Güvenle bilgilendirildi

Elektronik METRONA
su sayacı smart

Sayın Kiracı,
gelecekte elektronik METRONA su sayacı su tüketiminizi
ölçecektir. Ölçüm cihazlarının kurulumu, tüketime bağlı
hesaplama yapılabilmesi için yasal zorunluluktur. Bu
enerji verimliliği için olanak sağlar ve tasarruf imkanlarının bulunmasına yarar, çünkü su hayati önemdeki bir
kaynaktır.
Su sayaçları, kullanıcı başına su tüketimini ölçen ve
böylelikle tüketime dayalı hesaplamayı işletme maliyetleri yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştiren kalibreli
cihazlardır. Bu hem soğuk ve hem de sıcak su sayacı için
geçerlidir. Bunlar renkleri ile ayırt edilir (Soğuk su = Mavi,
Sıcak su = Kırmızı).
Tüketim değerleri ve sayaç verileri kablosuz olarak iletilir.
Su sayacı smart Avrupa ölçüm aletleri yönetmeliğine göre
2014/32/EU (MID) ve 2014/30/EU (EMC) onaylanmıştır.
Cihaz mühürlüdür ve tüm manipülasyon girişimlerini
kaydeder.

Güvenle bilgilendirildi

Elektronik METRONA
su sayacı smart
Önemli teknik veriler:
Çok demetli akım ölçüm prensibi
Manyetik çark taraması
868-MHz kablosuz modülü
Ay ortası ve ay sonu değerlerinin kaydı
Çalışma süresi: 5 Yıl

(1)

(1) dokunmatik sensöre

Okuma ve LC göstergede yer alan bilgiler:
Son gün tarihi

Gösterge otomatik olarak enerji optimizasyonlu
dinlenme moduna geçer. Göstergeyi dokunmatik
sensör (1) üzerinden aktive edebilirsiniz.

Geçen son gün tarihi gösterilir. Bu tarihte
yıllık hesaplamanız için tüketim değeri
kaydedilir.

Dokunmatik göstergeye basılarak aşağıdaki değerler
birbiri ardına görüntülenebilir:

Geçen son gün tarihinin tüketim değeri
Burada, yıllık hesaplamanız için kullanılmış
olan m³ cinsinden tüketim değerini
bulabilirsiniz.

Gösterge buton onayı/ekran aktivasyonu
Gösterge dokunmatik sensöre (1) basılarak

Cihaz numarası

aktive edilir; bu durumda ekranda el

Su sayacının 8 haneli cihaz numarası

sembolü gösterilir.

gösterilir.

Güncel tüketim değeri
Güncel tüketim/Sayaç değeri m³ cinsinden.
Dönemin son gününde bu değer önceki yıl
değeri olarak kaydedilir. Ara okuma için bu
değer ilgili dönem için kullanılır.
Kademe testi
Burada tüm kademeler kısa biçimde
görüntülenir. Böylelikle göstergenin tüm
kademelerinin sorunsuz olarak çalıştığını
kontrol edebilirsiniz.

Smart su sayacı dış etkilere karşı korumalıdır.
Ayrıca çalışma durumunu kendi kendine sürekli
olarak kontrol eder. Su sayacı önemli hatalarda
ölçüm işlemini durdurur.
Bir cihaz arızası durumunda lütfen derhal
Gewobag’ın servis merkezini bilgilendirin.

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
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