
Repartitorul electronic al costurilor energiei 

termice E-ITN 30 cu emiţător radio integrat  

E-ITN 30 este un aparat modern destinat repartizării proporţionale a costurilor 

energiei termice de încălzire în locuinţele racordate la sistemele centrale de 

încălzire. 

Repartitorul costurilor de energie termică E-ITN 30 este un repartitor cu doi 

senzori – prin măsurarea temperaturii radiatorului şi a mediului ambiant asigură 

măsurarea exactă a valorii energiei consumate şi elimină eventualele consumuri 

false în timpul verii. 

      

   

Citirea datelor  

Datorită emiţătorului radio integrat, nu mai este necesară prezenţa proprietarului 

apartamentului la citire şi nici persoanele străine nu mai intră în apartament.  

Spre deosebire de alte sisteme nu este nevoie să se configureze „colectoarele de date“ pe 

paliere. Citirea datelor se face direct de către angajatul firmei cu ajutorul receptorului mobil.  

   

Controlul efectuat de utilizator 

Fiecare utilizator poate să controleze pe tot timpul valorile actuale înregistrate în perioada de 

facturare, valoarea din perioada precedentă de facturare cât şi valorile lunare din sezonul 

precedent cu ajutorul LC display-lui. Pentru a asigura o citire mai bună, display-ul este situat 

în partea superioară a carcasei. 

 

1. valoarea actuală din perioada de facturare 

2. valoarea din sezonul (luna) precedentă 

3. codul alfanumeric din sezonul (luna) precedentă 

4. seria de fabricaţie – prima parte  

5. seria de fabricaţie – a doua parte  

   

Protecţia împotriva influenţării 
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Repartitorul costurilor de enrgie termică E-ITN 30 este dotat cu un sigiliu electronic cu 

ajutorul caruia este posibilă identificarea influenţării mecanice. Această dată este înregistrată 

şi transmisă cu ajutorul semnalului radio. 

Prin încercarea de influnţare cu ajutorul căldurii, repartitorul trece în regim cu un senzor, după 

influenţare, revine la regimul cu doi senzori. Cu ajutorul cititorului în infra roşu se pot citi din 

memoria repartitorului ultimele 12 valori lunare ale consumului şi temperaturilor. 

    

Folosire  

Este indicat a fi folosit la sistemele de încălziri centrale cu o  ţeavă  sau  două  ţevi, orizontale 

sau verticale, unde temperatura medie minimă a mediului de încălzire este  35
o
C şi 

temperatura medie maximă a mediului de încălzire este  90
o
C. 

      

Datele tehnice  

Metoda de inregistrare cu doi senzori 

Condiţiile de înregistrare temperatura senzorului de pe radiator ≥ 23 °C 

dif. dintre temp. med. ambiant şi temp. med. a apei ≥ 4 °C 

Coef. integral de evaluare scală unică K = 1 

Funcţiile calendarului valoarea consumată în sezonul precedent, 

ultimele  12 luni: valoarea lunară, temp.min., medie şi max. a 

radiatorului, numărul de zile de încălzire 

Afişare display cu 5 caractere şi 2 caractere speciale 

Citire vizual, infra roşu şi radio 

Protecţia împotriva influenţării control continuu, la încercarea de influnţare trece in reg. cu 

un senzor  

sigiliu electronic – la demontare se înregistrează data 

demontării 

Salvarea datelor salvarea zilnică a datelor înregistrate şi a orei reale 

Verificarea funcţionării autoverificare cu posibilitate activare şi de controlare din 

exterior 

Dimensiunile 100 x 37 x 33 mm 

Alimentare baterie lithiu 3,0 V 

Material ABS + PC / Al -  F22 

Acoperire IP 42 

Legislativa ČSN EN 834 

 



Datele tehnice ale modulului radio 

 

Frecvenţa de lucru 868 MHz 

Puterea de emisie < 5 mW 

Durata de emisie 8 ms 

Distanţa de acţionare până la  250 m (fără intrarea în imobil, cu antena panou 

suplimentară ).  

Obs.: Trebuie luată în considerare fiecare construcţie 

matalică cum sunt armăturile, ascensoarele, tablourile 

electrice şi altele, care influenţează negativ raza de acţiune a 

semnalului radio. 

Codificarea datelor emise da 

   

Schiţe dimensionale   

 

    

Fişiere de descărcat: 

Declaraţie de conformitate E-ITN 30.xx 

Declaraţie de conformitate E-ITN 30.21 

Certificat SZÚ (conformitatea cu ČSN EN 834:1995, ...) 

 

Printare  
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