Elektronski delilniki
stroškov ogrevanja

Elektronski delilnik stroškov ogrevanja Q caloric 5

Merjenje porabe ogrevanja z elektronskimi delilniki
stroškov ENERKON
Poleg napredne tehnologije merjenja, ki se je dokazala pri
več milijonih delujočih napravah, imamo dostop do velike
baze podatkov, za skoraj vse vrste obstoječih radiatorjev,
brez katere je ovrednotenje izmerjenih vrednosti nemogoče.
Elektronski delilniki stroškov ogrevanja (EDSO) proizvajalca
Qundis - Nemčija, so opremljeni z zmogljivo litijevo baterijo,
ki zagotavlja zanesljivo merjenje za več kot desetletno obdobje.

Prihodnost delilnikov stroškov ogrevanja
se pričenja danes.
V novi generaciji delilnikov je na voljo optimalno usklajena in združena celotna
paleta dosedanjih delilnikov stroškov
ogrevanja z dodatki. Nova naprava nadomešča prejšnje delilnike stroškov
ogrevanja družine 201s/202s r in AMR, ter
WALK BY, ki so seveda združljivi z vidika
instalacije in merilnih algoritmov.

Z radijskim sistemom - brez tveganja
Naš radijski sistem je z elektromagnetnega vidika popolnoma varen.
Optimalna moč prenosa podatkov in minimalen čas
trajanja prenosa merilnih
naprav zagotavlja vrednosti
veliko pod mejnimi vrednostmi
določenimi v Nemških zveznih
direktivah za emisije.

Q caloric 5

Generacija, ki postavlja nove standarde

• Popolnost: delilnik je naprava, ki ustreza vsem
zahtevam in potrebam (eno ali dvotipalni, z ali brez
vgrajenega IrDa vmesnika, z Q AMR ali Q Walk-by
radijsko komunikacijo, ...).
• Varnost: vsi tipi naprav so opremljeni z elektronskim zaznavanjem odstranitve in posebno
tovarniško plombo, kar pomeni, da je vsak poskus
manipulacije mogoče hitro odkriti.
• Zanesljivost: svetovno najbolj sodobna, popolnoma avtomatizirana linija za proizvodnjo delilnikov stroškov zagotavlja vrhunsko kakovost za vsak
posamezen delilnik.

Podaljšano tipalo Prilagodljivost je lahko tako enostavna
Če je potrebno, lahko Q caloric 5 spremenimo iz kompaktne
naprave, v napravo s podaljšanim tipalom. Vse kar je potrebno storiti je, da se vstavi daljinsko tipalo (opcija) z ustrezno
dolžino potrebnega kabla (1,5 m, 2,5 m ali 5,0 m) v delilnik
stroškov ogrevanja. Naprava samodejno aktivira in spremlja
tipalo. Programiranje ali ločen zagon ni potreben

En program za vse naprave nove generacije
Q suite 5 je nov program, kjer se lahko parametri nastavijo za
vse programske module uporabljenih merilnikov in se lahko
izvede odčitavanje. Nov vmesnik omogoča uporabniku prijazno uporabo. Dodatno so podprti standardni formati izvoza,
kar omogoča lažjo integracijo v sisteme.

Tehnični podatki
Dimenzije
delilnika:

V / G / Š 102 / 30 / 40 mm

Vrsta delilnika:

1 ali 2 tipalni

Izvedba naprave:

Kompaktna izvedba ali z oddaljenim tipalom
(1,5 / 2,5 / 5m)

Možnost
odčitavanja:

Ročno / AMR / Walk by

Radio frekvenca
komunikacije:

868 MHz

Življenjska doba
baterije delilnika:

10 let

Izdelano skladno
z standardom:

EN 834

Primerjava elektromagnetnega vpliva

Ustrezen sistem za vsako uporabo
Kot eden izmed vodilnih dobaviteljev sistemov za zajem podatkov porabe, nudimo celovit izbor sistemov, ki vam lahko
pomagajo izpolniti vse zahteve.

Q basic: te naprave je možno odčitavati vizualno in odčitane
vrednosti beležiti ročno.
Q opto: s tem sistemom je naprava odčitana elektronsko s

pomočjo optičnega vmesnika (IrDA).

Q Walk-by: v tem primeru se naprava odčita daljinsko na licu
mesta s pomočjo prenosnega radijskega sprejemnika, brez
vstopa v stanovanje.
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(UMTS) max.
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Q walk-by
870 sek.
na leto

Q AMR
110 sek.
na leto

Q AMR: s tem sistemom se podatki od naprav prenašajo avtomatsko, sprejemajo in preverjajo pa preko centralnih enot,
ter nato prenašajo naprej neposredno do zbiratelja odčitkov
(v primeru GSM / IP komunikacije).

Družina izdelkov ENERKON
Univerzalnost pokrivanja funkcionalnosti vseh naših sistemov in izdelkov predstavlja za našega uporabnika veliko
prednost. V primeru spremembe pogojev uporabe ali pri
spremembi zahtev stranke, se lahko sistem prilagodi brez
iskanja rešitev izven družine merilnih naprav ENERKON.
Sprememba ali nadgradnja iz enega v drug sistem je običajno
dokaj preprosta, kar pomeni prehod v sodobno tehnologijo,
kot npr. radijski in smart metering sistem.
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