
Indikátor topných nákladů – Maddalena GRADUS

• Vyroben v souladu s DIN EN 834-1994 a EN
834-2010

• Optickeé  rozhraníé  pro  nastaveníé  a  cčteníé
indikaé toru

• 132  mečsíécčníéch  a  puů lmečsíécčníéch  hodnot  v
pamečti

• mozčnost daé lkoveého odecčtu pomocíé  wireless
M-Bus (dle EN 13757-4)

• vhodnyé  pro odecčet pochuů zkovyém systeémem
nebo pomocíé statickeého systeému
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TECHNICKÝ POPIS

Typ indikaé toru dvoucčidlovyé

Jednotky díélky (bezrozmečrneé  jednotky)

ŽČ ivotnost baterie 11 let + 1 rok

Vybaveníé senzor pro daé lkovyé  odecčet

Rezč im 2-cčidlovyé  rezč im: 35°Č – 95°Č
(s oddeč lenyém cčidlem do 105°Č)

1-cčidlovyé  rezč im (v prčíépadeč  temperovaéníé): 55°Č – 95°Č
(s oddeč lenyém cčidlem do 105°Č)

Rozhraníé optickeé  rozhraníé (M-Bus protokol)

Žobrazovaneé  hodnoty aktuaé lníé stav / rozhodneé  datum odecčtu / hodnota k datu odecčtu

Uchovaéníé mečsíécčníéch hodnot 132 mečsíécčníéch a puů lmečsíécčníéch hodnot v pamečti indikaé toru

Ochrana prčed ovlivnečníém rozpíénacíé kontakt

Vyépis kraé tkyé  vyépis: aktuaé lníé stav / rozhodneé  datum odecčtu / hodnota k datu
odecčtu

dlouhyé  vyépis*: aktuaé lníé stav / 15 mečsíécčníéch hodnot / chybovaé  hlaé sčeníé

Síéla signaé lu (max.) 10 dBm

Frekvence 868 MHz

Rezč imy wireless M-Bus S1, T1, Č1

SČ ifrovaéníé AES 128

Datum ulozčeníé kumulovaneé
hodnoty spotrčeby 31.5. (lze nastavit)

Prčenos Interval 2 – 240 min (2 min)*

ČČas / den 0 – 24 (8 - 18)*

Den / tyéden PO – NE (PO - PAÁ )*

Tyéden / mečsíéc 1 - 4 (1 - 4)*

Mečsíéc / rok Leden – Prosinec (Leden - Prosinec)*

Systeém odecčtu Hardware Arrow Čollect a USB wireless M-Bus prčijíémacč

Software Odecčet: Arrow mobile (pro Windows)

Nastaveníé: Device monitor (pro Windows)

Rozmečry 92 mm (vyésčka) x 38 mm (sč íérčka) x 28 mm (hloubka)

*tovaé rníé nastaveníé
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