
Princíp merania: dvojčidlový 
(štandardná alebo programovateľná 
stupnica)

Rozsah použitia:
- tmin 35 ̊C / tmax 95 ̊C u dvojčidlového 
kompaktného prístroja
-- tmin 35 ̊C / tmax 105 ̊C u 
dvojčidlového prístroja (separátne, 
externé čidlo)

Snímač teploty: NTC kalibrovaný

Indikátor: 6-miestny LCD displej

Napäťový zdroj: lítiová batéria 3V

ŽivotnosťŽivotnosť zdroja: 10 + 2 roky s indikáto-
rom batt LOW

Kapacita pamäti: 12 predchádzajúcich 
mesačných hodnôt

Technické parametre:

Použitie:

Z hľadiska realizácie súčasných rozvodov kúrenia v obytných domoch je možné 
vykonať dva typy merania spotreby tepla a ich následné rozúčtovanie:
• horizontálne rozvody kúrenia v nájomných bytoch - umožňujú merať teplo v byte  
fakturačným absolútnym meradlom - bytovým meračom tepla,
• vertikálne rozvody kúrenia v nájomých bytoch (niekoľko stupačiek v jednom byte) • vertikálne rozvody kúrenia v nájomých bytoch (niekoľko stupačiek v jednom byte)  
- neumožňujú montovať jeden merač tepla a meranie sa realizuje pomerovým ro-
zdelením celkovej spotreby tepla na každého užívateľa prostredníctvom 
pomerových meradiel - rozdeľovač vykurovacích nákladov na každú vykurovanú 
miestnosť.

VLASTNOSTI PRÍSTROJA:
• chránený PIN kódom pred nežiadúcim zásahom,
• signalizuje skončenie živostnosti líthiovej batérie,
• programovateľný dátum odpočtu a uloženie hodnoty spotreby ku dňu odpočtu do 
EEPROM,
• signalizuje na displeji hlásenia:
 - nepovolenú mechanickú manipuláciu s prístrojom,
 - slabý lithiový zdroj alebo pokles tohto zdroja,
 - výdadok prístroja,
  - nesprávne zadaný PIN kód,
 - reset prístroja, 
• sleduje kumulovanú spotrebu tepla od posledného odpočtu,
• uchováva v EEPROM kumulované hodnoty spotreby za posledné dva roky k 
naprogramovanému dňu - dátum odpočtu.

Každý kompletný elektronický rozdeľovač pozostáva z nasledujúcich častí:
• samotný elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov s vlastným zdrojom,
• štandardný hliníkový tepelný vodič,• štandardný hliníkový tepelný vodič,
• montážny materiál,
• externé tepelné čidlo u dvojčidlových prístrojov.

Elektronický rozdeĽovač 
vykurovacích nákladov
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