2

s

Repartitor de costuri
electronic

886

WHE5..

Dispozitiv electronic pentru repartizarea costurilor de înc lzire pe baza
sur rii c ldurii transferate de radiatoare
Disponibil f
comunica ie, cu interfa optic sau cu interfa radio
pentru citire de la distan
Disponibil în variantele cu unul i respectiv cu doi senzori precum i cu
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Building Technologies

Aplica ii
Repartitorul de costuri electronic SiemecaTM tip WHE5.. este destinat utiliz rii
distribuite i este folosit atunci când costurile cu înc lzirea trebuie repartizate mai
multor consumatori pe baza consumului real. Valorile sunt m surate printr-un
senzor de temperatur (radiator) sau doi (radiator i temperatur camer ).
Sistemul cu 2 senzori determin diferen a de temperatur dintre temperatura
ambiant i temperatura radiatorului, în timp ce o valoare constant pentru
temperatura ambiant este specificat în cazul sistemului cu 1 senzor.
Aceste valori m surate sunt utilizate ca baz pentru calculul consumului. Domeniul
principal de aplicare este în sisteme de înc lzire centralizate unde energia termic
este utilizat individual de consumatori diferi i.
Repartitorul de costuri electronic poate fi utilizat ca sistem de m surare cu 1
senzor sau cu 2 senzori with product and unit scale.
Astfel de sisteme sunt utilizate în:
Cl diri de apartamente
Birouri i cl diri administrative
Utilizatorii tipici sunt:
Firmele specializate în contorizare individual
Proprietarii cl dirilor i asocia iile de proprietari
Firme de mentenan a cl dirilor i agen i imobiliari

Repartitorul de costuri poate fi utilizat pentru urm toarele tipuri de radiatoare:
Radiatoare sec ionale
Radiatoare tubulare
Radiatoare panou cu circula ie orizontal sau vertical a agentului termic
Radiatoare registru pe eav
Convectori
Compatibilitate:

Repartitoarele de costuri electronice WHE5.. înlocuiesc repartitoarele de costuri
WHE3.. i WHE4.. Piesele de transfer termic existente ale familiilor de dispozitive
WHE3.. i WHE4.. pot fi reutilizate pentru dispozitivele WHE5.. .

Not :

WHE2.. nu poate fi înlocuit cu WHE5.., deoarece atât algoritmul de m surare cât i
emi torul radio montat în repartitorul de costuri (la WHE26) nu sunt compatibile.

Sistem de m surare cu
1-senzor i cu 2-senzori

O utilizare combinat a diferite dispozitive de m surare este permis în interiorul
aceleia i propriet i doar dac toate utilizeaz un sistem de m surare standard i
au un algoritm de m surare standard.
Repartitoarele de costuri cu doi senzori pot fi utilizate atât ca repartitoare cu un
senzor cât i ca repartitoare cu doi senzori.

Restric ii

Repartitoarele de costuri electronice nu pot fi utilizate la înc lzirea cu abur, la
radiatoare cu aer proasp t, înc lzire în pardoseal , elemente de înc lzire de plafon
sau or flap-controlled radiators.
În cazul utiliz rii combinate a radiatoarelor cu ventil i cu convec ie controlat ,
dispozitivele de m surare pot fi instalate doar dac ac ionarea convec iei
controlate a fost demontat sau dezactivat în pozi ia “deschis”.
Convectorii care î i pot modifica debitul de aer folosind un ventilator electric i
usc toarele de prosoape cu element de înc lzire electric nu vor fi prev zute cu
repartitoare de costuri electronice decât dac respectivele echipamente electrice
au fost demontate sau dezactivate.
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Func ii
În func ie de tipul de comunica ie, repartitoarele de costuri se clasific astfel:
- f
interfa de comunica ie
- cu interfa de comunica ie optic
- cu interfa radio
interfa de
comunica ie

Repartitoarele de costuri f
interfa de comunica ie WHE50.. trebuie citite vizual
în teren iar rezultatul m sur torii trebuie înregistrat manual. Sunt potrivite pentru
sisteme care nu necesit evalu ri complexe ale datelor sau procese particulare cu
citire rapid .

Cu interfa de
comunica ie optic

Repartitoarele de costuri cu o interfa optic de proximitate WHE57.. trebuie citite
în teren. Datele dispozitivului pot fi citite semi-automat cu un cap de citire IrDA.

Parametri citire

Urm torii parametri vor fi cititi prin intermediul interfe ei optice a WHE57.. :
Starea actual a dispozitivului
Ultima dat limit
Starea dispozitivului la ultima dat limit
Starea dispozitivului la a doua pân la ultima dat limit
Urm toarea dat limit
Temperatura maxim
- Data
- Limita superioar temperatur
- Durata devia iilor superioare
Temperatura minim
- Data
- Limita inferioar temperatur
- Durata devia iilor inferioare
Valori statistice
Date generale dispozitiv:
- Seria
- Tipul dispozitivului
- Tipul instal rii
- Versiune software
- Agent termic
- Data punerii în func iune
- Durat de via r mas pentru baterie
- Dat dispozitiv
- Dat eroare/cod eroare
Informa ii dispozitiv (set ri specifice client)
- Algoritm de m surare dispozitiv
- Regim de func ionare
- Tip senzor
- Factori de evaluare KCHF / KC2F / KQ
- Comportament pe timp de var
- Înregistrare continu (f
revenire la zero)
- Afi are avertizare baterie
- Start afi aj cu text în clar
- Afi are citiri m surate în caz de erori
- Data la care a fost deschis dispozitivul
- Denumirea dispozitivului

Cu interfa

Repartitoarele de costuri care pot comunica prin radio se clasific în:
- walk-by WHE55..
- AMR WHE56..

radio
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Walk-by

Repartitoarele de costuri WHE55.. sunt citite local prin radio. Dispozitivele transmit
datele de consum la un moment de timp setat. Cititorul colecteaz telegramele
radio cu dispozitivul de colectare mobil (WTZ.MB) i cu un notebook cu un
software asociat. Cititorul nu trebuie s introduc re edin a utilizatorului sau biroul.
În cazul sistemelor mai mici, datele pot fi recep ionate uzual dinafara cl dirii.

AMR

Repartitoarele de costuri WHE56.. sunt citite prin radio.
Dispozitivele transmit datele de consum curent în cicluri c tre nodurile re elei.
Acestea colecteaz automat datele de la toate repartitoarele de costuri integrate i
le stocheaz . Toate datele de consum pot fi citite de la distan de c tre client.

Citire parametri

Urm torii parametri sunt transmi i prin radio de repartitoarele de costuri WHE55.. /
WHE56..:
Num r dispozitiv (8 cifre)
Tip dispozitiv/versiune software
Ora/data
Stare eroare
Dat eroare
Consum curent
Dat limit
Valoare dat limit
Citire contor la sfâr itul lunii anterioare
Valori pe 15 luni (doar pentru tipul walk-by)

Manipulare

Repartitorul de costuri este echipat din fabric cu un sigiliu.
O deschidere neautorizat a aparatului este înregistrat , afi at pe ecranul
repartitorului de costuri i transmis prin radio (WHE55.. / WHE56..).

Controlul func ion rii

Repartitorul de costuri execut o autotestare la fiecare 4 minute. Un mesaj de
eroare “Err x” va fi afi at dac eroarea persist timp de cinci cicluri consecutive de
surare (20 minute).
Dup ce eroarea a fost înregistrat i afi at pe ecran, dispozitivul opre te activitatea
de m surare. Data apari iei erorii este stocat intern.

Tipuri
Sunt disponibile urm toarele tipuri:
WHE f
interfa
comunica ie

WHE cu interfa
walk-by

de

radio

Op iuni
1-senzor, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 08/31,
Dat limit 12/31
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30

Cod stoc
S55562-F100

Cod produs
WHE501-D29

S55562-F101

WHE502-D10

S55562-F102

WHE502-D29

Op iuni
1-senzor, Dat limit 12/31, tip citire: anual
1-senzor, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30, tip citire: lunar
2-senzori, Dat limit 12/31, tip citire: anual

Cod stoc
S55562-F103
S55562-F104

Cod produs
WHE551-0000
WHE551-D291

S55562-F105

WHE552-0000
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S55562-F106

WHE552-D100

S55562-F107

WHE552-D291

1-senzor, Dat limit 12/31
1-senzor, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30
2-senzori, Dat limit 12/31
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 08/31,
Dat limit 12/31
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30

S55562-F108
S55562-F109

WHE561-000
WHE561-D29

S55562-F110
S55562-F111

WHE562-000
WHE562-D10

S55562-F112

WHE562-D29

1-senzor, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30

S55562-F113

WHE571-D29

S55562-F114

WHE572-D29

Componente
Brid filetat ( eav 18 la 30 mm)
Brid filetat ( eav pân la 17 mm)
Piuli cilindric M3 x 3
Piuli cilindric M3 x 6
Piuli cilindric M3 x 9,5
Man on fixare radiator special
Brid fixare ( evi TE 36 mm)
Brid fixare ( evi TE 46 mm)
Brid fixare scurtat
Brid fixare trapezoidal 35 mm
Brid fixare trapezoidal 50 mm
Brid fixare trapezoidal 65 mm
Brid extindere pentru radiatoare tip lamel
urub p trat 4,5 mm cu tifturi în cruce
urub p trat 6 mm tifturi în cruce
urub p trat 12 mm tifturi în cruce

Cod stoc
JXF:FKT0014
JXF:FKT0004
JXF:FNM0002
JXF:FNM0003
JXF:FNM0001
JXF:FKM0002
JXF:FKT0015
JXF:FKT0016
JXF:FKT0009
JXF:FKT0018
JXF:FKT0019
JXF:FKT0020
JXF:FKA0004
JXF:BOZ4002
JXF:BOZ4003
JXF:BOZ4004

Cod produs
FKT0014
FKT0004
FNM0002
FNM0003
FNM0001
FKM0002
FKT0015
FKT0016
FKT0009
FKT0018
FKT0019
FKT0020
FKA0004
BOZ4002
BOZ4003
BOZ4004

2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 08/31,
Dat limit 12/31, tip citire: anual
2-senzori, avertizare baterie,
Oprire pe timp de var între 06/01 i 09/30,
Dat limit 09/30, tip citire: lunar
WHE cu interfa
AMR

WHE cu interfa
de proximitate

radio

optic

Attachment parts
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Component
Man on distan ier
Distan ier
Buc izolant filetat
Pies fixare (brid filetat 17 mm)
Pies fixare (brid filetat 18 la 30 mm)
Pl cu fixare pentru senzor la distan
Pl cu montaj standard
Pl cu montaj lat
Capac siguran pentru carcas senzor
Carcas senzor
Consol perete
urub contact
urub contact lung

Cod stoc
JXF:FKT0010
JXF:FKA0013
JXF:FKA0012
JXF:FKA0003
JXF:FKA0008
JXF:FKA0009
S55563-F115
JXF:FKA0022
JXF:FKK0045
JXF:FKK0029
JXF:FKK0044
JXF:FKA0010
JXF:FKA0011

Cod produs
FKT0010
FKA0013
FKA0012
FKA0003
FKA0008
FKA0009
FKA0017
FKA0022
FKK0045
FKK0029
FKK0044
FKA0010
FKA0011

Piese standard

urub autofiletant B 2,9 x 13
urub B 3,9 x 45
urub cap cruce M4 x 30
urub cap cruce M4 x 40
urub cap cruce M4 x 50
urub cap cruce M4 x 70
Prezon sudare M3 x 8
Prezon sudare M3 x 12
Prezon sudare M3 x 15
Piuli hexagonal M4
Piuli autoblocant cu talp striat M3

JXF:FNR0008
JXF:FNR0007
JXF:FNR0003
JXF:FNR0004
JXF:FNR0005
JXF:FNR0006
JXF:FKT0013
JXF:FKT0011
JXF:FKT0012
JXF:FNM0004
JXF:FNM0005

FNR0008
FNR0007
FNR0003
FNR0004
FNR0005
FNR0006
FKT0013
FKT0011
FKT0012
FNM0004
FNM0005

Alte accesorii

Diblu 6 mm
Senzor la distan 1,5 m
Senzor la distan 2,5 m
Senzor la distan 5,0 m
Colier sigilare albastru
Canal cablu alb
Panou fixare
ablon instalare

JXF:FNU0001
JXF:BBV4003
JXF:BBV4004
JXF:BBV4005
JXF:FKK0041
JXF:FOZ0001
JXF:FKK0034
JXF:HCAIP00
1001
JXF:HCAPH00
1001
JXF:WFZ.IRD
A-USB
JXF:FSS0007
JXF:FKT0017

FNU0001
BBV4003
BBV4004
BBV4005
FKK0041
FOZ0001
FKK0034
HCAIP001001

Piese instalare

Adaptor programare
Cap citire în infraro u cu interfa

USB

Adeziv instant universal ERGO 3g
Ajutor instalare (convector)

HCAPH001001
WFZ.IRDA-USB
FSS0007
FKT0017
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Comand
Cantitatea, denumirea i codul trebuie specificate la lansarea comenzii.
Livrare

Repartitorul de costuri se livreaz în pachete de câte 50 buc. (1 pachet).

Not

Repartitoarele de costuri se livreaz f

Coduri comand

Tip
WHE5..

Manual sistem

Manualul sistemului este disponibil în urm toarele limbi:
german
CE2M2886de
englez
CE2M2886en

instruc iuni i f

Cod
vezi descrierea tipurilor în
capitolul “Tipuri”

piesa de montaj.

Descriere
Repartitor de costuri electronic

Combina ii de echipamente
Repartitoarele de costuri WHE55.. / WHE56.., care comunic prin radio, pot fi
utilizate împreun cu urm toarele componente într-un sistem:
Descriere dispozitiv

Tip

Documenta ie

Nod re ea

WTT16..
WTX16..
WTX16.GSM
WTX16.IP
WTX16.MOD
ACT26
WTZ.MBSET-2/PC
ACT46
OZW10
WZC-P60
WZC-S250
WZC-P250
WZC-R250
ACS790

N2874

Nod re ea cu Gateway

Software operare nod re ea
Set colectare date mobil
Software citire colector date mobil
Central M-Bus
Convertor nivel M-Bus
Convertor nivel M-Bus
Convertor nivel M-Bus
Repetor M-Bus
Software operare central M-Bus

N2878

J2870
N2885
N2885
N5362
N5382
N5364
N5365
N5366
N5649

Tehnologie
Principiu m surare

Repartitorul de costuri se livreaz cu un senzor sau cu doi senzori. Urm torii factori
de evaluare sunt programa i atunci când sunt livrate dispozitivele:
KcHF = 1,28 Kc = 2,50
KQ = 1000 Exp. = 1,15
Dac repartitorul de costuri nu func ioneaz cu o gam de produse, valoarea
consumului (VW) trebuie calculat înainte de facturare pe baza valorii citite (AW) i
a valorilor K specifice radiatorului (Kc, KcHF und KQ).
Dispozitiv cu 1 senzor VW = 7.529 * 10-4 * AW * KQ * KcHF1,15
Dispozitiv cu 2 senzori VW = 3.486 * 10-4 * AW * KQ * Kc1.15
Valorile KC pot fi determinate folosind baza de date KC.

Parametri standard

Când dispozitivul p se te fabrica sunt programate urm toarele:
Revenire la zero dup data limit : da
Înregistrarea continu i dup sesizarea deschiderii dispozitivului
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Deschiderea afi ajului cu text în clar: da
Conversia valorilor de consum nu se face dac parametrii dispozitivului sunt
modifica i
Urm torii parametri pot fi programa i:
Tip senzori
Sistem de m surare cu 1-senzor sau cu 2-senzori
KC / KQ
Factori de evaluare pentru calculul c ldurii transferate de radiator (func ie de
algoritmul dispozitivului de m surare i de tipul de senzori)
Urm toarea dat limit
Este stocat data anual
Nume dispozitiv/parol dispozitiv
Datele pentru accesul la dispozitiv ce previn accesul neautorizat
Func ii speciale

Înregistrare continu (f
revenire la zero)
Contorul nu este adus la zero la data limit i continu s înregistreze. Din
fabric aceast op iune este setat la “nu” (contorul revine la “0” la data limit ).
Afi are averitzare baterie
Repartitorul de costuri î i monitorizeaz func ionarea. Un mesaj optic “bat00” apare pe
afi aj dac durata de via a bateriei a expirat.
Afi are înregistr ri în caz de erori
Totalul cumulat pân când repartitorul de costuri s-a defectata va fi afi at pe
repartitor ca o valoare înregistrat .
Din fabric aceast op iune este setat la “nu”, respectiv afi ajul repartitorului de
costuri indic “-----“ dac valorile de consum nu sunt corespunz toare factur rii
din cauza unei defec iuni a dispozitivului.
Pornire afi aj cu text în clar
O deschidere a dispozitivului identificat va fi semnalizat ca “c OPEn” alternativ
cu valoarea curent sau cu valoarea anului anterior (valoare veche) ca mesaj în
clar pe afi ajul repartitorului de costuri.
Dac aceast op iune este setat la “nu”, atunci o deschidere a dispozitivului
identificat poate fi semnalizat prin ad ugarea simbolului “c” în toate afi rile
(semnalizare discret ).
Întrerupere pe timp de var
Întreruperea pe timp de var este activat prin programarea a câte o dat pentru
începutul i pentru sfâr itul perioadei de întrerupere. Dac întreruperea pe timp de
var este activ , nu vor fi înregistrate valori ale consumului de c tre repartitorul de
costuri pentru aceast perioad .

walk-by

Sistem radio
Reprogramare pentru utilizare în sistem AMR (nu este reversibl )
Walk-by => AMR
AMR
=> Walk-by
Tip citire
- Anual = 48 zile de citire o dat pe an dup data limit
- Lunar = 4 zile de citire dup prima zi a fiec rei luni
Perioada de transmisie
Setarea momentului de start sau de sfâr it al transmisiei telegramelor radio.
Perioada de transmisie zilnic a dispozitivului este specificat în intervalul a 10
ore (din fabric = 8:00 AM – 6:00 PM CET).
Întârziere transmisie (offset)
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Time delay of the transmission of telegrams after the Dat limit or the start of
the month in days (default = 0 days).
Transmission-free days
A maximum of 2 week days – selected from Friday, Saturday and Sunday - can be
defined as transmission-free days. At least 1 weekday must be set:
- Anual = duminic
- Lunar = sâmb
& duminic
Afi aj
Tip contor

Starea dispozitivului, valorile de consum i informa ii despre sistemul de m surare
sunt afi ate pe ecranul LCD în bucl

Afi aj bucl regim normal
Consum curent

2S

Test afi aj: toate
segmentele aprinse

0,5 S

Test afi aj: toate
segmentele stinse

0,5 S

Dat limit

2S

ex.: decembrie

Valoare dat limit
(clipitor)

5S

Total

2S

Valoare kQ

1S

Corespunde capacit ii
radiatorului exprimat în W

Valoare KC

1S

Afi are variabile

1S

Factor de evaluare care ine
seama de conectarea termic
a senzorului de temperatur

Regim a teptare
Afi aj bucle regim
teptare

Aceste afi ri sunt
vizibile numai dac
WHE5.. a fost programat
ca atare.

* vezi tabel afi are variabile

Repartitoarele sunt livrate din fabric în regim de a teptare. Activitatea de
surare este inactiv .
Regim a teptare
surare inactiv

2S

Dat limit

2S

e.g. 31 Decembrie
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2S

Afi are variabile

Tabel afi are variabile

* vezi tabel afi are variabile

“FA“ = Cod pentru sistem radio AMR
“FB” = Cod pentru sistem radio walk-by
“AL” = Algoritm, nici un sistem radio disponibil

“3” = Cod pentru algoritm WHE3x
“4” = Cod pentru algoritm WHE4x

“1” = Cod pentru sistem m surare cu 1-senzor
“2” = Cod pentru sistem m surare cu 2-senzori
"S" = Senzor

Afi aje speciale

Mesaje de eroare

0,5 S

"Err 1" apare permanent. Toate celelalte
mesaje de eroare sunt afi ate într-o succesiune rapid , alternativ cu valorile de
consum.

Afi are consum suspendat

0,5 S

Apare în cazul unei erori provenit din valori de
consum improprii, func ie de programare.

Sf

itul duratei de via

a bateriei

0,5 S

Apare dup sf itul duratei de via , alternativ
cu valorile de consum, func ie de programare.

Manipulare sau deschidere carcas

0,5 S

Apare în cazul manipul rii, fie ca text în clar
alternativ cu valorile de consum, fie prin
simbolul "c" afi at discret permanent, func ie
de programare.

Plain text

0,5 S

Examplu: Afi are “valoare curent ” cu “c”.

Interfa

Discreet

date

10 S

(Interfa de proximitate)
Acest afi aj semnalizeaz o interfa
proximitate.

activ de

Sistem radio activat (AMR/walk-by)

30 S

Transmisia telegramelor este indicat în acest
afi aj.
Secven afi are: InSt8, InSt7, ... InSt1

Punere în func iune

3S

Acest afi aj apare în urma fix rii pe pl cu a de
montaj. Apoi afi ajul trece în bucla de afi are a
regimului normal.

Identificare senzor la distan
Repartitorul a detectat un senzor la distan
i modific comportamentul de m surare
corespunz tor.

3S
i
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Note referitoare la proiectare i exploatare
Repartitorul este proiectat pentru montajul pe o suprafa plan vertical .
Amplasa i repartitorul conform preciz rilor din manualul de sistem.
Este necesar respectarea condi iilor referitoare la temperatura ambiant .
Trebuie evitat picurarea apei pe repartitoarele de costuri.
Not

Informa ii detaliate despre proiectarea i instalarea sistemelor de repartitoare de
costuri pot fi g site în manualul sistemului.

Instalare

Func ie de radiator, repartitoarele de costuri trebuie montate folosind accesoriile de
montaj corespunz toare.

Între inere

Repartitoarele de costuri nu necesit între inere.

Reciclare

Repartitoarele de costuri i diferitele accesorii sunt, d.p.d.v. al recicl rii,
echipamente electronice vechi în conformitate cu directiva european 2002/96/EU
(WEE) i nu trebuie îndep rtate ca gunoi menajer. Trebuie respectate reglement rile locale în vigoare iar echipamentele trebuie îndep rtate folosind metodele
specifice. Bateriile uzate trebuie reciclate folosind punctele de colectare specifice.

Garan ie
Datele tehnice de exploatare sunt garantate numai pentru produsele men ionate în
aceast fi tehnic .
Func ionalitatea trebuie garantat de c tre utilizator dac repartitoarele de
costuri sunt exploatate cu dispozitive externe care nu sunt men ionate în
mod explicit. În acest caz, Siemens nu asigur nici un fel de servicii sau
garan ie.
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Date tehnice
Alimentare

Tip baterie
Durat de via

Radio

Principiu m surare

Frecven

baterie cu litiu 3V
baterie

tipic 10 ani
868 MHz cu 1 % ciclu de func ionare

radio

Putere emisie

0 dBm1 (tipic. 3 dBm)

Protocol radio

M-Bus wireless conform EN13757-4

1-senzor sau 2-senzori
Domeniu utilizare2:
1- senzor algoritm WHE3x

Tmin,m = 55°C, Tmax,m = 90°C

1- senzor algoritm WHE4x

tmin,m = 55 °C, tmax,m = 105 °C

2- senzori algoritm WHE3x
Scal standard:

tmin,m = 48 °C, tmax,m = 105 °C

Scalat:

tmin,m = 35 °C, tmax,m = 105 °C

2- senzori algoritm WHE4x

tmin,m = 35 °C, tmax,m = 105 °C

Start contorizare: (tZ se refer la temperatura agentului de înc lzire determinat)
dispozitive cu 1-senzor
dispozitive cu 2-senzori
Date protec ie

tZ

30 °C (la tL = 20 °C) neevaluat

tZ

28 °C (la tL = 20 °C) evaluat

tz - tL

5K

Clas protec ie

III conform EN61140

Grad de protec ie pentru carcas

IP32 conform EN60529

Condi ii ambientale

Func ionare
Transport
Depozitare
EN 60721-3-3 EN 60721-3-2 EN 60721-3-1
Condi ii climatice
Temperatur

3K4

2K3

5...70 °C

-25...70 °C

Umiditate
Condi ii mecanice

1K3
-5..0.45

umiditate relativ <95%
3M2

2M2

1M2

Altitudine maxim

1

În combina ie cu un nod de re ea AMR, într-o cl dire tipic poate fi atins o raz de cca.
15 m pe orizontal i unul sau mai multe etaje pe vertical , deasupra i dedesubt. Este
disponibil un modul PC radio (WTZ.RM) pentru determinarea exact a razei de transmisie.
Informa iile referitoare la raza de transmisie au doar caracter informativ i nu reprezint
parametri garanta i ai sistemului.
2
Defini ii conform DIN EN 834
tmin,m Medie inferioar temperatur agent termic proiectat la care repartitorul de costuri
poate fi utilizat. În sistemele cu o singur eav aceasta este media temperaturii
agentului termic proiectat pentru ultimul radiator din circuit.
tmax,m Medie superioar temperatur agent termic proiectat la care repartitorul de costuri
poate fi utilizat.
tZ
Temperatur medie agent termic / radiator la care începe înregistrarea consumului
tL
Temperatur de referin aer
tm
Temperatur medie agent termic
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Norme i standarde

Conformitate
Ghid EMC – Rezisten

interferen e, emisii

Ghid joas tensiune – Siguran

electric

2004/108/EC
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
2006/95/EC
EN 60950-1

RTTE (Echipament radio & telecom.)
- Comunica ii radio

1999/5/EC
EN 300220-2

Repartitor de costuri pentru achizi ia datelor
de consum aferente înc lzirii camerei

DIN EN 834

Compatibilitate cu mediul

Declaratia de mediu CE1E2886en con ine date despre
construc ia prietenoas cu mediul a produsului i
evaluare (conformitate RoHS, substan e folosite,
ambalaj, beneficii pentru mediu, reciclare)
Disponibile în catalogul online

Dimensiuni

(W x H x D):

Lungime cablu senzor

ISO 14001 (mediu)
ISO 9001 (calitate)
GL 2002/95/EC (RoHS)
Reglementare (EC) 1907/2006
(REACH)

40 x 102 x 31 mm
2,5 m

Mas

inclusiv ambalajul

58 g

Material

Material carcas

PC-ABS

Culori carcas

RAL 9016 Alb Traffic
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Dimensiuni

Dimensiuni în mm
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