ITN vario S III dvoučidlové elektronické indikátory
ITN vario S III topných nákladů s vizuálním odečtem. V průběhu
10 let si můžete nechat aktivovat dodatečně rádiový
záruka
přenos.
48 měs.
- Je nutný přístup do bytu
- Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm
ITN data III dvoučidlové elektronické indikátory s
rádiovým přenosem dat (odečty se realizují
stahováním dat mimo byty do přenosné čtečky),
uživatel své hodnoty na jednotlivých přístrojích vidí
po celý následující rok.
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Možnost montáže na různé typy radiátorů.
- Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm

ITN data III
záruka
48 měs.

Odpařovací indikátory tepla již společnost
nemontuje

E-ITN 30
záruka
60 měs.

elektronické

odpařovací

iTEEN.CZ s.r.o.

elektronické

odpařovací

Maddalena CZ s.r.o.

Popis

elektronické

Typ
měřiče

elektronické

Techem spol. s r. o.

Název Způsob
firmy měření

odpařovací

Brunata
RMK-87
Kapillar
záruka
60 měs.

Maddalena
ITN-RF

E-ITN 30 je plně dvoučidlový – měřením teploty
otopného tělesa teploty v místnosti zajišťuje přesné
měření spotřební hodnoty otopného tělesa a
zabraňuje měření v letním období.
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Elektronická plomba proti ovlivnění a manipulaci
- Možnost montáže na různé typy radiátorů.
- Rozměry: V:100 x Š:37 x H:33 mm

Brunata RMK-87 Kapillar funguje na principu
odpařování., které je úměrné množství tepla
vyzařovaného z radiátoru. Změřením hloubky
odparu je vyhodnocena spotřeba tepla. Kapalina je
bez zápachu, nemůže vytéct z patentované ampule
ani v případě rozbití či otočení dnem vzhůru.
- Je nutný přístup do bytu.
- Možnost montáže na různé typy radiátorů.
- Rozměry: V:135 x Š:38 x H:31,5 mm

Značkový jednočipový indikátor topných nákladů
Montáž lze provést na článková topná tělesa
(radiátory), trubkové radiátory, deskové radiátory s
vodorovným i svislým prouděním. Měří s opravnými
korekčními koeficienty.
- U elektronických
indikátorů s dálkovým
přednosem je odečet bez nutnosti vstupu do
bytu uživatele.
- Rozměry: není specifikováno
Odpařovací indikátory tepla již společnost
nemontuje

Typ
měřiče

Qundis
Caloric
5 BASIC
záruka
36 měs.

Qundis
Caloric
5 WALK-BY
záruka
36 měs.

elektronické

elektronické

ENBRA.CZ

elektronické

elektronické

Název Způsob
firmy měření

odpařovací

Qundis
Caloric
5 AMR
záruka
36 měs.

Sontex 556
záruka
36 měs.

Popis

Značkový dvoučidlový indikátor topných nákladů.
Je také zabezpečen kontrolním číslem, takže
nemůže dojít k situaci, že bude v rozúčtování
použita chybná hodnota indikované spotřeby.
V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i
počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41
°C.
- Ochrana proti pokusům o ovlivnění.
- Je nutný přístup do bytu.
- Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm
Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat
s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je
kontinuální avšak v průběhu dne i roku časově
omezené. To na jedné straně sice omezuje
možnost meziodečtů, například při změně
nájemníků v průběhu roku, na druhé straně
podstatně zvyšuje dobu životnosti baterie. Indikátor
je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší
teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média
vyšší než 41 °C.
- Ochrana proti pokusům o ovlivnění.
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm

Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat
s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je
kontinuální
avšak
v průběhu
dne
časově
redukované.. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je
zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin,
kdy byla teplota média vyšší než 41 °C. Možnost
každodenního odečtu.
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm

Moderní indikátor švýcarské firmy Sontex se
vyznačuje obousměrnou rádiovou komunikací a
schopností rozlišovat zimní a letní období. Indikátor
odesílá data pouze na výzvu a tím je dosaženo
dlouhé doby životnosti baterie a možnosti realizovat
odečet kdykoliv v průběhu roku.
- Ochrana proti pokusům o ovlivnění.
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Rozměry: V:93 x Š:38 x H:28mm
Odpařovací indikátory tepla již společnost
nemontuje.

Popis

Radiový systém nové generace nabízí komfort a
symphonic ® flexibilitu při rozúčtování nákladů spojených se
3 radio
spotřebou tepla. Všechna data z poměrových
rozdělovačů topných nákladů jsou zachycována
záruka
automaticky a zpracovávána elektronicky.
10 let
- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm

Dvoučidlové technologie. Naměřené hodnoty
mohou být zobrazeny spolu s předešlými údaji za
předešlý rok pro porovnání. Lithiová bateriie má
životnost 10+2 let. Spodní část je vyrobena ze
stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí a
montuje se přímo na topné těleso. Začíná načítat,
pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem
teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5º K a
když současně povrchová teplota topného tělesa
činí minimálně 29º C (říjen - květen), resp. 40º C
(červen - září). Toto zajišťuje správcům
požadovanou minimalizaci letního načítání. Ukládá
do paměti konečné hodnoty za posledních 12
měsíců a také loňské a předloňské hodnoty.
- Je nutný přístup do bytu.
- Možnost varianty s dálkovým odečtem bez
nutnosti vstupu do bytu uživatele.
- Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm

Ista

elektronické

Typ
měřiče

elektronické

Název Způsob
firmy měření

odpařovací

doprimo® 3
záruka
10 let

Odpařovací indikátory tepla již společnost
nemontuje.

