
Techem Isı Sayaçları

Hassas ölçüm, adil faturalandırma.
Artan enerji maliyetleri hassas ölçümü zorunlu kılmaktadır.

Isıtma enerjisi, sıcak su üretimi ve soğutma enerjisi için

hassas ölçüm: Yeni nesil Alman teknolojisine sahip Techem

ısı sayaçlarıyla ölçümler kolay ve güvenilirdir. Yüksek kalitesi

sayesinde muadillerinden daha uzun ömürlüdür. Sürekli

olarak hassas ve güvenilir ölçüm sağlamak için tüm Techem

cihazları kalibre edilmiş.  

Tüm uygulamalar için rahat çözüm

Techem ısı sayaçları kapalı bir ısıtma devresinde her türlü

montaj durumlarında ve her gereksinim için kullanılabilir -

kurulumu kolay ve son derece işlevseldir.

Daha fazla komfor için Telsiz Teknolojisi

İster yüksek ister düşük debili olsun, merkezi ve yerden

ısıtma ya da yerel ve bölgesel ısıtmalar için: tüketim veriler

radyo frekansı ile kaydedilebilir ve güvenli bir şekilde

iletilebilir. Bu sayede gözle okumalardaki hata yapma olasılığı

ve zaman kaybı ortadan kalkar.Ayrıca: Techem ısı sayaçları,

geleceğin teknolojisi olan kablosuz veri transferi ile standart

olarak donatıldığı için, istenildiği vakit radyo frekansı aktive

edilebilir. İstek üzerine, soğutma veya hem soğutma, hem de

ısıtma hatları için de kullanılabilir.

En doğru ölçüm için kalibre edildi
Techem ısı sayaçlarının kalibrasyonu 5 yıl boyunca geçerlidir.

Kalibrasyon süresinin bitiminden sonra cihaz, yeni kalibre

edilmiş bir ısı sayacı ile değiştirilmelidir. Techem, zamanında

size hatırlatarak ve istek üzerine cihazlarınızı değiştirerek bu

değişimi sizin için organize eder.

Önemli noktalar

• Hassas– yüksek ölçüm doğruluğu ve kararlılığı.

• Yüksek kalite – Gelceğe hazır uzun ömürlü hesaplama

ünitesi.

• İleriye dönük – cihaza müdahale gerekmeden telsiz

okumaya hazır.

• Güvenilir - kalibrasyon süresinin dolacağını zamanında

bildirir.

Şimdi mevcut sayaçlarınızı Techem ısı sayaçlarınızla değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayanızı. Telefon: 0 212 4470747
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