Güvenle bilgilendirildi

Elektronik ısı pay ölçer
TELMETRIC smart

Sayın Kiracı,
gelecekte elektronik ısı pay ölçer TELMETRIC smart
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.
Son gün değeri cihazınızda kayıtlı kalır ve bir yıl
boyunca sizin tarafınızdan görüntülenebilir.

Güvenle bilgilendirildi

Elektronik ısı pay ölçer
smart
TELMETRIC smart
Elektronik ısı pay ölçer TELMETRIC smart tüketimi doğrudan petekte ölçer. Tüketim ölçümü için iki ısı sensörü
ile oda ve petek ısısı ve buradan da petek üzerinden
verilmiş olan ısı miktarı tespit edilir.

Cihaz, tüketim değerleri ve önemli verileri gösteren bir
LC ekrana sahiptir. TELMETRIC smart tüketim değerlerini
ve sayaç verilerini kablosuz olarak aktarır. Cihaz ısıtma
giderleri yönergesi madde 5’e istinaden onaylıdır.

Avantajlara genel bakış:

Önemli teknik veriler:

 ahili izleme ve son gün değeri sayesinde
D
arıza emniyetli.
Okuma için daireye girilmesi gerekmez
CE uygunluğu
Manipülasyona karşı korumalı (mühür)

İletim gücü		<10 mW
Telsiz frekansı		868 MHz
Çalışma süresi		10 Yıl
Kapsam
DIN EN 834

LC göstergede yer alan bilgiler:
Gösterge saat 05:00’dan 21:00’e kadar aktiftir.
Gösterge diğer zamanlarda alt kısma dokunularak
aktive edilebilir.
Göstergede her defasında 8 saniye boyunca
aşağıdaki değerler yansıtılır:

Cihaz numarası
kesin tanımlamaya yarar

Güncel tüketim
	
güncel tüketim / sayaç değerini
gösterir
	
Ara okumalar için de kullanılır

Son gün değeri
	
Son hesaplama periyodu sonundaki
tüketim değeri
	
Bu değer ilk yılda 0’dır.
Değerlendirme
	
Değerlendirme faktörü veya
hesaplama faktörü de sayılır
	
Tek tip ölçeklendirmeye yarar

TELMETRIC smart, önemli hatalarda, manipülasyon
teşebbüslerinde veya cihazın tahrip edilmesi
durumunda okuma işini durdurur. Göstergede diğer
değerlerin yanı sıra bir “F” görüntülenir. 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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