INFORMACJA O PRODUKCIE
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Rosnące ceny energii mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów eksploatacji budynków.
Przeciwdziałajmy aktywnie temu zjawisku stosując adapterm - inteligentny system
oszczędzania energii firmy Techem.
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Rozwój cen oleju i kosztów ogrzewania
Źródło: Techem 2008.

Zalety, które przekonują.
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Koncentrator danych
Serwis

1a

1b
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Centrum informatyczne Techem

3

Zasilanie

2

adapterm-Monatsbericht
01.02.2009 - 28.02.2009

Czujnik temperatury
zewnętrznej

Czujnik temperatury na
zasilaniu

Kunde:
0000420318
WSG
Ederstr. 9
4020 Linz

Objekt:
0740/02751
Europastr. 52
4600 Wels

Heizkreis:
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Energieeinsparung pro Tag
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1,0%

Węzeł

1

2

Moduł adapterm

Koncentrator danych zbiera zarejestrowane w radiowych podzielnikach
kosztów ogrzewania watrości temperatur (1a) oraz temperatury zasilania
węzła cieplnego (1b). Na ich podstawie ustala całkowite
zapotrzebowanie na ciepło w budynku.
Moduł adapterm rejestruje temperaturę zewnętrzną (z regulatora węzła
lub za pomocą własnego czujnika) i przesyła tę wartość do
koncentratora danych.

2,0%

Raporty miesięczne adapterm
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%

4 Moduł adapterm obniża temepraturę na zasilaniu do optymalnego
poziomu.

5 Centrum informatyczne Techem zapewnia bezbłędne funkcjonowanie
adapterm.

6 Dzięki miesięcznym raportom klienci regularnie informowani są
o oszczędności energii w ich budynku.

3 Na podstawie wszystkich wartości koncentrator danych ustala, czy

w budynku nie ma nadwyżki ciepła oraz ewentualnie przesyła do modułu
adapterm skorygowaną wartość potrzebną do obniżki temperatury na
zasilaniu.
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