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        Elektronický typ RME 95 

 
        Hlavná požiadavka: „precízne rozdeľovanie na vykurovanie v priebehu vykurovacej sezóny“  

          je elektronickým dvojčidlovým pomerovým rozdeľovačom  BRUNATA RME 95 plne zabezpečená.  

 

            Možnosti RME 95:  

 možnosť diaľkového odpočtu 

 registrácia pomocou infračervenej komunikácie 

 priame porovnanie spotreby 

 registrácia spotreby v dvojtýždňových intervaloch 

 

BRUNATA RME 95 je štíhly, neutrálne vyzerajúci s malými prevádzkovými nákladmi, osadený 

inteligentným μ-procesorom s programom na presné meranie a kontrolu operačných podmienok 

merania. Všetky dáta sú uchované v stálej elektronickej pamäti. Je ľahko a rýchlo programovateľný 

na inštalovanie na prakticky všetky druhy vykurovacích telies v prevedení so snímačom teplôt 

priamo v merači alebo externe umiestnenými snímačmi.  

 

            Jasne čitateľný LCD displej cyklicky poskytuje štyri druhy informácií: 

 

 Aktuálnu spotrebu  

 Minuloročnú spotrebu 

 Mierku PRVN 

 Identifikačné číslo PRVN 

 

Pre maximálnu objektivitu, presnosť a spoľahlivosť merania uskutočňuje BRUNATA RME 95 kontinuálne 

vnútorný test počas celého merania. Kontroluje, či je správne nastavená konfigurácia merača na dané vykurovacie 

teleso.  

 

Pri inštalácii je PRVN naprogramovaný koncový dátum rozpočítavanej sezóny na porovnávanie aktuálnej spotreby 

s minuloročnou. Na vyriešenie problému vyplývajúceho z nezabezpečenia medziodčítania spotreby pri výmene 

užívateľov v čase sťahovania merač BRUNATA RME 95 si pamätá spotrebu za posledných 18 mesiacov v 2-

týždňových intervaloch. Túto históriu spotreby zapisuje v čase pravidelného odčítania ročnej spotreby servisný 

pracovník na základe vloženia dátum, ako operačnej podmienky.  

 

Pomerový rozdeľovač BRUNATA RME 95 je napájaný štandartným batériovým zdrojom a v prevedení pre 

centrálne odčítanie externým centrálnym zdrojom. Tento pripravovaný špeciálny modul pre rádiový prenos môže 

vkladaný technickou zmenou do existujúcej inštalácie meračov.  

 

                Technické parametre: 
 

Batériový zdroj 

Merací princíp: 

Miesto inštalácie snímača teploty VT: 

Možnosť kontrolovať odčítanie: 

Ochrana pred chybou a ovplyvňovaním: 

 

 

Rozmery: 

 

Váha: 

Technický štandard: 

Áno,3 x 1,5 V DC 

2-snímačový systém 

Výška x 0,66 ( merané zdola),Dĺžka  x 0,50 

Áno 

Áno (kontrola na slnečné žiarenie, zvýšenú teplotu 

miestnosti, nelogické kombinácie zaznamenaných 

snímačových teplôt)   

127 x 37 x 18 mm 

(výška x šírka x hrúbka) 

0,074 kg 

Spĺňa všetky požiadavky DS 12826 (Dánska norma), 

ktorá je identická s EN 835 (celoeurópska CEN 

norma na elektronické pomerové rozdeľovače) 

  


