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ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

PDA ENERGY

Μετατρέπει τις κεντρικές
εγκαταστάσεις θέρμανσης σε
αυτόνομες εγκαταστάσεις με
στόχο την κατανομή των
δαπανών θέρμανσης με βάση
την ατομική κατανάλωση

PDA ENERGY
Ρυθμίζει και ελέγχει τη
θερμοκρασία δημοσίων και
ιδιωτικών χωρών μέσω
απομακρυσμένων σταθμών
(τηλέλεγχος) χωρίς να είναι
απαραίτητη η εκτέλεση
μετατροπών σε ήδη
εγκατεστημένα συστήματα
θέρμανσης

ELECTRIC

Το πρωτόκολλο του Κιότο
Ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
CO2 στην ατμόσφαιρα με στόχο τη μείωση της εκπομπής
αερίων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φαινομένου
του θερμοκηπίου και της θερμοκρασίας του πλανήτη
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και
εμπλέκει το σύνολο των κρατών σε ότι αφορά την εύρεση

Αντίθετα: πόσα γραφεία κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου υπερθερμαίνονται;
Σε πόσα σπίτια οι κάτοικοι κυκλοφορούν με φανελάκια
ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα;
Σε πόσες κατοικίες και γραφεία παραμένουν ανοιχτά τα
παραθύρια εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας;

λύσεων που θα επιτρέψουν την επιβίωση του πλανήτη
μας.
Το πρωτόκολλο του Κιότο, διεθνής συνθήκη που
υπεγράφη τις 11 Δεκεμβρίου του 1997 από περισσότερες
από 160 χώρες στα πλαίσια της Συμφωνίας του ΟΗΕ σε
ότι αφορά τις κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, η οποία ετέθη σε ισχύη στις 16
Φεβρουαρίου του 2005, υποχρεώνει την Ιταλία να
δεσμευτεί όσον αφορά τη μείωση κατά 6,3% , εντός του
2010, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με
τα επίπεδα του 1990.
Μελέτες αποδεικνύουν ότι από το 1990 μέχρι σήμερα οι
εκπομπές της χωράς μας σημείωσαν αύξηση της τάξεως
του 13% επομένως εάν τεθούν σε ισχύη οι μηχανισμοί
οικονομικών κυρώσεων, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ιταλική οικονομία θα επιβαρυνθεί με 3,5

Δυστυχώς, σε πολλά κτήρια τα οποία κατασκευαστήκαν
μέχρι τη δεκαετία του ’90 δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της
θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων, στα πλαίσια

δις ευρώ ανά έτος.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες εκπομπής
βλαβερών αεριών στην ατμόσφαιρα είναι η θέρμανση των
κτηριακών συγκροτημάτων, η οποία ευθύνεται για την
έκλυση του 35% της συνολικής εκπομπής βλαβερών
ουσιών στην ατμόσφαιρα.
Τεχνικές Μετρήσεις αποδεικνύουν ότι η μείωση
της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό C αντιστοιχεί
σε μια εξοικονόμηση, στο λογαριασμό, της
τάξεως του 7% ενώ παράλληλα μειώνονται οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα.
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της συνεχούς αύξησης του ενεργειακού
κόστους, όλο και περισσότεροι χρήστες
επιθυμούν την αποσύνδεση από την κεντρική
θέρμανση πραγματοποιώντας μια ατομική
αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης διότι δεν
είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν το κόστος
χωρίς καμιά αναφορά στην πραγματική
ατομική κατανάλωση. Επιθυμία η οποία μέχρι

σήμερα ήταν δύσκολα εφαρμόσιμη εξαιτίας του υψηλού
κόστους και των προβλημάτων που συνδέονται με τις
εργασίες μετατροπής των ήδη εγκατεστημένων
συστημάτων θέρμανσης. Για την επίλυση του παραπάνω
προβλήματος η εταιρία μας, η οποία δραστηριοποιείται τα
τελευταία 30 χρονιά στον τομέας της ρύθμισης της
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μέσω της κατασκευης
χρονοθερμοστατων και θερμοστατών για τη θερμοκρασία
τον εσωτερικών χώρων, δημιούργησε το σύστημα PDA

Energy το οποίο μέσω της χρήσης νέων
ασύρματων τεχνολογιών, επιλύει τα
προβλήματα που σχετίζονται με την μετατροπή
των εγκαταστάσεων θέρμανσης για τη ρύθμιση
της θερμοκρασίας και τον καταμερισμό των
δαπανών των κτηριακών εγκαταστάσεων,
χωρίς να είναι απαραίτητες εργασίες στη
τοιχοδομή ή δαπανηρές εργασίες μετατροπής
στη δομή των ήδη εγκατεστημένων
συστημάτων θέρμανσης.

®

PDA

PERRY DOMOTIC ASSISTANCE

PDA ENERGY

Το PDA ENERGY χάρη στη χρήση νέας
ασύρματης τεχνολογίας επιτρέπει τη
μετατροπή των εγκαταστάσεων
κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομες
εγκαταστάσεις χωρίς να είναι αναγκαία
μια σειρά επεμβάσεων “επιθετικού”
χαρακτήρα, διότι τα πρωτοκολλά
CRTX

ρύθμισης και διαχείρισης των
συστημάτων ενεργοποίησης
χρησιμοποιούν συστήματα

Το PDA ENERGY μπορεί να εφαρμοστεί
σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης με
σωληνώσεις ανόδου ή/και διανομής με
θερμαντικά στοιχειά όπως καλοριφέρ
και/ή θέρμανση κάτω από το πάτωμα
επομένως αποτελεί ένα συμβατό με
οποιοδήποτε είδος υπάρχουσας
εγκατάστασης και νέας κατασκευής
σύστημα .

PDA ENERGY - δακτυλιοειδής εγκατάσταση
Κάθετη δακτυλιοειδής εγκατάσταση

PDA Energy

PDA Energy

A
A

RX01/P

Διαμέρισμα 1 ζώνη

1 χρονοθερμοστατης
+ 1 δέκτης RX01/P

MCU

VTRX

B

CRTX

VTRX

VTRX

B

CRTX

CCRX

MCU

VTRX

C

CRTX

VTRX

VTRX

C

TETX

CCRX

MCU

MCC

Διαμέρισμα 2 αυτόνομες ζώνες
2 χρονοθερμοστατες
+ ηλεκτρονικές βαλβίδες
+ 1 συσκευή ελέγχου κατάστασης βαλβίδων
Διαμέρισμα 2 ζώνες
1 εξαρτάται από το
χρονοθερμοστάτη
1 χρονοθερμοστάτης + 1 θερμοστάτης
+ ηλεκτρονικές βαλβίδες
+ 1 συσκευή ελέγχου βαλβίδων

MCU Υπομοναδα συγκέντρωσης δεδομένων
MCC Υπομοναδα κεντρική συγκέντρωσης δεδομένων

PDA ENERGY - Καθετη εγκατάσταση
Κάθετη διανοµή

PDA Energy

PDA Energy

VTRX

A

VTRX

A

VTRX

CRTX

Διαμέρισμα 1 ζώνη

1 χρονοθερμοστατης
+ ηλεκτρονικές βαλβίδες

MCU

VTRX

B

CRTX

B

VTRX
CRTX

Διαμέρισμα 2 αυτόνομες ζώνες

2 χρονοθερμοστατες
+ ηλεκτρονικές βαλβίδες

MCU

C

VTRX
CRTX

VTRX

C

VTRX

TETX

MCU

MCC

Διαμέρισμα 2 ζώνες 1 εξαρτάται από
το χρονοθερμοστατη

1 χρονοθερμοστατης
+ 1 θερμοστάτης
+ ηλεκτρονικές βαλβίδες

MCU Υπομοναδα συγκέντρωσης δεδομένων
MCC Υπομοναδα κεντρική συγκέντρωσης δεδομένων
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PDA ENERGY
Τηλελεγχος – Τηλεδιαχειριση των εγκαταστάσεων θέρμανσης μέσω
κατανομής και υπολογισμού της κατανάλωσης

Τηλελεγχος

Δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης μέσω απομακρυσμένου τόπου:
- Μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κάθε μονάδας
- Ενδυνάμωση των σετ προγραμματισμού σε κάθε μονάδα
- Αποστολή στο χρήστη και οπτικοποιηση στη μονάδα MCU μηνυμάτων
σχετικά με την υπηρεσία
- Αποστολή στο χρήστη και οπτικοποιηση στη μονάδα MCU
στατιστικών στοιχείων
- ...
GSM

Συλλογή στοιχείων

MCC
Λήψη
στοιχειώ
ν επί
τόπου

PSTN
Μετάδοση
στοιχειών σε
απομακρυσμένο
τόπο

Διαχειριστής

ADSL

USB
ETHERNET

Λήψη των στοιχειών από το MCC για την κατανομή και τον
έλεγχο της εγκατάστασης:
- κωδικός ταυτοποίησης της μονάδας
- Κατάσταση λειτουργίας των χρονοθερμοστατων και των θερμοστατών
(ενεργοποιημένοι/απενεργοποιημένοι)
- Η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε στις μονάδες
- Η θερμοκρασία που καταγράφηκε στις μονάδες
- Κατάσταση συστημάτων ενεργοποίησης (βαλβίδες): ON/OFF
- Υστέρηση που ρυθμίστηκε στους χρονοθερμοστατες και/ή στους
θερμοστάτες των μονάδων
- Κατάσταση κυρίας διαμόρφωσης του χρονοθερμοστατη στη μονάδα
- θερμική ανωμαλία στη μονάδα
- Κατάσταση των μπαταριών των χρονοθερμοστατων στη μονάδα
- λειτουργία καλοκαίρι/χειμώνας των χρονοθερμοστατων και των
θερμοστατών στη μονάδα
- εξωτερική θερμοκρασία
- θερμοκρασία του νερού που διοχετεύεται στο σύστημα
- θερμοκρασία επιστροφής του νερού που διοχετεύτηκε στο σύστημα

PDA ENERGY:
Η λύση για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας,
μέσω απομακρυσμένου σταθμού, γραφείων, σχολείων,
δημοσιών νοσοκομείων, κτλ...
Για τον Έλεγχο τη διαχείριση και την εξοικονόμηση
θερμότητας καταπολεμώντας παράλληλα την
ατμοσφαιρική ρύπανση.
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PDA ENERGY
Χάρη στα προϊόντα PDA Energy οι χρήστες με
κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης έχουν τη
δυνατότητα να διαχειριστούν με πλήρη αυτονομία
την εγκατάσταση θέρμανσης (όπως θα συνεβαινε
με έναν ατομικό καυστήρα) πληρώνοντας με βάση
την πραγματική χρήση θερμότητας.

PDA ENERGY: χρονοθερμοστατες, θερμοστάτες,
ηλεκτρονικές βαλβίδες και/ή δέκτες από 1 μέχρι 8 κανάλια
ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των χώρων της κατοικίας
συμφώνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε χρήστη.

Τηλελεγχος
Επεξεργασία
στοιχείων για τη
μέτρηση

Διαχειριστής

PDA ENERGY: η χρήση των
υπομονάδων MCU και MCC
επιτρέπει την καταγραφή της
θερμοκρασίας κάθε μονάδας για
την κατανομή και υπολογισμό
της κατανάλωσης συμφώνα με
τους Κανονισμούς:
- UNI 9019

Χρέωση
Αρχείο ιστορικού κάθε διαμερίσματος:

- ιστορικά στοιχειά (LOG) για κάθε μονάδα
- aντιπροσωπευτικά γραφήματα κάθε μονάδας

Υπομοναδα

MCU

Κατανομή των δαπανών
θέρμανσης σύμφωνα με
τη μέτρηση των
θερμοημερων.

PDA ENERGY είναι ένα
σύστημα τηλελεγχου κτηριακών
εγκαταστάσεων:

Υπομοναδα MCC

Η ρύθμιση της θερμότητας, ο
έλεγχος των θερμοκρασιών
χώρων η μέτρηση της
κατανάλωσης, μπορεί να
πραγματοποιηθεί από
απομακρυσμένους σταθμούς
μέσω της χρήσης καναλιών
εκπομπής: GSM. PSTN,ADSL...

PDA ENERGY, Η πιο
εξελιγμένη τεχνολογία για τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας
ιδιωτικών και δημοσιών χώρων,
νοσοκομείων, σχολείων,
κοινοτήτων, κτλ.
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PDA ENERGY
Αρχή λειτουργίας
Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κάθε μεμονωμένης
κατοικίας πραγματοποιείται μέσω της εγκατάστασης ενός ή
περισσοτέρων χρονοθερμοστατων (CRTX03) που έχουν ρυθμιστεί
κατάλληλα σε ότι αφορά τη θερμοκρασία και τις περιόδους χρήσης.
Επιπλέον ,το σύστημα, μέσω της ασύρματης αποστολής εντολών
είναι σε θέση να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί της βαλβίδες μιας

συγκεκριμένης ζώνης (εγκατάστασης ζώνης) ή των ηλεκτρικών
βαλβίδων.(VTRX01/3) που βρίσκονται εγκατεστημένες στα καλοριφέρ
κάθε χώρου. Τυχόν εγκατάσταση των θερμοστατών (TETX03)
επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο ξεχωριστά
συμφώνα με τις ζώνες οραρίου που προγραμματιστήκαν
προηγουμένως στο θερμοστάτη της ζώνης.

PDA ENERGY: Η άνεση σε κάθε χώρο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – Παραδειγμα εγκαταστασης

Καθιστικό

Χρονοθερμοστατης

ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ
20° C άνεση
17° C µείωση
0 6,30

22,00 24,00

Κουζίνα

δωµάτιο 1

Θερμοστάτης
ΖΩΝΗ ΝΥΧΤΑΣ
18° C άνεση
0 6,30

22,00 24,00

17° C µείωση
δωµάτιο 2

Θερμοστάτης
ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
µπάνιο

21° C άνεση
17° C µείωση
0 6,30

22,00 24,00

Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία
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Ώρες

t

Ζώνη ημέρας

Θερμοκρασία
των γύρω
χώρων

0 ÷ 6,30
6,30 ÷ 22,00
22,00 ÷ 24,00

17° C
20° C
17° C

Ζώνη νύχτας

Θερμοκρασία
των γύρω
χώρων

0 ÷ 6,30
6,30 ÷ 22,00
22,00 ÷ 24,00

17° C
18° C
17° C

Ζώνη μπάνιου

Θερμοκρασία
χώρου
μπάνιου

0 ÷ 6,30
6,30 ÷ 22,00
22,00 ÷ 24,00

17° C
21° C
17° C

Για να ενεργοποιήσετε τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο
(χειροκίνητος) στο θερμοστάτη.
Επιλέξτε t (θερμοκρασία) που επιθυμείται:
21° C
π.χ.: γιορτή με φίλους, φιλοξενούμενοι στο σπίτι, κτλ.
και/ή
7° C
π.χ.: απουσία για διακοπές, κτλ.
όλοι οι χώροι στους 21°C και/ή 7°C για όλο το24ωρο.
Η ρύθμιση του χρονοθερμοστατη υπερέχει των ρυθμίσεων των θερμοστατών.
Πιέστε το πλήκτρο
(χειροκίνητος) για την επαναφορά της αυτομάτου
τρόπου ρύθμισης.

PDA ENERGY
Αρχή κατανομής των δαπανών θέρμανσης

Αναφορά στον Κανονισμό
CDU 697.003:662.6

CTI

Δεκέμβριος 1987

Καταμερισμός των δαπανών θέρμανσης με βάση την καταμέτρηση των
βαθμοημερων.

UNI
9019

.
.
.
Αρθ.

2.1.

2.

Ορισμοί

βαθμοημερα: πλήρης, επεκτείνεται καθολη την περίοδο θέρμανσης, της διαφοράς μεταξύ της συμβατής
εσωτερικής θερμοκρασίας της σταθεράς t , και της εξωτερικής θερμοκρασίας, όταν η θερμοκρασία
εκφράζεται σε °C και ο χρόνος σε ημέρες.

n
D=

–
(tj – tej)

j

Όπου: n

είναι ο αριθμός των ημερών θέρμανσης

tj είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος της j-ης ημέρας
–te
j είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία της j-ης ημέρας.

.
.
.
Αρθ.

3.

Μέρη του συστήματος

–
–
–
–

Το σύστημα κατανομής των δαπανών πρέπει να αποτελείται από τα ακολουθα στοιχειά:
Αθροιστής βαθμοημερων διαμερίσματος (προϊόν MCU)
Γενικός αθροιστής της εγκατάστασης
(προϊόν MCC)
Θερμοστάτης περιβάλλοντος
(προϊόντα CRTX, TETX)
Βαλβίδα ζώνης
(προϊόντα VTRX01/3 και/ή RX01 - RX02 - RX08 με
συστήματα ενεργοποίησης BC04,BC06, BC08)
Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο λέβητα.

–
.
.
.
Αρθ.

4.

Αρχή λειτουργίας του συστήματος κατανομής

Ο θερμοστάτης περιβάλλοντος, που εγκαταστειται σε κάθε μεμονωμένη κατοικία, ενεργοποιώντας τη
βαλβίδα ζώνης, επιτρέπει τη ροή ρευστού θερμότητας στη σχετική εγκατάσταση (κύκλωμα)
θέρμανσης γνωστής τιμής και συγχρόνως την εισαγωγή του αθροιστή μονάδας των βαθμοημερων.
Το προϊόν μεταξύ της εγκατεστημένης στην περιοχή θερμικής ισχύος για τις
αθροιζόμενες μονάδες θερμοημερας στην ιδία την περιοχή είναι ανάλογη με την ενεργεία
στην μεμονωμένη περιοχή χρήσης.

.
.
.
Αρθ.

5.5

5
Εξωτερική θερμοκρασία

Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να ανιχνεύεται μέσω ενός ευαίσθητου στοιχείου, του
επονομαζόμενου εξωτερικού ανιχνευτή ο οποίος μπορεί να είναι κοινός με τη μονάδα ρύθμισης της
θερμοκρασίας νερού αποστολής.
.
.
.

7

PDA ENERGY
Αρχή κατανομής των δαπανών θέρμανσης

Το PDA ENERGY σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ανιχνεύει τις βαθμοημερες κάθε χρήστη και τις βαθμοημερες ολόκληρης της
πολυκατοικίας που καταγράφονται για ολόκληρη την περίοδο θέρμανσης σε ειδικές μνήμες ιστορικού (υπομονές MCU e
MCC). Το λογισμικό υπολογισμού εκφράζει με ποσοστιαίους ορούς (%) τις ατομικές τιμές επί του συνόλου της πολυκατοικίας. Ο
καταμερισμός των δαπανών της πολυκατοικίας εκφράζεται με ποσοστό επί τις % και σέβεται την πραγματική κατανάλωση κάθε
χρήστη ξεχωριστά.

Τύπος για τον υπολογισμό των παραμέτρων κατανομής
Η ενεργεία που καταναλώνεται στην κάθε μεμονωμένη ζώνη χρήσης είναι ανάλογη με τις μονάδες βαθμοημερων που
καταμετρώνται πολλαπλασιασμένες με την εγκατεστημένη στην ιδία ζώνη Θερμική Ισχύ
• Μέτρηση των θερμοημερων τη στιγμή (i. + 1) στην ζώνη χρήσης

GG (i + 1) = GG (i) + [(Ta (i + 1) – Te (i + 1)] *

t (i + 1)
1440

Όπου: GG(i)

θερμοημερες στιγμή i

Ta (i+1) θερμοκρασία περιβάλλοντος i-ης + 1;
Te (i+1) θερμοκρασία εξωτερική στιγμή i-ης + 1;
t (i+1) αριθμός λεπτών σε κύκλο 24ωρου
1440

• Μέτρηση κατανάλωσης τη στιγμή (i.ης + 1) στη ζώνη χρήσης (Cz)

Cz (i + 1) = K * GG(i + 1)

Όπου: K

Παράμετρος σχετική με την
εγκατεστημένη θερμική ισχύ

Ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης ενός χρήστη (Cu) θα είναι το σύνολο της κατανάλωσης
σχετικής με τις μεμονωμένες ζώνες που ανήκουν στον ίδιο χρήστη.

n
Cu (i + 1) =

Cz (i + 1)
Z=1

Ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης της εγκατάστασης (CI) θα είναι το σύνολο της
κατανάλωσης του συνόλου των χρηστών (Cu).

n
CI (i + 1) =

Cu
U=1

Η κατανάλωση των χρηστών εκφράζεται σε ποσοστό επί τις εκατό (Cu %) δηλαδή η παράμετρος
κατανομής χρηστών, θα είναι συσχετισμένη με τη συνολική κατανάλωση της εγκατάστασης (CI).

Cu% =

Cu
CI

x 100

Συμφώνα με τη νομοθεσία UNI 9019 η μέτρηση των θερμοημερων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς:
1 - Ta < Tset (ανοιχτή βαλβίδα)
2 – Χαρακτηριστικά του λέβητα
3 – Θερμοκρασία του ρευστού ανάλογη με την εξωτερική θερμοκρασία (ρύθμιση σε καυστήρα).
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PDA ENERGY
Είναι σύμφωνο με τους παρακάτω κανονισμούς

- Νόμος N. 10 τις 9ης Ιανουαρίου 1991
Κανονισμοί για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας
- D.P.R. 412/93
Απαιτήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις χρεώσεις της θερμότητας

- D.P.R. 311 της 29ης Δεκεμβρίου 2006
...
c) πρέπει να είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον μια μονάδα ρύθμισης της θερμότητας σε κάθε κατοικία καθώς
επίσης συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στους μεμονωμένους χώρους
που να έχουν ομοιόμορφα χαρακτηριστικά χρήσης για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Οδηγία 36/E
Έκπτωση φόρου της τάξεως του 55% για επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης που προβλέπεται από τα
άρθρα 344, 345, 346, 347 του νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 2006 αρ. 296 (Προϋπολογισμός 2007 και σχετική
ανανέωση μέχρι το 2010, Προϋπολογισμός 2008).
-

UNI 10200:2005
Ο κανονισμός παρέχει τις αρχές και τις οδηγίες κατανομής των δαπανών σε σχέση με την κατανάλωση
θερμότητας κάθε χρηστή.

Παραπομπές εφαρμογής
- Νόμος N. 10 της 9ης Ιανουαρίου 1991 - Αρθ. 26 παρ. 5
Σε ότι αφορά τις καινοτομίες σχετικά με την υιοθέτηση συστημάτων ρύθμισης και χρέωσης της θερμότητας με
βάση την πραγματική κατανάλωση, το συμβούλιο της πολυκατοικίας αποφασίζει με πλειοψηφια όπως
προβλέπεται από τα άρθρα 1120 και 1136 του αστικού κώδικα.
- Απόφαση N.39236 της11ης Δεκεμβρίου 2000 – Δικαστήριο της Ρώμης - Τμημ.
Est. De Palo - Sagnotti (δικηγόρος Moracci και Pairoux)
Πολυκ. Via Poggioli 9, Ρώμη (δικηγόρος Di Marcantonio).
Σε ότι αφορά τις καινοτομίες σχετικά με την υιοθέτηση συστημάτων ρύθμισης και χρέωσης της θερμότητας με
βάση την πραγματική κατανάλωση, το συμβούλιο της πολυκατοικίας αποφασίζει με
πλειοψηφια των παρόντων. (αρθ. 1120, αρθ . 1136; L. 9 Ιανουαρίου 1991, n. 10, art. 26; d.p.r. 26
agosto 1993, n. 412). Απόφαση η οποία υιοθετείται από την ANACI.

- Σχέδιο νομού N.311 της 29 Δεκεμβρίου 2006
Το σχέδιο νομού n.311 συμπληρώνει τη προηγουμένη νομοθεσία αρ.°192 του 2005.
Σε ισχύ από 1°Ιουλίου 2007, έγινε υποχρεωτική η ενεργειακή πιστοποίηση για κτήρια μεγαλύτερα των 1.000
τετραγωνικών μέτρων σε περίπτωση αγοροπωλησίας ολοκλήρου του ακινήτου.]
Από 1°Ιουλίου 2008 η ιδία υποχρέωση θα ενεργοποιηθεί και για κτήρια κάτω των 1000 τετραγωνικών μέτρων.
Από 1°Ιουλίου 2009, αντίθετα, το πιστοποιητικό ενεργειακής αποδοτικότητας γίνεται υποχρεωτικό και για την
αγοροπωλησία ενός μεμονωμένου διαμερίσματος.
Από 1°Ιανουάριο 2007 το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί βασική συνθήκη για τη χορήγηση φορολογικών
διευκολύνσεων για εργασίες επισκευής με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
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PDA ENERGY
Κατανομή των δαπανών θέρμανσης με βάση την
καταμέτρηση των βαθμοημερων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΗΣ 2

MCU

MCC
Μετάδοση των στοιχειών
στον απομακρυσμένο σταθμό

GSM - PSTN - ADSL

ΧΡΗΣΤΗΣ 3

ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ 4

MCU

Τα στοιχειά που αφορούν τους διαφόρους χρήστες
αποστέλλονται ασύρματα στην Υπομοναδα
Συγκέντρωσης ΔεδομένωνI (MCU) η οποία είναι σε
θέση να αποθηκεύσει ταυτόχρονα τα στοιχεία μέχρι 8
ζωνών για 400. Τα στοιχεία των διάφορων ζωνών
αποθηκεύονται από την υπομοναδα MCU με συχνότητα
λήψης η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από 6’ μέχρι 60’.
Η MCU, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα
διαχείρισης των συναγερμών και των ανωμαλιών
εκπομπής και λήψης.

Η MCC, μέσω ενός
προγράμματος software,
Πραγματοποιεί τον
υπολογισμό της
κατανομής της
κατανάλωσης με βάση
των βαθμοημερων κάθε
κατοικίας.

Οι υπομοναδες MCU, μεταβιβάζουν τα στοιχεία στην

Τα στοιχεία κατανομής, η λήψη τον οποίων
Υπομοναδα
πραγμαποιηθηκε τοπικά και/ή μέσω τηλεμεταδοσης στα MCC
κέντρα υπολογισμού για τον προσδιορισμό των δαπανών
θέρμανσης (κανονισμός UNI 10200), επιτρέπουν την
κατανομή των ατομικών χρεώσεων η οποίες θα είναι
ανάλογες με τις θερμοκρασίες που απόλαυσε ο κάθε
χρηστής.

Κεντρική Υπομοναδα Συγκέντρωσης δεδομένων
(MCC) εκμεταλλευόμενες, ενδεχομένως, άλλες υπομοναδές

MCU όπως παραδείγματος χάριν συστήματα ασύρματης
αναμετάδοσης στην περίπτωση κατά την οποία το σήμα
δεν είναι ικανό να προσεγγίσει απευθείας την υπομοναδα
l’MCC.
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• Παρακολούθηση των θερμοκρασιών των χρηστών
• Συναγερμοί
• Ενίσχυση θερμοκρασίας χρηστών
• Στοιχεία κατανομής θερμότητας
• Στατιστικά του συστήματος

Module
MCU

Υπομοναδα
MCU

Module MCC

PDA ENERGY
Software διαχείρισης του
συστήματος

Έλεγχος
διαχείρισης

Χρέωση/ποσοστιαία
κατανομή χρηστών

Συλλογή
στοιχείων
χρηστών

Χαρτογράφηση
εγκατάστασης

Homepage
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PDA ENERGY
Κατάλογος προϊόντων
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1TX CRTX03

1TX TETX03

Ασύρματος χρονοθερμοστατης

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης

• Επιτρέπει τη ρύθµιση της θερµοκρασίας ζωνών
διαµερίσµατος ανά σετ άνεσης και µείωσης και ανά
ζώνες ωραρίου χρήσης.
• 4 ρυθµισµένα προγράµµατα, 1 ελεύθερο και
ενεργοποίηση Χειροκίνητης λειτουργίας (προσωρινή
ή µόνιµη)
• Ενεργοποίηση µέσω πλήκτρου Αναστολής του
προγράµµατος ρύθµισης της θερµότητας για εργασίες
καθαριότητας ,αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από 3
ώρες.
• Πρόγραµµα θερµοκρασίας αντιψυξης
• Ελάχιστος χρόνος προγραµµατισµού 1\2 ώρα
• Σήµανση λάθους σε περίπτωση που η θερµοκρασία
ξεπεράσει να προβλεπόµενα όρια και προβληµάτων
στο σήµα
• Πρόγραµµα συγχρονισµού του ποµπού µε τις
βαλβίδες της ζώνης µε αυτό -εκµάθηση
• Εκποµπή δοκιµαστικού σήµατος για τον έλεγχο των
ασύρµατων συνδέσεων µε τις συσκευές
ενεργοποίησης
• Εγγυώµενη ασφάλεια εργασίας µέσω διπλής
µετάδοσης στο δεκτή

• Επιτρέπουν τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του διαµερίσµατος κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης ή, σε συνδυασµό µε
χρονοθερµοστατες ζώνης, ρυθµίζουν τη θερµοκρασία άνεσης κάθε
χώρου κατά τις προγραµµατισµένες στους χρονοθερµοστατες περιόδους.
• Ενεργώντας στη µπροστινή χειρολαβή επιτρέπει τη ρύθµιση της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος, ελέγχοντας τις συσκευές ενεργοποίησης
που είναι συνδεδεµένες σε αυτήν, κατά τη διάρκεια της περιόδου
COMFORT που προγραµµατίστηκε στο ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
• Επιλογή ρύθµισης ζεστή/κρύο
• Σήµανση αποφορτισµένης µπαταρίας
• Πρόγραµµα συγχρονισµού του ποµπού µε τις βαλβίδες ζώνης µε
αυτό-εκµάθηση
• Σύνδεση σε µια από τις συσκευές ενεργοποίησης της ρύθµισης
• Εκποµπή σήµατος δοκιµής για τον έλεγχο των ασύρµατων συνδέσεων µε
τις συσκευές ενεργοποίησης
• Εγγυώµενη ασφάλεια εργασίας µέσω διπλής µετάδοσης στο δέκτη

Τύπος
Επίπεδα θερμοκρασίας
Τάση τροφοδοσίας
Ονομαστικά στοιχεία επαφών
Τύπος εξόδου
Τάση μετάδοσης
Πεδίο ρύθμισης
Τύπος λειτουργίας

ηλεκτρονικό ψηφιακό - display LCD 2” ½
2 + αντιψυξη – ρυθµιζοµενη ή παραβλεποµενη (+5 °C +15 °C)
2 x 1,5 V – στηλοειδης µπαταρίες Τύπου AAA – Αλκαλικές
(βλέπε πίνακα δεκτών)
σήµατα radio
χαµηλότερο των 10 mW
+5 ÷ +39 °C
ON/OFF µε ρυθµιζόµενο διαφορικό από 0,2 0,7 °C

Ηλεκτρονικό αναλογικό
2: 1 άµεσο 1 έµµεσο
2 x 1,5 V – στηλοειδης µπαταρίες Τύπου AAA – Αλκαλικές
(βλέπε πίνακα δεκτών)
σήµατα radio
χαµηλότερο των 10 mW
+5 ÷ +30 °C
ON/OFF µε ρυθµίζοµενο διαφορικό από 0,3 °C o 0,6 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρήση
Χρώµα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

δηµόσιος / ιδιωτικός
άσπρο
120 x 80 x 18 mm

δηµόσιος / ιδιωτικός
ασπρο
76 x 81 x 40 mm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος εγκατάστασης
Βαθµός προστασίας (IP)
Κατηγορία µόνωσης
Αυτονοµία
Ακρίβεια
Κλίση
Εµβέλεια
Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας

Τοίχου
IP 30
III
Περίπου 1 έτος (µε αλκαλικές µπαταρίες)
0,5 C
1 K / 15 λεπτά
30 120 mt. (ανάλογα µε τα εµπόδια)
-5 C +55 C

τοίχου
IP 30
III
Περίπου 1 έτος (µε αλκαλικές µπαταρίες)
1 C
1 K / 15 λεπτά
30 120 mt. (ανάλογα µε τα εµπόδια)
-5 C +55 C

Συχνότητα εκποµπής - κοµιστή 868,35 MHz
εντολή Καλοκαίρι / Χειµώνας
λειτουργία test για εµβέλεια µε δέκτη
λειτουργία MASTER
πρόγραµµα διακοπών
ελάχιστος προγραµµατισµός 30 λεπτά
Αναστολή εργασιών για εργασίες καθαριότητας
Μπλοκάρισµα θερµοκρασιών
Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας µόνιµος /προσωρινός
Είσοδος τηλεφωνικής εντολής
λειτουργία OFF ολοκληρωτική
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε την κοινοτική
οδηγία R&TTE 1999/5/CE

Συχνότητα εκποµπής - κοµιστή 868,35 MHz
εντολή Καλοκαίρι / Χειµώνας
λειτουργία test για εµβέλεια µε δέκτη
LED κατάστασης ON
LED κατάστασης µπαταρίας
LED di εκποµπής σήµατος radio
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε την κοινοτική
οδηγία R&TTE 1999/5/CE

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

81

80

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

120

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

12

18

LVD EN 60 950-1; EMC EN 301 489-3; RADIO EN 300 220-3

76

40

1TX VTRX01/03
1TX RX01/P Ασύρματος
Ηλεκτρονική βαλβίδα ON/OFF δέκτης σε ένα κανάλι Εξόδου
• Ασύρµατη Ηλεκτρονική βαλβίδα
για το άνοιγµα/κλείσιµο της µικροµετρικης
βαλβίδα αποστολής του νερού στα
καλοριφέρ έτσι ώστε να προσεγγιστεί η
θερµοκρασία που ρυθµίστηκε στους
χρονοθερµοστατες ή στους θερµοστάτες
• Led σήµανσης ανοιχτής/κλειστής
• Σήµανση αποφορτισµένης µπαταρίας
• πρόγραµµα σύνδεσης του ποµπού CRONO ή
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
• Λειτουργία προσαρµογής της βαλβίδας στη
µικροµετρικη βαλβίδα του καλοριφέρ:
πορεία ανοίγµατος/κλεισίµατος
• Led για τον έλεγχο της ισχύος του σήµατος
radio που λαµβάνεται από τους ποµπούς
• Μπλοκάρισµα του αυτοµάτου ενεργού
πληκτρολογίου µετά από
5 λεπτά από την τροφοδοσία της βαλβίδας
• Αυτόµατη εβδοµαδιαία εργασία ενάντια στη
δηµιουργία αλάτων

• Δέκτης εφοδιασµένος µε ρελέ
εξόδου για τον απευθείας έλεγχο
της βαλβίδας της ζώνης
διαµερίσµατος (εγκατάσταση µιας
ζώνης).
• Τροφοδοτούµενο µε 230 V.

1TX RX02/P Ασύρματος
δεκτής 2 ζωνών +1 έξοδος
αντλίας

1TX RX 0801/P
Ασύρματος δέκτης 8 ζωνών

• Δέκτης εφοδιασµένος µε 2 ρελε
εξόδου για τον απευθείας έλεγχο
των βαλβίδων της ζώνης
τοποθετηµένων στους συλλέκτες
διανοµής (για εγκαταστάσεις 2
ζωνών: ζώνη ηµέρας και ζώνη
νύχτας).
• <τροφοδοτούµενος µε 230 V.

• Ασύρµατος δεκτής εφοδιασµένος µε
8 κανάλια λήψης για χρήση για τις
ράβδους εντολών.

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

µπαταρίες 3V c.c. ή 24V c.a./ c.c.

230 V c.a. 50 °°60 Hz
5 (2) A / 250V (for each output)

18 V c.a. 50 °°60 Hz (από τη ράβδο εντολής)

έµβολο συµπίεσης – αποσυµπίεσης

230 V c.a. 50 °°60 Hz
5 (2) A / 250V
1 επαφή ελεύθερης εκτροπής

2 επαφ. Ελευθ. απόκλισης
+ 1 αντλία

BUS RS 485

ραδιοσυχνότητα

Ραδιοσυχνότητα

Ραδιοσυχνότητα

Ραδιοσυχνότητα

δηµόσιο / ιδιωτικό
άσπρο
62 x 97 x 70 mm

Δηµόσιο / ιδιωτικό
άσπρο
133 x 90 x 25 mm

ιδιωτικό / δηµόσιο
άσπρο
133 x 90 x 25 mm

ιδιωτική / δηµόσια
άσπρο
133 x 90 x 25 mm

στο καλοριφέρ
IP 30
III
περίπου 18 µήνες (µε αλκαλικές µπαταρίες)

τοίχου
IP 30
II •

τοίχου
IP 30
II •

τοίχου
IP 30
II •

30 °°120 Mt. (σύµφωνα µε τα εµπόδια)
–5 °C ÷ +55 °C

30 °°120 mt. (σύµφωνα µε τα εµπόδια)
–20 °C °°+70 °C

30 °°120 mt. (συµφώνα µε τα εµπόδια)
–20 °C °°+70 °C

30 °°120 mt. (σύµφωνα µε τα εµπόδια)
–20 °C °°+70 °C

Συχνότητα εκποµπής - κοµιστή 868,35 MHz
εντολή ON / OFF
LED δείκτες επιπέδου σήµατος RF
LED δείκτης φόρτισης µπαταρίας και/ή
ανωµαλίες λειτουργίας
LED κατάσταση ON της βαλβίδας
LED κατάσταση OFF της βαλβίδας
Βύσµα µε κρίκο προσαρµογής για τις
βασικές βαλβίδες θερµοστεραιωτικες
Διακόπτης αποκοπής ακουστικών σηµάτων
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε
την κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

Συχνότητα λήψης - κοµιστή 868,35 MHz
Εντολή ON / OFF
LED δείκτες επιπέδου σήµατος RF
Σήµα για έλεγχο ενεργοποίησης αντλίας
κυκλοφορίας
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε
την κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

Συχνότητα λήψης - κοµιστή 868,35 MHz
εντολή ON / OFF χειροκίνητο µε χρονοκαθυστερηση
LED δείκτες επιπέδου σήµατος RF
Έξοδος για έλεγχο ενεργοποίησης της
αντλίας κυκλοφορίας
Σήµα για τον έλεγχο ενεργοποίησης
αντλίας κυκλοφορίας
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε
την κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

Συχνότητα λήψης - κοµιστή 868,35 MHz
LED δείκτες επιπέδου σήµατος RF
Έξοδος για έλεγχο ενεργοποίησης της
αντλίας κυκλοφορίας
Σήµα για τον έλεγχο ενεργοποίησης αντλίας
κυκλοφορίας καθυστέρησης ελέγχου
ρυθµιζοµενης αντλίας 0” ή 120” µέσο
επιλογής
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε
την κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

97

90

ON

Reset

62

133

70
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PDA ENERGY
Κατάλογος προϊόντων
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1TX BC0401/230 - 230V c.a.
Ράβδος ελέγχου με 4 + 1 ρελε εξόδου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1TX CCRX01
Μονάδα ελέγχου κατάστασης των
βαλβίδων

1TX BC0601/230 - 230V c.a.
Ράβδος ελέγχου με 6 + 1 ρελε εξόδου
1TX BC0801/230 - 230V c.a.
Ραβδος ελέγχου με 8 + 1 4 + 1 ρελε
εξόδου
• Ράβδοι ισχύος συνδεόµενες µέσω bus στους
δέκτες RX801/P για τον έλεγχο των βαλβίδων
ζώνης (4, 6, 8 ζώνες) τοποθετηµένες στους
συλλέκτες διανοµής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
Τύπος
Τάση τροφοδοσίας
Ονοµαστικά στοιχειά επαφών
Τύπος εξόδου

Ηλεκτρονικός
230V c.a. 50 60 Hz
5 (2) A / 250V c.a.
1 επαφή για ελεύθερη εκτροπή

Τύπος λειτουργίας

Ηλεκτρονικός
230V a.c. 50 60 Hz ή 24V c.a.
8 (2) A / 250V c.a.
από 4 µέχρι 8 επαφές NA / NC
πολωµένοι L
+1
αντλία
σύνδεση µέσω BUS RS 485 (για συσκ. RX 0801/P)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρήση
Χρώµα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

ιδιωτική / δηµοσία
άσπρο
250 x 43 x 76 mm

ιδιωτική / δηµοσία
άσπρο
133 x 90 x 25 mm

Σε κάσα, τοίχο, βραχίονες που παρέχονται
IP 52 µε οδηγούς καλωδίων που παρέχονται
IP 32 µε οδηγούς καλωδίων κατά απαίτηση
II •
-10 C +50 C

τοιχου
IP 30

1 προσθετή έξοδος για τον έλεγχο της αντλίας
κυκλοφορίας
LED τροφοδοσίας
LED ανωµαλία σύνδεσης
από 4 µέχρι 8 LED κατάστασης ζώνης (ON/OFF)
LED κατάσταση ελέγχου αντλίας ON/OFF

Έξοδος για έλεγχο αντλίας κυκλοφορίας και ή
µικροκαυστηρα e/o ενεργοποιούµενη µε
τουλάχιστον µια ενεργή ηλεκτρονική βαλβίδα
(VTRX01/3 - VTRX01/24)
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε την
κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
Τύπος εγκατάστασης
Βαθµός προστασίας (IP)
Επίπεδο µόνωσης
Όρια θερµοκρασίας χρήσης

ραδιοσυχνότητα - κοµιστή 868,35 MHz

II •
-20 C +50 C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

76
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250
245
230
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90

ON
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Reset
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PDA ENERGY

Συσκευές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
Display
Ταση τροφοδοσίας
Μπαταρίες
Ζώνες ασύρµατης µετάδοσης

MCU
Υπομοναδα Συγκέντρωσης δεδομένων
• 8 κανάλια για τη συλλογή στοιχειών από
χρονοθερµοστατες και θερµοστάτες ζώνης
• Slice συλλογής στοιχειών ρυθµιζοµενη απο ε6µεχρι
60 λεπτά
• Display µε 5 οθόνες για ανακοινώσεις υπηρεσίας στο
χρηστή
• Διαχείριση συναγερµών και ανωµαλιών µετάδοσης
και λήψης
• Δυνατότητα διατήρησης των στοιχειών για 400
ηµέρες
• Ενδυνάµωση των σετ θερµοκρασίας στις συσκευές
ενεργοποίησης ή την πλήρη απενεργοποίηση της
θέρµανσης
• Κάθε MCU µπορεί να εκµεταλλευτεί αλλά MCU ως
συστήµατα αναµετάδοσης εάν το σήµα δεν έχει
την κατάλληλη ισχύ
• Υποµοναδα για εγκατάσταση σε περιοχές κοινής
χρήσης (πχ.: σκάλες( για συγκροτήµατα
διαµερισµάτων. Ένα για κάθε µονάδα κατοικίας
στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί
στατιστικά στοιχειά σε ότι αφορά
- Τη σταδιακή κατανάλωση από την αρχή της σαιζόν
- Σύγκριση µε τη σταδιακή κατανάλωση της
προηγουµένης σαιζόν
- Δείκτης % της ατοµικής τάσης κατανάλωσης σε
σχέση µε την κατανάλωση όλου του
συγκροτήµατος.

MCC
Υπομοναδα Κεντρική Συγκέντρωσης ομένων
Η MCC είναι µια συσκευή εφοδιασµένη µε
ασύρµατο σύστηµα για την επικοινωνία µε τις
διαφορές υποµοναδες MCU µε στόχο τη λήψη
στοιχειών που έχουν καταγραφεί και
προέρχονται από το σύστηµα.
Η MCC λαµβάνει τα στοιχειά που καταγραφήκαν
από τις διάφορες υποµοναδες µε µια συχνότητα
λήψης από 6’ µέχρι 60’.
Κατά τη φάση εγκατάστασης, η MCC ανιχνεύει
όλα τα MCU που έχουν εγκατασταθεί
δηµιουργώντας ένα δίκτυο µετάδοσης που µε
max 64 MCU.
Η υποµοναδα είναι σε θέση να µεταφέρει να
στοιχεία σε ένα software διαχείρισης
• από απόσταση µέσω περιφερεικών που
συνδέονται σε αυτήν όπως ADSL, GPRS, PSTN;
Τοπικά µέσω RS232, καλώδιο Ethernet και ή
κλειδιού USB.
• Τα στοιχεία που προέρχονται από τις MCU
επεξεργάζονται από την MCC
για των υπολογισµό των παραµέτρων κατανοµής
και την εκτέλεση των υπολογισµό της κατανοµής
των δαπανών συµφώνα µε την κατανάλωση
θερµότητας κάθε χρήστη.

Ισχύς µετάδοσης

LCD φωτισµένο από πισω da 32 Digit
230V c.a. 50 60 Hz
6V 1.2 Ah / 20 HR
434 MHz προς 1TX MCC01
868 MHz προς ρύθµιση θερµότητας
κάτω από 10 mW

5V d.c. µέσω τροφοδοσίας 230V παρέχεται
δεν προβλέπεται
434 MHz µέσω 1TR MCC/RTX
παρέχεται

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρήση
Χρώµα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

Άσπρο
133,5 x 238,5 x 55,5 mm.

Μαύρο
200 x 40 x 150 mm.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βαθµός προστασίας (IP)
Επίπεδο µόνωσης
Θερµοκρασία λειτουργίας

IP 30
II •
-5 °C ÷ +50 °C

IP 30
II •
-10 C +50 C λειτουργία
-20 C +80 C αποθήκευση

ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε την κοινοτική
οδηγία R&TTE 1999/5/CE

ηλεκτροµαγνητική ρύπανση σύµφωνη µε την
κοινοτική οδηγία R&TTE 1999/5/CE

150

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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200,00
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