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POMEROVÝ ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH NÁKLADOV 
 

Elektronický prístroj WHE 30 Z je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov pomocou 

evidencie odovzdaného tepla vykurovacím telesom. Umožňuje uloženie kumulovanej hodnoty 

k ľubovoľnému voliteľnému dňu odpočtu. Prístroj WHE 30 Z je konštruovaný ako dvojčidlový. 

Je vhodný hlavne pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ale je použiteľný taktiež aj 

v klasických vykurovacích sústavách. 

 Funkcie 
- určenie množstva odovzdaného tepla vykurovacím telesom na základe merania povrchovej 

teploty vykurovacieho telesa a teploty v miestnosti. 

-  zobrazenie kumulovanej spotreby tepla od posledného dňa odpočtu. 

- ukladanie hodnoty spotreby ku dni odpočtu  

- ochrana proti nedovolenej manipulácii – signalizácia na displeji 

- nepretržitá samo testovacia funkcia s chybovým hlásením 

- možnosť použitia prístroja aj ako jednočidlového 
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                                                            Technické údaje 

 

                                             Princíp merania:    Dvojčidlový so štandardnou aj programovateľnou stupnicou 

                                             Rozsah použitia:            T MIN =35 
0
 C, T MAX =95 

0
 C 

                                                           T MIN =48 
0
 C použiteľný so štandardnou stupnicou  

                                             Životnosť batérie:           10 rokov  

                                             Displej:     4 miestny LCD s dodatkovými symbolmi 

                                                Hmotnosť:                       90 gramov  

                                             Spôsob montáže:            Skrutkovací a navarovací 

                                             Európska norma:      EN 834, EN 61000-6-2:1999, EN 50081-1:1992 

Aktuálna spotreba (3 s) 

Aktuálna spotreba je zobrazená formou 4 – miestneho čísla. Nezobrazia sa žiadne 

symboly a údaj zostáva na displeji po dobu 3 s. 

Test displeja (0,5 s) 

Po dobu 0,5 s sa objavia na displeji všetky symboly a následne po dobu 0,5 s zostane 

displej prázdny. 

Dátum odpočtu (1,0 s) 

Dátum odpočtu je zobrazený bez ďalších dodatočných symbolov. 

Hodnotu k dňu odpočtu (3 s) 

Hodnota spotreby tepla k dňu odpočtu je zobrazená na displeji ako 4-miestne číslo. 

V ľavom hornom rohu sa objaví písmeno „M“. V prvom roku prevádzky sa zobrazí 

hodnota spotreby „= = = =“. 

Kontrolné číslo (3 s) 

Kontrolné číslo s písmenom „C“ je vypočítané z posledných štyroch čísiel výrobného 

čísla prístroja, aktuálnej hodnoty spotreby, dátumu odpočtu a hodnoty spotreby k dňu 

odpočtu.  

Symbol batérie 

Po uplynutí 10 rokov prevádzky prístroja sa objaví na displeji symbol batérie. 


