
INFORMACJA

Elektroniczny podzielnik kosztów
ogrzewania optica

Opis produktu
Podzielnik optica to urządzenia elektroniczne umożliwiające indywidualną rejestrację
zużycia ciepła.
Wysoce czuły system dwuczujnikowy rejestruje wartości aktualnej temperatury grzejnika i
pomieszczenia. Dzięki temu systemowi podzielnik optica znajduje zastosowanie w
ogrzewaniu niskotemperaturowym. Optica wyposażona jest w elektroniczne złącze
optoelektroniczne dla kodowania mocy grzejnika (W) oraz odczytu wartości zużycia. Dla
ogrzewania wysokotemperaturowego, zabudowanych jak i trudno dostępnych grzejników
optica występuje z wyniesionym czujnikiem temperatury grzejnika. Dla pozostałych
zastosowań optica dostępna jest w wersji kompaktowej dzięki czemu spełnia różnorodne
wymagania nowoczesnej techniki grzewczej.

Właściwości
Optica wyposażona jest w mikroprocesor, do którego wprowadzane są współczynniki oceny
dla czujników temperatury oraz dane o mocy cieplnej grzejnika. Urządzenie pracuje z
dwoma czujnikami, z których jeden rejestruje temperaturę grzejnika, drugi - temperaturę
pomieszczenia. W przypadku wpływu termicznego na czujniki pomieszczenia np. przez
chwilowe spiętrzenie się ciepła lub manipulację, następuje automatyczne przełączenie na
pracę w trybie jednoczujnikowym. Powyżej 23°C dla temperatury powierzchni grzejnika i
różnicy temperatur większej niż 4K pomiędzy temperaturą grzejnika a pomieszczenia
rozpoczyna się rejestracja zużycia ciepła.

Zastosowanie
• grzejniki z zaworami termostatycznymi
• instalacja jednorurowa w obrębie jednego mieszkania
• instalacja jednorurowa w wielu mieszkaniach
• ogrzewanie ze zróżnicowanymi strefami temperaturowymi
• ogrzewanie niskotemperaturowe
• ogrzewanie wysokotemperaturowe
• grzejniki zabudowane i trudnodostępne
• mieszkania ogrzewane z sieci ciepłowniczej



Wskazania
Trzy wskazania gwarantują precyzyjną kontrolę:

Cechy
• precyzyjna kontrola i rozliczenie kosztów zużycia ciepła
• dowolny wybór daty zakończenia okresu rozliczeniowego
• automatyczne zerowanie wskazania bieżącego po

zakończeniu okresu rozliczeniowego
• rozpoznawanie sezonu grzewczego zima/lato
• interfejs optoelektroniczny
• automatyczny autotest w 2 minutowym cyklu
• odtwarzanie charakterystyki oddawania ciepła przez

grzejnik
• reakcja na manipulowanie przy podzielniku
• wysoka trwałość (bateria do 12 lat)
• zapamiętywanie wartości z ostatnich 12 miesięcy
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Aktualna wartość zużycia

Wartość zużycia w ubiegłym roku
rozliczeniowym

Liczba kontrolna

Dane techniczne
Typ optica
Dopuszczenie HKVO (C22.01.1998), DIN EN 834 , nr rej. 221/98 E
Wymiary wysokość: 117,5 mm; szerokość: 39 mm 
Stopień ochrony IP 31 wg DIN VDE 470 (EN 60529)
Zasilanie 3 V bateria litowa 12 lat
Temperatura otoczenia 0°C do 80°C
Wyświetlacz LCD - 5 miejscowy
Graniczne temp. 35°C do 110°C dla wersji kompaktowej
Zakres rejestracji 0 do 65.000 z 4 wewnętrznymi miejscami po przecinku
Temp. początku
zliczania od 23°C w sezonie grzewczym
Zakres mocy
grzejników 100 do 16.000 (W)
Interfejs optoelektroniczny (programowanie i odczyt)
Kontrola funkcji ciągła samokontrola mikroprocesora,

autotest co 2 min.
Wskazania
podstawowe aktualna wartość zużycia,

wartość zużycia w ubiegłym roku rozliczeniowym
liczba kontrolna

Dodatkowe dane do odczytu przez serwis Techem
Programowanie bezpośrednie wprowadzenie mocy grzejnika (W)

i współczynników oceny 
Skalowanie skala produktowa
Kolor RAL 9010

Podzielnik
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