (DIN 40 050)

Wskazania na wyświetlaczu LCD:

Uwaga:

W trybie ciągłym są wyświetlane w pętli następujące
cztery wartościt:

Po dniu rozliczenia (31.12) urządzenia są resetowane
do stanu początkowego „0”. Oznacza to, że od 1.01
jednostki zużycia są podliczane od nowa.

1)	ieżąca wartość zużycia/
wartość między odczytami
(4 sekundy)
2)	Zakres temperatur/system
czujnika (4 sekundy)
3)	Test segmentów (1 sekundę
świeci, 1 sekundę nie świeci)
4)	Wartość z roku poprzedniego
(4 sekundy)

W razie wystąpienia usterki ciągłe rejestrowanie jest
natychmiast przerywane. Zostaje zapisana data i
komunikat o błędzie. Dotyczy to także zniszczenia
urządzenia.
W razie wadliwego działania urządzenia należy
niezwłocznie zwrócić się do centrum serwisowego
Gewobag.

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

Gewobag WohnungsbauAktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin
www.gewobag.de

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

