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Isı Giderleri
Paylaflım Sistemi

Is› Payölçer, Is› ve Su Sayaçlar›
Radyo Frekans (RF) Sistemi ile
Tüketim De¤erlerinin Uzaktan Okunarak
Gider Paylafl›m Hizmetinin Verilmesi



Alarko - Techem Is› Giderleri Paylafl›m Hizmetleri
Is› paylafl›m hizmetlerinde küresel çözüm
orta¤›n›z
1952’den bu yana su ve ›s› tüketim de¤erlerinin ölçülmesinde ileri
teknoloji ürünleri ve eflsiz Global ‹flletim Sistemi ile dünya genelinde
hatas›z ve kusursuz okuma ve gider paylafl›m hizmeti sunan
Techem, Dünya’da RF’li ölçüm cihazlar› konusunda lider bir Alman
firmas›d›r.

1955 yılında kurulan ve 1998 yılında Carrier ile ortak olan Alarko
ise, ısıtma / so¤utma sektöründe Türkiye ve dünyada hizmet
veriyor. fiimdi bu iki firma güçlerini birlefltirdiler. Techem'in uzun
y›llar boyunca etkinli¤i kanıtlanmıfl, her koflula ve ba¤lantı tipine
uygun ısı payölçerleri, ısı ve s›cak su sayaçları Alarko’nun Türkiye
çapındaki yaygın ve güvenilir bayi / servis a¤ı ile hizmetinize
sunuluyor.

Alarko - Techem hizmet zinciri; ileri Alman teknolojisine sahip,
etkinli¤i kan›tlanm›fl, kaliteli ›s› ve su ölçüm cihazlarıyla bafllıyor.
Tüketimi daire bazında fleffaf ve adaletli bir flekilde ölçen ısı
giderleri paylafl›m cihazlar› (›s› payölçerler, ›s› ve su sayaçlar›) ile
enerji tüketiminde üçte bire varan oranlarda tasarruf etmek artık
hayal de¤il.

Farkl› ihtiyaçlara esnek çözümler üretebilen Alarko - Techem
dan›flmanl›k hizmeti, sektöre büyük kolayl›k ve ayr›cal›k getiriyor.
Türkiye geneline yay›lm›fl genifl servis a¤› ve profesyonel teknik
destek hizmetiyle Alarko - Techem her an yan›n›zda ve yak›n›n›zda
yer al›yor.

Fark yaratmak için farkl› olmak gerek
Is› tüketim de¤erlerini; insan müdahalesinden uzak, hatas›z ve
uzaktan okuma olana¤› sa¤layan Alarko - Techem radyo frekansl›
(RF’li) okuma sistemi, apartman yöneticilerinin imdad›na yetifliyor.
Yeni nesil okuma sistemi, sektörde tam anlam›yla fark yarat›yor.
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Çeflitli yöntemlerle ›s› gider paylafl›m› yap›lmas›
50 y›ldan daha uzun süredir baflta Almanya
olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r.

Üstün teknolojisi ile ›s› gider paylafl›m hizmetini
Avrupa’da 8 milyon haneye sunan Techem,
bu alanda gerçek bir üstünlü¤e sahiptir.
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Daha iyi bir gelecek için
Dünya Techem’i tercih ediyor.

Çevre dostu ve ekonomik
Do¤al kaynaklar›n h›zla tükendi¤i günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç giderek art›yor. Artan talebin s›n›rl›
kaynaklarla karfl›lanmaya çal›fl›lmas›, enerji ve su fiyatlar›n›n h›zla yükselmesine neden oluyor.

Techem’in Almanya’da hizmet verdi¤i hanelerden 4.6 milyonunda yap›lan araflt›rmaya göre, bir y›lda
›s› enerjisinden 13 Milyar kWh oran›nda tasarruf sa¤land›. Bu miktar ile 1 milyona yak›n evin y›ll›k
›s›nma ihtiyac› karfl›lanabiliyor, üstelik atmosfere 3 milyon ton oran›nda daha az karbondioksit sal›n›yor.

Uluslararas› alanda yenilikçi çözümleriyle enerji verimlili¤ini kendine ilke edinen  Techem, daha yaflan›las›
bir gelecek için çal›fl›yor.

Say›larla Techem
• Sektöründe dünya lideri
• Y›ll›k sat›fl hacmi 600 milyon Euro
• Dünya genelinde 8 milyon kullan›c›
• 2.800’den fazla çal›flan
• 50 y›l› aflk›n pazar baflar›s›
• 10 milyondan fazla RF’li cihaz
• Kullan›mda; 32 milyon ›s› payölçer, 1 milyon ›s› sayac›,
   8 milyon su sayac›
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Is› Gider Paylafl›m› Sisteminin Hukuki Altyap›s›

Türkiye’de 2007 y›l›nda yürürlü¤e giren Enerji Verimlili¤i Kanunu ve 2008
yılındaki ilgili yönetmelik ile ›s› kontrol ve payölçer sistemlerinin kullan›m›
zorunlu hale getirildi.  Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak, do¤ay› korumak
ve enerji verimlili¤ine katk›da bulunmak için Alarko - Techem ürün ve
hizmetleri kullan›c›lara sunuldu.

Avrupa’da 25 y›ld›r yasal olarak uygulanan

›s› payölçer sistemi, Enerji Verimlili¤i Kanunu

ile art›k Türkiye’de...

Türkiye’de tüketilen enerjinin %70’i d›flar›dan sa¤lan›yor ve

bunun için her y›l milyarlarca dolar harcan›yor. H›zla artan nüfus,

sanayileflme ve küresel ›s›nma gibi faktörler göz önüne al›nd›¤›nda

enerjiyi verimli kullanma bugün art›k hayati önem tafl›yor.

Avrupa devletleri, konunun önemini ve ciddiyetini çok önceden fark

ederek, enerji savurganl›¤›n› önlemek ve enerjinin verimli kullan›lmas›n›

sa¤lamak amac›yla, konutlarda enerji verimlili¤ine yönelik bir dizi

yasal önlemi çoktan uygulamaya koymufl durumda. Avrupa

Konseyi’nin 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren SAVE direktifi ile

AB üyesi bütün ülkelerde, konut ve iflyerlerinde, enerji

tasarrufu amac›yla ›s› kontrol ve ›s› payölçer sistemlerinin

kullan›lmas› zorunlu hale getirildi. Bu yolla %30 oran›nda enerji

tasarrufu sa¤land›¤›n› aç›klayan üye devletler, hem do¤al kaynaklar›n›

daha az tüketiyor hem de büyük ölçüde maddi kazanç sa¤l›yor.

Enerji Verimlili¤i Kanunu
Kanun No: 5627
Yay›mlanma Tarihi: 02.05.2007

Madde 7-(1)-c: Merkezi ›s›tma sistemine sahip binalarda, merkezi
veya lokal ›s› veya s›cakl›k kontrol cihazlar› ile ›s›nma maliyetlerinin
›s› kullan›m miktar›na ba¤l› olarak paylafl›m›n› sa¤layan sistemler
kullan›l›r. Buna ayk›r› haz›rlanan projeler ilgili mercilerce
onaylanmaz.

Madde 16 - 23.6.1965 tarihli ve 634 say›l› Kat Mülkiyeti
Kanunu'nun 42 nci maddesinin dördüncü ve beflinci f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Kat maliklerinden birinin iste¤i üzerine ›s› yal›t›m›, ›s›tma sisteminin
yak›t dönüflümü ve ›s›tma sisteminin merkezi sistemden ferdi
sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüfltürülmesi,
kat maliklerinin say› ve arsa pay› ço¤unlu¤u ile verecekleri karar
üzerine yap›l›r. Ancak toplam inflaat alan›n›n ikibin metrekare
ve üzeri olan binalarda merkezi ›s›tma sisteminin ferdi ›s›tma
sistemine dönüfltürülmesi, kat maliklerinin say› ve arsa pay› olarak
oybirli¤i ile verecekleri karar üzerine yap›l›r. Bu konuda yap›lacak
ortak ifllerin giderleri arsa pay› oran›na göre ödenir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Merkezi Is›tma ve S›hhi S›cak
Su Sistemlerinde Is›nma ve S›hhi S›cak Su Giderlerinin
Paylaflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik

Resmi Gazete Say›: 26847
Tarih: 14 Nisan 2008

Madde 5-(5): Tüketilen enerjiyi s›n›rland›rabilmek için merkezi
›s›tma sistemi kullan›lan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik
radyatör vanas› kullan›l›r.

(6) Merkezi sistemlerle ›s›tma yap›lan ba¤›ms›z bölümlerdeki
mahal s›cakl›klar› asgari 15°C olacak flekilde ayarlanmal›d›r.

(8) Ayl›k veya belirli dönemlerde haz›rlanan ›s›tma veya s›hhi
s›cak su giderlerine ait ba¤›ms›z bölüm paylafl›m bildirimleri icmali,

bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi
veya yetkilendirilmifl ölçüm flirketleri taraf›ndan bina giriflindeki
ilan panosunda asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

Madde 6 - (1) Is› tüketimini ölçmek için ilgili standartlar› sa¤layan
›s› sayaçlar› veya ›s› ölçerler kullan›l›r.

Madde 8 - (1) Merkezi ›s›tma sistemlerinde toplam ›s›tma
giderlerinin %70'i ba¤›ms›z bölümlerin ölçülen ›s› tüketimlerine
göre paylaflt›r›l›r. Toplam ›s› giderlerinin %30'u ortak kullan›m
mahalleri, sistem kay›plar›, asgari ›s›nma ve iflletme giderlerinden
kaynakl› ›s› giderleri olarak ba¤›ms›z bölümlerin kullan›m alanlar›na
göre paylaflt›r›l›r.

Geçici Madde 1 - (1) Bu yönetmelik hükümlerinin merkezi ›s›tma
veya s›hhi s›cak su sistemine sahip mevcut binalar, inflaat› devam
edip henüz yap› kullan›m izni almam›fl binalar ve proje de¤iflikli¤i
gerektiren esasl› onar›mlar ile mekanik tesisat de¤iflikli¤i gerektiren
binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyar›nca yap›lmas›
gereken ifl ve ifllemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim
kurulu, enerji yöneticisi ile iflletmecisi taraf›ndan, 5627 say›l› Enerji
Verimlili¤i Kanununun 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi
ve geçici 6 nc› maddesi gere¤ince 2/5/2007 tarihi itibari ile
befl y›l içinde yerine getirilir.



Radyo modülü, payölçer veya ›s› sayac›n›n endeks
de¤erlerini belirli periyodlarda haf›zas›na kaydederek
bu de¤erleri modülün içerisinde entegre bulunan
radyo vericisi arac›l›¤›yla 868 Mhz frekans›nda
yollayan cihazd›r. Radyo modülü sayesinde, okuyucu
eleman›n sayac›n yan›na giderek üzerinden okuma
almas›na gerek kalmamaktad›r.

Radyo Frekans (RF) Sistemi

Tüketim De¤erlerinin Tespiti
• Sistem devreye al›nmas›yla birlikte, payölçerler

veya ısı sayaçları ısı tüketim de¤erlerinin
kay›tlar›n› tutmaya bafllarlar.

• Her fatura dönemi sonunda, tüketim de¤erleri
okuma görevlimiz taraf›ndan radyo frekansl›
el bilgisayar› ile evlere girilmeden bina d›fl›nda
toplan›r.

Alarko - Techem Radyo Modülleri,
• Her ay›n 15. günü ve son günü endeks bilgilerini bir sene önceye kadar 

haf›zalar›nda otomatik olarak depolayabilmektedirler.

• Payölçer veya ›s› sayac›n›n endeks verilerini ETSI (Avrupa Telekomünikasyon
Standartlar› Enstitüsü) taraf›ndan sadece ev güvenlik sistemlerinde 
kullan›lmak amac›yla ayr›lm›fl olan 868 Mhz frekans›nda ve flifreli olarak 
yollamaktad›r.

• RF sistemi, sa¤l›¤a zarars›zd›r ve Techem bu konudaki resmi raporlar›n› 
gerekli enstitülerden alm›flt›r.

• 868 Mhz sinyalinin menzili kapal› alanda 40 m., aç›k alanda ise 400 m.’ye
kadar ç›kabilmektedir.
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1. Alarko - Techem RF al›c›l› el bilgisayarlar› ile sayaçlar›n tüketim 

de¤erleri okuyucu taraf›ndan uzaktan (40 - 400 metre) okunur.

2. Toplanan de¤erler istenirse an›nda GSM flebekesi üzerinden 

istenirse de ofise dönüldü¤ünde internet üzerinden ana iflletim 

sistemine aktar›l›r.

3. Tahakkuklar ana sistemde yap›l›r, gider bildirimleri bas›l›r ve 

abonelere gönderilir.

4. Manipülasyon uyar›s› veren sayaçlara otomatik olarak kontrol ifl 

emirleri ç›kar›l›r.

Manipülasyon Uyar› Sistemi
Manipülasyon uyar› sistemi ile abonelerin cihazlara
istemli veya istem d›fl› olarak yapt›klar› müdahaleler
cihazlar›n içerisinde bulunan entegre alg›lay›c›lar
sayesinde fark edilir ve bu uyar›lar RF sistemi ile
okuyucuya aktar›l›r. Cihazlar›n sökülmeye veya
kand›r›lmaya çal›fl›lmas› gibi durumlar›n her biri
için farkl› uyar› kodlar› mevcuttur. Bu uyar› kodlar›
ayn› zamanda cihazlar›n ekranlar›nda da
görülmektedir.

Manipülasyonlar, ana sistemde afla¤›daki flekilde
görülmektedir:
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Is› Payölçer

Merkezi sistem ile ›s›t›lan konutlarda her radyatöre monte edilerek
bireysel bazda tüketim de¤erlerini kaydeden ›s› payölçerler,
dairelerin gerçek tüketim de¤erlerine göre gider paylafl›m›
yap›labilmesini sa¤lar.

Is› payölçerlerin ölçüm de¤eri, ölçülen radyatörün karakteristik
s›cakl›¤›n›n ve radyatör ile oda s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n yaklafl›k
de¤eridir. Bu ölçüm de¤eri kullan›larak, radyatörün anma ›s›l güç
katsay›s› ve yüzey duyar elemanlar› aras›ndaki ›s›l temas katsay›s›
arac›l›¤›yla gerçek  tüketim de¤eri hesaplan›r.
(TS EN 834 standard›na göre)

Cihazlar, monte edildikleri radyatörlerin ›s›l gücüne göre
programlan›r. ‹flletime al›nan ›s› payölçerler, tüketim de¤erlerini
okuyucuya RF sistemi sayesinde iletirler. Cihazlar, harici bir güç
ünitesine veya elektrik flebekesine ihtiyaç duymadan içerisinde
bulunan  uzun ömürlü bir pille çal›fl›r. Ayr›ca, cihazlar›n üzerinde
kullan›c›lar›n tüketim de¤erlerini görmelerini sa¤layan bir LCD
ekran bulunur.

Is› Payölçer’in Özellikleri
• Radyatörünüzün harcad›¤› ›s› enerjisini hesaplar ve entegre

radyo modülü sayesinde tüketim bilgilerini aktar›r.
• Oda ve radyatör s›cakl›¤›n› alg›layan iki adet s›cakl›k sensörü

arac›l›¤›yla radyatörün tüketti¤i ›s› miktar›n› hesaplar.
• Entegre manipülasyon sensörü sayesinde cihaza yap›lan

müdahaleleri okuyucuya bildirir.
• 10 + 2 y›ll›k pil ömrüne sahiptir.
• Merkezi sistemle ›s›t›lan tüm binalar için uygundur.

Performans özellikleri
• Yaz›l›m destekli manipülasyon ve demontaj alg›lama sistemi.
• Okuma tarihindeki tüketim de¤eri istendi¤i zaman cihazda

kontrol edilebilir.
• Is› payölçerlerinin ürün kodlamas›, tüketiciye tüketim göstergesi

üzerinden optimum derecede kontrol imkan› sunar.
• Verilerin otomatik olarak paylafl›m sistemine aktar›lmas› ile

yüksek veri kalitesi.

‹stedi¤iniz kadar ›s›n›n, ›s›nd›¤›n›z kadar ödeyin!

Is›nma giderlerinde %30’lara varan tasarruf...
Bireysel tüketim de¤erlerini eksiksiz olarak kullan›c›lara sunan Is› Payölçer Sistemi, tasarrufa teflvik eder.



Teknik Özellikler

O andaki tüketim

Okuma tarihindeki
toplam tüketim

Is› payölçerinin seri numaras›

Alarko - Techem Is› Payölçer
Sisteminin Kurulumu
• Alarko Is› Payölçer sisteminin sa¤l›kl› bir flekilde

kurulumu için uzman elemanlar›m›z dairenizde
küçük bir keflif yapar.

• Is›tma sistemi incelenir, radyatör tipleri ve adetleri
belirlenir.

• Radyatör tiplerinize uygun olarak seçilmifl ›s›
payölçerler ve termostatik vanalar, herhangi bir
tadilat gerektirmeden radyatörlerinize monte
edilir. Is› payölçerlere radyatörlerinizin karakteristik
bilgileri girilir ve ›s› payölçerler bu bilgiler
do¤rultusunda programlan›r ve sistem devreye
al›n›r.
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3 volt lityum pil

10 + 2 y›l

0°C...80°C

LCD ekran 5 haneli + simgeler

35°C – 130°C

4 adet dahili virgül sonras› hanesi ile
0‘dan 99.999‘a kadar

22,5°C‘lik yüzey s›cakl›¤›ndan ve > 4K olan
›s›tma/mekan s›cakl›¤› fark›ndan itibaren

Mikrokontrolör, elektronik manipülasyon ve
demontaj alg›lama sistemi sayesinde sürekli olarak
kendi kendine denetleme

Radyo frekans yoluyla veri flifreleme ve
veri aktar›m›

Techem servis cihaz› için görsel

100 W - 15.999 W aras›

Ürün skalas›

12 ay ortas› ve ay sonu tüketim de¤erleri, okuma
tarihindeki tüketim de¤eri ve durum bilgileri

868,95 MHz

3...10 mW

7,5 ms

IP 31 (tak›l›)

1999 / 5EG Direktifi uyar›nca

HKVOA1.01.2003 uyar›nca

DIN Kay›t No. 282/04E

G: 39,2; Y: 118; D: 32 (tak›l›)

Elektrik beslemesi:
Ömrü:
Ortam s›cakl›¤›:
Gösterge:
Radyatörde ortalama
›s›tma ak›flkan› s›cakl›¤›:
Kay›t aral›¤›:

Kay›t bafllang›c›:

Fonksiyon kontrolü:

Temel fonksiyonlar›:

Arayüz:
Radyatör kapasitesi:
Derecelendirme:
Telsiz veri aktar›m›:

Frekans:
Sinyal gücü:
Gönderme süresi:
Koruma türü:
CE Uygunlu¤u:
Yap› türü ruhsat›:
DIN-EN kontrollü:
Ölçüler (mm):

LCD Ekran Göstergeleri
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Is› Sayac›

Kollektörlü (mobil) sistemlerde tüketilen ›s› miktar›n›; girifl s›cakl›¤›n›,
dönüfl s›cakl›¤›n› ve debiyi mekanik pervane / çark arac›l›¤›yla
ölçebilen cihazlard›r. Her türlü montaj çap›na ve flekline uygundur.
Uzaktan RF ile okumaya ve otomasyona elverifllidir.

Is›tma ve so¤utma hatlar›yla kullan›lan her debi ve ba¤lant› tipine
uygun ›s› sayaçlar›yla Alarko - Techem, size ve gereksinimlerinize
özel çözümler sunuyor.

Yüksek ölçüm hassasiyeti, kolay montaj

Techem su sayaçlar›, yüksek teknoloji ürünü, dayan›kl› ve hassas
ölçüm yapabilen kuru tip su sayaçlar›d›r. Bu su sayaçlar›n›n üzerlerine
RF modülü tak›larak gider paylafl›m hizmeti sistemine dahil
edilebildikleri gibi ayn› zamanda da RF modülsüz olarak standart
mekanik su sayaçlar› olarak kullan›labilmektedir. Sayaçlar›n üzerine
tak›l›p/ç›kar›labilen RF modülleri sayesinde su sayac›n›n endeks
verilerinin uzaktan okunmas› sa¤lan›r. Ayr›ca, sayaçlara yap›labilecek
müdahaleleri, sayac›n ters yazd›r›lmas›, RF modülüne müdahalede
bulunulmas› gibi manipülasyonlar› alg›layarak okuyucuya iletirler.

Tek gider bildiriminde hem ısı, hem de su giderleriniz gösterilir.

1.5 m3/sa ve 2.5m3/sa debi kapasiteli modelleriyle, 130mm ve
190mm'lik tesisatlara uygundur. Sayaçlar›n TSE Uygunluk Belgeleri
ve Sanayi Bakal›¤›'ndan al›nan Tip Onay Belgeleri mevcuttur.

Düflük debilerde ›s› tüketip de¤erlerini yüksek
hassasiyetle ölçebilen ve sayac›n bulundu¤u
yere girmeden uzaktan okumaya elveriflli,
ölçüm kapsüllü ›s› sayac› Compact V.

Radyo frekansl› ölçüm kapsüllü ›s› sayac›nda hesaplama birimi,
hacim ölçme eleman› (debimetre) ve s›cakl›k sensörü biraradad›r.
Çok hüzmeli prensip sayesinde sürekli yüksek ölçüm hassasiyeti
garanti edilir. Pervanenin dönüflü, ak›fl yönünün tan›nmas›n›
sa¤layan temass›z ve m›knat›ss›z bir sensör sistemi ile kaydedilir.
Yüksek çözünürlüklü sensör sistemi, ak›flkan›n yaz›l›m destekli
olarak regülasyonuna (debi karakteristik e¤risinin lineerlefltirilmesi)
izin verir.

Is› tüketimi tam elektronik olarak hesaplan›rken, ak›flkan›n s›cakl›kla
olan de¤iflimi dikkate al›n›r. Okuma tarihinin programlanabildi¤i
hesaplama sistemi, örne¤in okuma tarihi, okuma tarihindeki enerji
durumu, debi, gidifl ve dönüfl s›cakl›¤›, s›cakl›k fark›, güç, hacim
gibi 12 gösterge fonksiyonu ile birlikte periyodik self test, ak›fl
yönü ve s›cakl›k alg›lay›c›s› montaj› için teflhis göstergelerine
sahiptir.

Performans Özellikleri
• Çok hüzmeli sayaç teknolojisi sayesinde sürekli ölçüm hassasiyeti

garanti edilir.
• Özel tasar›ml› sensör sistemi sayesinde ak›fl yönünü tan›ma PTB

(Physikalisch Technische Bundesanstalt / Federal Fiziksel Teknoloji
Enstitüsü) belgesine haizdir.

• Montaj ve de¤ifltirme kolayl›¤› sa¤layan ölçüm kapsülü, montaj
aflamas›nda oluflabilecek hasarlara karfl› sayac›n en son monte
edilmesine imkan sa¤lar.

• Faturaland›rma için önemli sayaç bilgilerine h›zl› eriflimi sa¤layan
LCD ekran.

• Teflhis göstergeleri sayesinde montaj kontrolü ve iflletmeye alma
yard›m›.

• Okuma ve servis hatalar›n› gösteren
optik arayüz standart olarak 
entegredir.

• Okuma s›ras›ndaki de¤erleri, 
ay ortas›ndaki ve ay  sonundaki
de¤erleri transfer eder.

• fiifreleme ile güvenli veri 
transferi ve CRC (Cyclic 
Redundancy Check / Döngüsel
Art›kl›k Denetimi) ifllemi.

Is›tma Hatt› ‹çin - Ölçüm Kapsüllü
Ölçüm kapsülü: 0,6 - 1,5 - 2,5 m3/h

Su Sayac›

Dayan›kl› ve kaliteli su sayaçlar› ile
›s› gider paylafl›m hizmetlerinde
komple çözüm



Is› Sayac› - Teknik Özellikleri
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Anma debisi Qn
Anma çap›

100 mbar bas›nç kayb›ndaki debi

Metrolojik s›n›f› (yatay / dikey)

Ay›rma s›n›r› (Qt)

Minimum debi (Qmin) qi

‹flletme (çal›flma) s›cakl›¤›

Anma bas›nc› PN

Sayaçtaki ba¤lant› difli

(m3/h)

(m3/h)

(I/h)

(I/h)

(°C)

(bar)

0,6

0,38

C

36

6

16

1,5

0,96

C

90

15

5 ile 90

16

G1 B

2,5

1,6

C

150

25

16

Ana Sayaç

Alt gövdenin ba¤lant›s›na göre de¤iflir.

Termostat›n içindeki s›v› dolgu alg›lama eleman›, s›cakl›¤a hassast›r.
S›cakl›k artt›¤›nda genleflir ve gövde milini iterek vanan›n
kapanmas›n› sa¤lar. S›cakl›k düfltü¤ünde ise büzülür, gövde içinde
bulunan ve s›k›flm›fl olan yay milini geri iter. Böylece, sadece
ayarlanan oda s›cakl›¤›n› korumak için gereken su miktar›n›n
radyatöre girmesi sa¤lanm›fl olur.

Termostatik vana, termostat ve gövdeden oluflur.  Kullan›c›ya iki
ayr› kutu halinde teslim edilir. Tesisata önce gövde ba¤lan›r,
boru ba¤lant› ifli bittikten sonra termostat gövdenin üzerine tak›l›r.
Termostatik vana, radyatörün s›cak su girifline ba¤lan›r.

Termostatik vana ısı payölçerle birlikte kullanıldı¤ında 15°C'den
daha düflük sıcaklı¤a ayarlanamaz.

Termostatik Radyatör Vanas›
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Gider Paylafl›m› Bildirimi
Kusursuz ölçüm, kusursuz gider paylafl›m›

Apartman yöneticileri, ev sahipleri ve kirac›lar aras›nda en
büyük sorunlar›n bafl›nda gelir; ortak giderlerin paylafl›lmas›.
Alarko - Techem’in gider bildirimi sistemiyle bu sorunlar
kökünden çözülüyor.

Merkezi sistemle ›s›t›lan binalarda, ›s› payölçer kullan›m›na
ba¤l› olarak daire bafl›na düflen kullan›m de¤erleri
hesaplanabiliyor. Her dönemin sonunda okunan veriler ayr›nt›l›
bir döküm haline getiriliyor ve bireysel ›s› gideri ad›yla
kullan›c›lara gönderiliyor.
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Okuma ifllemi tamamen otomatik olarak gerçeklefltiriliyor.
Alarko - Techem veri merkezine aktar›lan bilgiler bina yönetimi
ve konutlar için ayr› ayr› haz›rlanan gider bildirimiyle apartman
yönetimine teslim ediliyor.

Apartman yönetiminin karar›yla, istendi¤i takdirde binaya ait
›s›nma haricindeki di¤er giderler de yine gider bildirimine dahil
edilebiliyor.

Techem, hatas›z ve ayr›nt›l› gider ölçümü yap›labilmesini
sa¤layan teknolojik altyap›s›yla tüm dünyada 8 milyon haneye
okuma ve gider paylafl›m› hizmeti veriyor.
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Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

Merkezi sistemle ›s›nan binam›zda hangi cihazlar›

kullanmal›y›z?

Radyatör suyunun dairelere birden fazla kolondan gönderildi¤i

yap›larda sadece payölçer, tek bir noktadan gönderildi¤i

(kollektörlü - mobil sistem) yap›larda ise iste¤e göre payölçer

veya ›s› sayac› kullan›labilir. Baz› binalarda merkezi olarak kullan›m

s›cak suyu üreten boyler bulunur. Bu durumda ayr›ca s›cak suyu

ölçen s›cak su sayac› da kullan›lmal›d›r. Bu cihazlar›n hepsinde

de uzaktan okumayla gider bildirimi yap›l›r.

Is› paylafl›m sistemlerinin termostatik vana ile birlikte

kullan›lmas› zorunlu mu?

Evet. Odalar›n otomatik olarak istenilen s›cakl›kta kalmas›n›

sa¤layan cihaz termostatik vanad›r. Ortam istenilen s›cakl›¤a

ulaflt›¤›nda termostatik vana devreye girer ve radyatördeki s›cak

su ak›fl›n› keser. Bu da afl›r› ›s›nmay› önler ve ›s› tasarrufu yap›lmas›n›

sa¤lar. Is› paylafl›m sistemi ise tasarruf edilen ›s›y› kay›t alt›na al›r

ve tasarruf bir sonraki faturaya yans›r.

K›fl›n uzun süre evde yokum. Tüm radyatörlerimi kapatsam

o dönem için hiç para ödemeyecek miyim?

Yönetmeli¤e göre evin s›cakl›¤› 15°C alt›na düflürülemez. Bunun

amac›, bofl dairelerin afl›r› so¤umas›n›n önlenmesidir. Tüm radyatör

vanalar› kapat›lm›fl dairedeki cihazlar, RF sistemi ile okuyucuya

manipülasyon uyar›s› verir.

Alarko-Techem sisteminin kombiden fark› nedir?

Kombi sistemlerinde etraf›n›zdaki konutlar kombilerini

kapatt›klar›nda ›s›nma için daha çok enerji harcaman›z gerekir.

Halbuki merkezi sistemlerde müflterek ortamlar›n ›s›t›lmas›na

tüm daireler eflit olarak kat›l›r. Alarko-Techem'in ›s› paylafl›m

sisteminde, merkezi sistemin ›s›nma konforu ile kombinin “›s›nd›¤›n

kadar ödeme” avantajlar› birlefltirilir.

Is› paylafl›m sistemlerinin amortisman süresi nedir?

Is› paylafl›m sistemleri sa¤lad›klar› tasarruf ile genellikle kendilerini

1 - 2 y›l içinde amorti ederler.

Sistemlerinizin kurulum-teslim süresi nedir?

Kurulum - teslim süresi montaj yap›lacak konut say›s›na göre

de¤iflkenlik gösterir. Örne¤in orta büyüklükte bir apartman için

payölçer montaj› 1-2 gün denilebilir.

Bu sistemi kurduktan sonra ne gibi bir güvence

veriyorsunuz?

Ürünlerimiz yasal olarak 2 y›ll›k garanti kapsam›ndad›r. Ayrıca

Alarko - Techem ömür boyu gider paylaflım bildirimi ve teknik

destek hizmeti verece¤ini taahhüt eder.

Payölçerim ar›zalan›rsa ve ben de fark etmezsem ne olacak?

Payölçerinizin ar›zaland›¤›n› siz fark etmeseniz bile okuma s›ras›nda

sistemimiz bize gösterecektir.

Bina olarak gaz›, ön ödemeli flekilde sat›n al›yoruz.

Bu durumda gider bildirimi hizmeti yapabilir misiniz?

Evet, ön ödemeli sistemler için de, ayl›k olarak harcanan ve yeni

sat›n al›nan gaz miktarlar›n›n tespitlerini yaparak ayl›k gider

bildiriminizi haz›rlamaktay›z.

Gider bildirimi hizmeti için ayr›ca para ödeyecek miyim?

Yapaca¤›m›z hizmet anlaflmas› gere¤i, gider bildirimi bafl›na cüzi

bir ödeme yapacaks›n›z.


