Regena ES® s.r.o. Strážske
Mierová 142
072 22 Strážske
Energetické Služby - voda, teplo, plyn – meranie, rozúčtovanie, servis, rekonštrukcie rozvodov

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Siemens WHE5
Prehľad najdôležitejších funkcií – užívateľská príručka
Vlastnosti systému– pochôdzkový systém Siemens Walk By






diaľkové rádiové odčítanie z verejne prístupných priestorov alebo pred objektom
bez priameho miestneho prístupu k prístroju = 100 % úspešnosť odpočtov
ochrana proti manipulácii – indikácia a hlásenie chyby softvérom na riadenie
odčítania pri nepovolenom otvorení prístrojov
užívateľ môže svoju spotrebu odčítať na displeji, celková spotreba minulého roka sa ukladá
a cyklicky zobrazuje spolu s dátumom odpočtu a testom displeja (do pamäte prístrojov sa ukladajú
mesačné stavy - údaje sú súčasťou diaľkového odpočtu)
životnosť batérie – rozdeľovač vykurovacích nákladov 10 rokov + záloha 5 mesiacov

Sekvencia zobrazení na displeji
Údaje sa zobrazujú automaticky a po celý čas v poradí:

00013

Aktuálna spotreba (údaj svieti 2 sekundy - 31.12 sa prístroj
vynuluje a aktuálna spotreba postupne narastá od 0 po
hodnotu pri ročnom odpočte; tento údaj sa použije napríklad
pri medziodpočtoch alebo zmene užívateľa)
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Test displeja (prázdny displej – nič nesvieti)
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UPOZORNENIE
 nezakrývať
 neolievať
kvapalinou
 zabrániť
mechanickému poškodeniu
 neoprávnená
manipulácia
je evidovaná

Test displeja (svietia všetky segmenty)

31.12.-

Dátum odpočtu (zvyčajne 31. december)

00354

Hodnota pri odpočte (údaj bliká 5 sekúnd a je zobrazovaný
celé obdobie až po budúcoročný odpočet – koncoročná
spotreba zistená 31.12 – údaj sa zapíše do pamäte a prístroj sa
nastaví na nulovú počiatočnú hodnotu pre nasledujúci rok.
Hodnota pri odpočte sa odčíta diaľkovo bez prístupu do bytu.
Tento údaj je použitý pre rozúčtovanie a bude uvedený vo
vyúčtovaní ako „Odčítaná hodnota“)
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Kontrolné číslo (v kombinácii s výrobným číslom prístroja je
možné overiť správnosť užívateľom nahláseného odpočtu)



FB-4.2S

Zobrazené premenné (údaje pre odborníka – spôsob
naprogramovania, algoritmus výpočtu
dvojsnímačového meracieho systému)

a identifikácia

Každý prístroj má jedinečné číslo prístroja uvedené na prednej strane krytu (napríklad 72 971 238).
Systém diaľkového rádiového odpočtu je možné rozšíriť aj na vodomery
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www.regenaes.sk
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