
TECHEM ISI PAYÖLÇER KULLANIM KILAVUZU

Bu uyarılara uymadığınız takdirde, ısı payölçerinizin ısı tüketiminiz hakkında yanlış / fazla tüketim bilgisi toplayabileceğini ve 
ısı giderinizin olduğundan DAHA YÜKSEK görülebileceğini UNUTMAYINIZ!

 Isı payölçerinize hiçbir müdahalede bulunmayınız!

 Isı payölçerinizi kesinlikle sökmeyiniz ya da yerinden oynatmayınız!

 Isı payölçerinizin üstünü örtmeyiniz, önünü kapatmayınız!
	 Isı payölçerinizin hava ile temasını hiçbir şekilde kesmeyiniz. Isı payölçerinizin önüne 

herhangi bir eşya koymak istiyorsanız, ısı payölçeriniz ile eşya arasında en az 15 cm.lik 
boşluk bırakınız.

 Ek ısı kaynaklarını ısı payölçerinizden en az 50 cm. uzak tutunuz!
 Buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli radyatör, yüksek ısı yayan lamba gibi ek ısı 

kaynakları payölçerinizin ısı tüketiminiz hakkında yanlış / fazla tüketim bilgisi toplamasına 
neden olabilir.

 Isı payölçerinizi her türlü darbeden koruyunuz!

 Isı payölçeri su, toz, çamur vb. dış etkenlerden koruyunuz!

 Çocukların ısı payölçerinizle oynamasına izin vermeyiniz!

 Radyatörlerinizi değiştireceğiniz zaman, lütfen bu durumu hemen firmamıza haber veriniz!

 Isı payölçerinizin ekranında C-1 veya F-1 yazısı gördüğünüzde lütfen hemen firmamıza 
haber veriniz!

Techem ısı payölçer; takıldığı radyatöre göre ısı tüketimini ölçen cihazdır.

Pil Optik Göz

Isı payölçerler radyatör ve ortam sıcaklığını çok hassas bir şekilde ölçebilen, iki adet son 

teknoloji ürünü ısı sensörüne sahiptir. Bu sensörler aracığıyla tüketimi ölçer. Manipülasyon 

sensörü ile hiçbir zaman dış müdahalelere izin vermez. Her türlü radyatör tipine kolayca monte 

edilebilir.

Oda Sensörü

LCD Ekran Radyatör Sensörü

Manüpilasyon Sensörü

RF Anteni

Isı payölçer göstergesi üstte gösterilen tüketim 
bilgilerini belli aralıklarla tekrar ederek gösterir.
Göstergeye tuş, düğme vb. bir şekilde herhangi bir 
müdahale söz konusu değildir. FATURANIZ AKTÜEL 
TÜKETİME GÖRE HESAPLANACAKTIR.

Isı payölçerin seri numarası

Referans tarihindeki tüketim

Aktüel tüketim



 Radyatörün bulunduğu ortamın hangi sıcaklıkta olmasını istiyorsanız, termostatik vananızın 
ayarını yukarıdaki tabloya göre o sıcaklığa karşılık gelen değere ayarlayınız. Termostatik 
vana üzerindeki numaralar arasında bulunan her bir nokta 1°C ye denk gelir. Bu sayede, 
daha hassas bir oda sıcaklığı ayarı yapabilirsiniz.

 Termostatik vananızı bir kez istediğiniz sıcaklığa ayarladıktan sonra herhangi bir ek ayar 
yapmanıza gerek yoktur. Böylece, dış hava sıcaklığından bağımsız olarak evinizdeki tüm 
odaların sıcaklığı ayarlanan derecede sabit kalır.

   Sürekli kullandığınız odalar için tavsiye edilen sıcaklık 20 - 22°C dir. Daha az kullandığınız 
odalar için ise tavsiye edilen sıcaklık 15-18 °C dir. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 26847 nolu Yönetmeliğe göre, oda sıcaklıkları asgari 15 °C olmalıdır.)

 Termostatik vananızın üstünü örtmeyiniz, önünü kapatmayınız! 
 Termostatik vanayı su, toz, çamur vb. dış etkenlerden koruyunuz!
 Radyatörünüz soğuduğunda termostatik vana ayarını değiştirmeyiniz!
 Radyatörünüzün soğuması oda sıcaklığının istenilen dereceye ulaştığı anlamına gelmektedir. 

Bu durumda radyatörünüzün üst kısmı sıcak alt kısmı soğuk olabilir.
 Tesisat suyunuz yeni doldurulduğunda ve/veya hava yaptığında, radyatörünüzün havayı 

rahat bir şekilde atabilmesi için termostatik vananızın ayarını 5 konumuna getiriniz en az 
bir gün bu konumda muhafaza ediniz. Bu işleme rağmen radyatörünüzde hala hava var ise 
tesisatçınıza haber veriniz.

Vana Konumu Minimum 2 3 4 5

Yaklaşık Ortam Sıcaklığı 15 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C

Termostatik vana ortam sıcaklığına bağlı olarak yukarıdaki tabloya göre ayarladığınız oda 
sıcaklığını koruyacak şekilde, kendiliğinden açılıp kapanır ve radyatörden geçen su miktarını 
ayarlar.

Likit Hissedici

Aşırı Yük
Sigortası

Özel İç
Çekirdek

Debi Ön Ayar
Mekanizması

Özel Rakor

Techem termostatik vana, oda sıcaklığını istediğiniz dereceye ayarlamanıza imkan sağlayan 
otomatik sıcaklık kontrol cihazlarıdır.

TECHEM TERMOSTATİK VANA KULLANIM KILAVUZU

Ortalama oda sıcaklığındaki 1 °C’lik azalmanın yaklaşık % 6 oranında ısı tasarrufu sağlayacağını UNUTMAYINIZ!


