Kompatibilní se systémem pro dálkový odečet dat

MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA HYDROCLIMA-RFM

Poměrové měřiče spotřeby tepla HYDROCLIMA-RFM měří teplotu povrchu radiátoru a
teplotu na okraji místnosti pomocí dvou přesných senzorů. Vyznačují se velkým rozsahem
teplot od 0°C do 95°C, čímž splňují požadavky
všech systémů ústředního topení.
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Svými největšími přednostmi, což je především způsob dálkového sběru a registrace dat,
spolu se schopností odečítat data prostřednictvím optického rozhraní, se řadí mezi
přední produkty v oblasti měření spotřeby
tepla na trhu. Konstrukční provedení a všechny funkce našich poměrových měřičů jsou v
souladu s požadavky normy EN 834.

MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA HYDROCLIMA-RFM

Elektronický měřič spotřeby tepla je vybaven dvěma teplotními senzory a
bezdrátovým vysílacím modulem MBUS Radio (v souladu s požadavky
normy EN13757), který je součástí systému pro dálkový odečet dat HYDROLINK. Spolu s měřiči řady RFM a prostředky pro dálkový odečet dat utvářejí
ucelený systém sběru dat. Poskytovaná záruka je založená na použití materiálů prvotřídní kvality - procesory Texas Instruments a termistorové senzory s
přesností 1%. Poměrový měřič spotřeby tepla HYDROCLIMA-RFM ukládá
veškerá data do paměti, aby se kdykoliv v průběhu roku mohla sestavit
komplexní analýza provozních podmínek.
.

Registrace řady měření ve 3 rozsazích okolních teplot.
Měřič je nedílnou součástí bezdrátového systému dálkového odečítání
HYDROLINK - sběrnice MBUS (v souladu s PN-EN13757)
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Životnost baterie 10 roků
Příklad zobrazení na displeji: použité aktuální jednotky, jednotky
použité za poslední účtované období,

I bez demontáže měřiče spotřeby tepla z radiátoru je možné změnit jeho
provozní parametry. Desetiletá záruka plně pokrývá servisní období.

HYDROCLIMA-RFM - elektronický
měřič spotřeby tepla se dvěma
senzory, doplněný bezdrátovým
vysílacím modulem MBUS Radio.

Všechny měřiče spotřeby tepla firmy BMETER jsou permanentně zapouzdřeny od okamžiku opuštění výrobní linky. Takto jsou eliminovány případné
rušivé vlivy ve vnitřním prostoru obalu (během montáže jednotlivých částí
měřiče), což by mohlo mít dopady na přesnost indikace. Otevření tělesa
měřiče HYDROCLIMA-RFM znamená nevratné poškození jeho zapouzdření.
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MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA HYDROCLIMA-RFM

HYDROCLIMA-RFM elektronický měřič spotřeby tepla s 2 senzory pro bezdrátový odečet dat
Typ

HYDROCLIMA-RFM, 2-senzory
(v souladu s EN 834)
LCD, 6-místný s tečkami

Displej

90 x 44 x 24 mm

Rozměry
Odečítání dat

bezdrátové elektronické, optické

Odečítání dat

bezdrátové
elektronické
optické

Jmenovitý pracovní rozsah měřiče

od 0°C do 85°C

Jmenovitý pracovní rozsah senzorů

od 0°C do 95°C

Typ systému ústředního topení
Max. výkon radiátoru
Přesnost měření
Počet chybových kódů
Komunikace

jedna větev potrubí
dvě větve potrubí
12 500 W
termistory 1%
3
bezdrátově
opticky

Dva teplotní senzory
Nerozebíratelné provedení
Bezdrátová komunikace pomocí protokolu
Wireless MBUS (EN13757)
Registrace teplotních intervalů

Optické rozhraní
Bezdrátový přenos
RADIO

Každý měřič spotřeby tepla je vybaven moderním optickým
rozhraním, které umožňuje odečet dat. Takto se zkrátí doba ustavení a odečítání dat a sníží se provozní náklady. Poměrový měřič
HYDROCLIMA-RFM ukládá data do paměti a takto umožňuje
komplexní analýzu provozních podmínek v průběhu celé sezóny.
Tato analýza je možná na základě registrace dat, jako jsou naměřené hodnoty ve 4 různých teplotních intervalech radiátoru a
místnosti.

Public building

Private building

Industrial building

Multifamily building

Systém bezdrátového odečtu dat HYDROLINK Wireless MBUS Radio - využívá
protokol v souladu s normou EN13757
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HEAT COST ALLOCATOR HYDROCLIMA-RFM

Test displeje:
všechny symboly svítí

Automatická indikace (každých 10 sekund) skutečné spotřeby během topné
sezóny. Díky tomu má každý nájemce možnost si sledovat svoje náklady na topení
od posledního vyúčtování.

88888

Indikace na displeji po aktivaci optického rozhraní:
Aktuální spotřeba

indikace v aktuálním účtovacím období
den zahájení účtovacího období
výrobní číslo měřiče
indikace za poslední účtovací období

c 143

Den zahájení
účtovacího období

1 1.10

Ostatní indikace lze odečítat bezdrátově anebo přes optické rozhraní:
Způsob odečítání

Výrobní číslo měřiče

Typová řada měřiče a výrobní číslo
Maximální teplota radiátoru s datem výskytu

RADIO
ANO
v aktuálním účtovacím období

4A 876
Indikace
Indikace za poslední
účtovací období

U 176

Průměrná teplota radiátoru

IR PORT
ANO
za poslední tři účtovací
období

v aktuálním a posledním
účtovacím období

v aktuálním a předposledním
účtovacím období

v posledním účtovacím obdobÍ

v posledním účtovacím období

Aktuální datum a čas
s datem zahájení účtování

ANO

ANO

Počet dodatečných indikací aktuální
spotřeby ve specifikovaných měsících

ANO

ANO

Měsíční indikace a počet dodatečných
aktuální spotřeby

ve specifikovaných měsících

ve specifikovaných měsících

ANO

ANO

Hlášení chyb
Měsíční odečty indikací měřiče

za poslední účtovací období

za poslední účtovací období

Aktuální teplota radiátoru a okolního vzduchu

NE

ANO

Datum prvního otevření obalu

ANO

ANO

Počet měření okolní teploty

v aktuálním účtovacím období

ambient temperature
v rozsahu =<16°C
v rozsahu >16°C i =<18°C
v rozsahu >18°C i =<20°C

Elektronický měřič spotřeby tepla se montuje v 1/3 výšky od
horní části radiátoru. Díky tomuto způsobu montáže se pokryje i nedostatečné a nepravidelné prohřívání radiátoru při jeho
provozu, což eliminuje chyby případného předimenzování.
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v aktuálním účtovacím
období a za poslední dvě
účtovací období

1/3 H

