
TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1.1 Tip Radyo Frekanslı Isı Sayaçları

Düşük debilerde dahi hassas ölçüm kabiliyeti. Basit ve radyo frekanslı ölçüm
teknolojisi ile dairenin içerisine girmeden okuma.

4.1.1 tipi ısı sayaçları Techem'in en yeni jenerasyon kapsül ısı ölçüm sayacıdır. Hesaplayıcı, hacim ölçüm

ünitesi ve hesaplama sensörü ile kompakt bir ısı sayacıdır ve eğer tercih edilirse radyo veya mbus modüllü

versiyonları tercih edilebilir.

radio 4
M-Bus

• multijet teknolojisi sayesinde hassas ve stabil ölçüm kabiliyeti.

• Montaj tipi  (Giriş/Çıkış) olarak tercih edildiği takdirde montaj esnasında

programlanabilir.

• Tepe üstü montajına uygundur, kapsül methodu ile kolay montaj ve kurulum.

• 6m'ye kadar isteğe bağlı kablo uzunluğu.

• Ayrılabilir başlık.

• CRC ve şifreleme tekniği sayesinde güvenli veri transfer yöntemi.

• Entegre edilmiş optik arayüz.

• MID sertifikası

• Ölçüm hassasiyeti su kalitesi AGFW FW 510 ve VDI 2035 çalışma tablosuna göredir.

Isı Sayacı 4.1.1 tip  vario 4
Vario 4, herhangi bir zamanda radyonun etkinleştirilebildiği

radyo 4 verici olmayan bir varyantıdır.Bu basit ve karmaşık bir

şekilde telsizden okumaya    güncelleme yapmanın mümkün

olduğu anlamına gelir.    

Isı Sayacı 4.1.1 tip  M-Bus
Mbus arabirimi olarak DIN EN 1434 (300  ve 2400 baud),

karşılık gelen tamamen ağ bağlantılıdır, sayaç verilerinin uzaktan

sorgulanmasını sağlar ve sınırsız okuma sıklığı kontrol

uygulamaları için uygundur.  

Her °C'de daha akıllı

Son tarih programlanabilir hesaplayıcının ölçümkapsülleri, çeşitli

ekran fonksiyonları sunar,enerji, son tarih, son tarihte enerji

durumu, akış hızı, giriş ve çıkış sıcaklıkları,sıcaklık farkı,

performans, hacim ve konjoktürel test ve diognoz ekranı gibi

çeşitli görüntüleme fonksiyonları sunar akış yönü ve sıcaklık

sensörü kurulumu için.  

Heat meter type 4.1.1 radio 4

4.1.1 model sayaç radyo 4 ile etkinleştirilmiştir ve daireye

kurulumdan sonra okuma değerlerini otomatik olarak iletir.

Radyo telegramı ay ortası ve ay sonu değerleri içerir ve bu

şekilde ara okumaların yapılması için herhangi bir teknisyene

daire'ye gelmesi için ihtiyaç duyulmaz.Veriler, CRC yöntemi

kullanılarak şifrelenir ve güvence altına alınır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1.1 Tipi Isı Sayacı Ölçüm Kapsülü
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Akış Q (l/h)

Isı Sayacı için basınç kayıp grafiği

Ölçme kapsülü boyutları

Techem Enerji Hizmetleri Ltd.Şti- Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi A Blok No:11 D:5 Şişli/
Mecidiyeköy/ İstanbul

Teknik Özellikler Ana Sayaç

Nominal akış qp (m³/h) 0.6 1.5 2.5

Maksimum akış qs (l/h) 1,200 3,000 5,000

Minimum akış qi (l/h) 60 50 50

Başlangıç Debisi -Yatay (l/h) 2.5 4 6

Başlangıç Debisi- Dikey (l/h) 6 12 15

Basınç Kaybı at qp (bar) 0.24 0.23 0.24

Basınç Kaybı at qs (bar) 0.94 0.92 0.96

Kvs değeri (∆p = 1 bar) (l/h) 1,850 3,270 5,050

Çalışma Sıcaklığı ΘMed (°C) 5 ... 90

Koruma Sınıfı IP 54

Nominal basınç PN (bar) 16

Debimetreye bağlantı dişi Hesaplama Kapsülü M 62 x 2
opsiyonlu: Hesaplama kapsülü 2" coax

*Okuma Onayı

Teknik Özellikler Hesaplama Birimi ve Sensör*

Ölçme Sıcaklı Aralığı Θ (°C) 0 ... 105

Sıcaklık Farkı ∆Θ (K) 3 ... 102

Tüketim hesaplaması ∆Θ (K) 0.3'dan

OrtamSıcaklık Aralığı Θ (°C) 5 ... 55

Çevre Koşulları E1 + M1, C Sınıfı

Pil Ömrü 5 yıl + rezerv

Hesaplayıcı Koruma Sınıfı IP 54
* Okuma Onayı

Teknik Özellikler Radyo

Telsiz veri aktarımı 12 ay ortası ve ay sonu tüketim
değerleri, okuma tarihindeki
tüketim değeri ve durum bilgileri

Çalışma frekansı (MHz) 868.95

Sinyal gücü (mW) 3 ... 15

CE-uygunluğu 2014/53/EU (KIRMIZI) tüzüğüne
uyumludur


