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 Υπόδειξη: ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, ε πεξηγξαθή 

"κεηξεηήο WSM5.." ηζρχεη ηφζν γηα ηνλ κεηξεηή 
ζεξκφηεηαο WSM5.. φζν θαη γηα ηνλ κεηξεηή ςχρνπο 
WSB5.., εθ' φζνλ δελ γίλεηαη ξεηή δηαθνξνπνίεζε. 

1. Γενικά 

1.1 Φπήζη 

Ο κεηξεηήο WSM5.. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 
θαηαλάισζεο ζεξκφηεηαο ή ςχρνπο ζε ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο. 
Ο κεηξεηήο απνηειείηαη απφ έλα πιαζηηθφ νγθνκεηξηθφ 
ζηνηρείν πςειήο ηερλνινγίαο, δχν ζηαζεξά ζπλδεδεκέλνπο 
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη έλαλ κεραληζκφ κεηξήζεσλ, ν 
νπνίνο ππνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο βάζεη ηνπ φγθνπ 
θαη ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. Ο κεηξεηήο ζπλδπάδεη ηε 
ζχγρξνλε ηερλνινγία κηθξνυπνινγηζηψλ κε ηα πξσηνπνξηαθά 
κεηξεηηθά ζπζηήκαηα ππέξερσλ, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ 
πιένλ θαλέλα κεραληθά θηλνχκελν κέξνο. 
Απηή ε ηερλνινγία είλαη αλζεθηηθή, δελ παξνπζηάδεη θζνξέο θαη 
δελ απαηηεί ζπληήξεζε. Η πςειή αθξίβεηα θαη ε καθξνρξφληα 
ζηαζεξφηεηα εγγπψληαη ηηο ζσζηέο θαη δίθαηεο κεηξήζεηο θαη 
εθδφζεηο ινγαξηαζκψλ. 

 Υπόδειξη: Ο κεηξεηήο δελ κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 

πξνθιεζεί δεκηά ζηε ζθξαγίδα αζθαιείαο. 

1.2 Γενικέρ ςποδείξειρ 

Ο κεηξεηήο έρεη απνζηαιεί απφ ην εξγνζηάζην ζε ηερληθά 
αζθαιή θαη άξηζηε θαηάζηαζε. Ο θαηαζθεπαζηήο παξέρεη 
πξφζζεηε ηερληθή ππνζηήξημε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. Γελ 
επηηξέπεηαη ε πξφθιεζε δεκηψλ θαη ε αθαίξεζε ησλ 
ζθξαγίδσλ αζθαιείαο ηνπ κεηξεηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
βαζκνλφκεζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθπίπηεη ε εγγχεζε 
θαη ε εγθπξφηεηα βαζκνλφκεζεο ηνπ κεηξεηή. 

 Φπιάμηε ηε ζπζθεπαζία γηα λα κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηνλ 
κεηξεηή ζηελ απζεληηθή ηνπ ζπζθεπαζία κεηά ηε ιήμε 
ηζρχνο ηεο βαζκνλφκεζεο. 

 Σνπνζεηήζηε φινπο ηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε απφζηαζε 
500 mm απφ ηα θαιψδηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη πςειψλ 
ζπρλνηήησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε ζρεηηθή αηκνζθαηξηθή πγξαζία < 93 % ζηνπο 
25 °C (ρσξίο ζρεκαηηζκφ ζπκππθλσκάησλ). 

 Απνθχγεηε ζε φιν ην ζχζηεκα ην θαηλφκελν ζπειαίσζεο 
εθαξκφδνληαο ππεξπίεζε,δει. ηνπιάρηζηνλ 1 bar ζε qp θαη 
πεξ. 2 bar ζε qs (ηζρχεη γηα πεξ. 80 °C). 

2. Υποδείξειρ αζθαλείαρ 

 Οη κεηξεηέο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε 
ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηηο 
εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη. 

 Ο κεηξεηήο έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ θαηεγνξηψλ πεξηβάιινληνο M1+E1 
θαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε απηέο.  
Πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη ηνπηθνί θαλνληζκνί (εγθαηάζηαζε 
θιπ.). 

 Καηά ηε ρξήζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 
πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
πηλαθίδα ηχπνπ. Η κε ηήξεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θηλδχλνπο θαη λα νδεγήζεη ζε αθχξσζε ηεο εγγχεζεο. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο θαη δηάηξεζεο θνληά ζηνλ 
αηζζεηήξα. 

 Ο κεηξεηήο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλαθπθινθνξία 
λεξνχ ζε θπθιψκαηα ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζέξκαλζεο. 

 Ο κεηξεηήο είλαη αθαηάιιεινο γηα πφζηκν λεξφ. 

 Σεξείηε ηηο απαηηήζεηο AGFW (FW510) γηα ηελ 
αλαθπθινθνξία λεξνχ. 

 Η ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή επηηξέπεηαη λα 
γίλεηαη κφλν απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Η ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη φηαλ ε εγθαηάζηαζε δελ βξίζθεηαη ππφ πίεζε. 

 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο κε πξεζάξηζκα ησλ αγσγψλ 
θξχνπ λεξνχ. 

 Η ζξαχζε ηεο ζθξαγίδαο αζθαιείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηε βαζκνλφκεζε επηθέξεη ηελ αθχξσζε ηεο εγγχεζεο 
θαη ηεο βαζκνλφκεζεο. 

 Καζαξίδεηε ηνλ κεηξεηή κφλν εμσηεξηθά κε έλα καιαθφ, 
ειαθξψο βξεγκέλν παλί. Με ρξεζηκνπνηείηε 
νηλφπλεπκα ή άιια θαζαξηζηηθά κέζα. 

 Γηα ηελ απφξξηςε, ν κεηξεηήο WSM5.. ζεσξείηαη παιηά 
ειεθηξνληθή ζπζθεπή ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 
Οδεγία 2002/96/EK (WEEE) θαη δελ επηηξέπεηαη λα 
απνξξηθζεί σο νηθηαθφ απφβιεην. Θα πξέπεη λα 
ηεξεζνχλ νη εζληθνί θαλνληζκνί, ε ζπζθεπή ζα πξέπεη 
λα απνξξηθζεί κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νδψλ 
απφξξηςεο. Πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη ηνπηθά ηζρχνπζεο 
λνκηθέο δηαηάμεηο. 

 Μεηά ηε ρξήζε κπνξείηε λα παξαδψζεηε ηηο κπαηαξίεο 
ιηζίνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηηο 
απνξξίςεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν. Γηα ηελ 
απνζηνιή ηεξήζηε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο 
ξπζκίδνπλ κεηαμχ άιισλ ηε δήισζε θαη ηε ζπζθεπαζία 
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

 Μελ αλνίγεηε ηηο κπαηαξίεο. Με θέξλεηε ηηο κπαηαξίεο 
ζε επαθή κε ην λεξφ θαη κελ ηηο εθζέηεηε ζε 
ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 80 °C. 

 Ο κεηξεηήο δελ δηαζέηεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 
Δμαζθαιίζηε ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία κέζσ ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. 

3. Σύνδεζη 

Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ κεηξεηή ελεξγήζηε σο εμήο: 

 Καζνξίζηε ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ 
επηγξαθή ζην κεηξεηή. 

Σνπνζέηεζε ζηελ 

επηζηξνθή:   

Σνπνζέηεζε ζηελ 

θπθινθνξία:   

 Πξνζέμηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηξεηή θαη ειέγμηε εάλ 
ππάξρεη αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο. 

 Ξεπιχλεηε ζρνιαζηηθά ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή. 
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 Σνπνζεηήζηε ηνλ κεηξεηή θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα αλάκεζα 
ζε δχν βαιβίδεο δηαθνπήο θαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ην 
βέινο ζην πεξίβιεκα λα ζπκπίπηεη κε ηελ θαηεχζπλζε 
ξνήο. Πξνζέμηε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα 
παξαδείγκαηα ζχλδεζεο. 

 Υπόδειξη: Υξεζηκνπνηείηε κφλν ηηο ειαζηηθέο επίπεδεο 

ηζηκνχρεο ζηεγαλνπνίεζεο απφ EPDM πνπ 
επηζπλάπηνληαη. 

 Ο κεηξεηήο δελ πξέπεη λα εθηεζεί ζε ηάζεηο θαη θνξηία πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηνπο ζσιήλεο θαη ηα ξαθφξ ζχλδεζεο. 
Δάλ απηφ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί καθξνρξφληα, ηφηε ζα 
πξέπεη λα βειηηψζεηε ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ή λα 
ζηεξεψζεηε ηνπο αγσγνχο, π. ρ. κε θαηάιιεια άγθηζηξα 
ζχλδεζεο. 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην ίδην θχθισκα κε ηνλ 
κεηξεηή. 

 θξαγίζηε κε κνιπβδνζθξαγίδα ηνπο αηζζεηήξεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο θνριηνζπλδέζεηο γηα ιφγνπο 
πξνζηαζίαο απφ επεκβάζεηο. 

 Δάλ ηνπνζεηήζεηε ην κεηξεηή σο κεηξεηή ςχρνπο, 
πξνζέμηε ηηο παξαθάησ ππνδείμεηο. 

Ππόηαζη: Δάλ ηνπνζεηήζεηε πεξηζζφηεξνπο κεηξεηέο, ζα 

πξέπεη λα επηθξαηνχλ νη ίδηεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο γηα φινπο 
ηνπο κεηξεηέο. 

Τπνδείμεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

 Υπόδειξη: Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή ζα πξέπεη 

λα ηεξείηε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ. 

Γελ απαηηνχληαη δηαδξνκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Δάλ 
ηνπνζεηήζεηε ηνλ κεηξεηή ζε κία θνηλή επηζηξνθή δχν 
θπθισκάησλ, επηιέμηε έλα ζεκείν ηνπνζέηεζεο κε ειάρηζηε 
απφζηαζε 10 × DN απφ ηνλ ζχλδεζκν T. Απηή ε απφζηαζε 
εμαζθαιίδεη ηε θαιή αλάκημε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεξκνθξαζηψλ 
λεξνχ. Μπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνπο αηζζεηήξεο ζε βάλεο 
άκεζεο βχζηζεο, ή ζε βπζηδφκελνπο θάιπθεο, αλάινγα κε ηελ 
έθδνζε ησλ ζπλδέζκσλ Σ. Σα άθξα ηνπ αηζζεηήξα ζα πξέπεη 
λα θηάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε κέζε ηεο δηαηνκήο ηνπ 
ζσιήλα. 

 Υπόδειξη: Πξνζηαηέςηε ηνλ κεηξεηή απφ ηηο δεκηέο πνπ 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ιφγσ θξνχζεσλ ή θξαδαζκψλ 
ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο. 

 Αλνίγεηε αξγά ηηο δηαηάμεηο απνθιεηζκνχ θαηά ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο. 

Ο κεηξεηήο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζηηβαξφ θαη εμαηξεηηθά 
αλζεθηηθφ πιηθφ. 

 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε κφλνλ 
γεξκαληθά θιεηδηά. Δθαξκφζηε ηα γεξκαληθά θιεηδηά κφλν 
ζηηο πξνβιεπφκελεο επηθάλεηεο. 

 Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα ηεξήζεηε ηε κέγηζηε 
ξνπή ζχζθημεο ησλ 10 – 25 Nm ζε ζπείξσκα κεηξεηή ¾‘‘ ή 
20 – 50 Nm ζε ζπείξσκα κεηξεηή 1‘‘. ε ηζεπίπεδεο 
ζπλδέζεηο ζσιήλσλ αξθεί κία γσλία ζηξνθήο παμηκαδηνχ 
120 … 180° (¾‘‘) ή 90 … 120° (1‘‘) κεηά ηελ επαθή ηνπ 
ζηεγαλνπνηεηηθνχ κε ην παμηκάδη. 

Ππόηαζη: Μελ ηνπνζεηείηε ηνλ κεηξεηή ζηελ πιεπξά 

αλαξξφθεζεο κίαο αληιίαο. Σεξήζηε ζηελ πιεπξά πίεζεο κία 
ειάρηζηε απφζηαζε 10 × DN. 

 Υπόδειξη: Καηά ηελ ηνπνζέηεζε βεβαησζείηε φηη δελ 

κπνξεί λα εηζέιζεη ζην κεραληζκφ κεηξήζεσλ λεξφ θαηά 
ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

Παξάδεηγκα γηα ηε ζχλδεζε (άκεζε βχζηζε αηζζεηήξα) 

Μπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ην κεηξεηή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. 
π.ρ. νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα. Γηα λα απνθχγεηε ηε 
ζπγθέληξσζε αέξα θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπνζεηήζηε ηνλ κεηξεηή ζε θαηαθφξπθε ζέζε θαη φρη ζην 
επάλσ κέξνο ελφο αγσγνχ. 

 

* Απηή ε ζέζε δελ επηηξέπεηαη γηα ην 
κεηξεηή ςύρνπο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ 
ε πγξαζία κπνξεί λα εηζρσξήζεη ιόγσ 
ζπκπύθλσζεο ζην κεραληζκό 
κεηξήζεσλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ην θαινθαίξη). 

Δηθ. 1 

 
Δηθ. 2 

Τπφδεημε ζπλαξκνιφγεζεο γηα ην ζεη πξνζαξκνγέα ηνπ 
αηζζεηήξα 

Οη κεηξεηέο κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 5,2 × 45 mm 
ζπλνδεχνληαη απφ ζεη ζπλαξκνιφγεζεο. Μ' απηφ κπνξείηε λα 
ηνπνζεηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα π.ρ. ζε έλα ηεκάρην ή κία βάλα 
άκεζεο βχζηζεο. 

1. Σνπνζεηήζηε ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην ζην ζεκείν 
ηνπνζέηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπλνδεπηηθφ 
βνήζεκα/πείξν ζπλαξκνιφγεζεο. 

2. Σνπνζεηήζηε ηα δχν κηζά πιαζηηθά ηκήκαηα ηεο 
θνριηνζχλδεζεο γχξσ απφ ηα 3 αλνίγκαηα ηνπ αηζζεηήξα. 

3. Πηέζηε ηελ θνριηνζχλδεζε θαη βηδψζηε ηελ κε ην ρέξη κέρξη 
ηέξκαηνο ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο (ξνπή ζχζθημεο 
3 … 5 Nm). 

 
Δηθ. 3: Τνπνζέηεζε ζεη πξνζαξκνγέα 

3.1 Τοποθέηηζη για ηη μέηπηζη τύσοςρ 

ε ζεξκνθξαζίεο λεξνχ θάησ απφ 10 °C ηνπνζεηείηε ην 
κεραληζκφ κεηξήζεσλ ρσξηζηά απφ ην νγθνκεηξηθφ ζηνηρείν, 
π.ρ. ζηνλ ηνίρν. ρεκαηίζηε έλαλ βξφρν πξνο ηα θάησ, ψζηε λα 
απνθεπρζεί ην ελδερφκελν εηζξνήο ζπκππθλσκάησλ θαηά 
κήθνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αγσγψλ πξνο ην κεραληζκφ 
κεηξήζεσλ. Σνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα απφ θάησ ζην 
ζσιήλα. 

 Υπόδειξη: Σα ζηεξίγκαηα ηνίρνπ δηαηίζεληαη σο 

πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο. 

3.2 Μησανιζμόρ μεηπήζευν 

Η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπ κεραληζκνχ κεηξήζεσλ δελ 
επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηνπο 55 °C. Απνθχγεηε ηελ άκεζε 
ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Δπζπγξάκκηζε κεραληζκνχ κεηξήζεσλ 

Γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνχ κεηξήζεσλ ελεξγήζηε 
σο εμήο: 

 Πεξηζηξέςηε ην κεραληζκφ κεηξήζεσλ θαηά 90° πξνο ηα 
αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά, ή θαηά 180° αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο.

1.  2.  3.  
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 Υπόδειξη: Δάλ ν κεραληζκφο κεηξήζεσλ πεξηζηξαθεί 

θαηά 45° ηφηε δελ είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλνο κε ην 
νγθνκεηξηθφ ζηνηρείν. 

Δπίηνηρε ηνπνζέηεζε (ηνπνζέηεζε split) 

ε ζεξκνθξαζίεο λεξνχ θάησ απφ 10 °C ηνπνζεηήζηε ηνλ 
κεηξεηή ζηνλ ηνίρν. Δλεξγήζηε σο εμήο: 

 Σνπνζεηήζηε ηα ζηεξίγκαηα ηνίρνπ (δηαηίζεληαη σο 
πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο). 

 Πεξηζηξέςηε ην κεραληζκφ κεηξήζεσλ θαηά 45°. 

 Αθαηξέζηε ην κεραληζκφ κεηξήζεσλ απφ ην νγθνκεηξηθφ 
ζηνηρείν. 

 Σνπνζεηήζηε ην κεραληζκφ κεηξήζεσλ ζηα ζηεξίγκαηα 
ηνίρνπ ππφ γσλία 45°θαη πεξηζηξέςηε ην ζηε ζέζε ηνπ. 

3.3 Τποθοδοζία ηάζηρ 

Ο κεηξεηήο δηαζέηεη κία κπαηαξία καθξάο δηαξθείαο κε ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο 6 ή 11 ρξφληα. Η δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο αλαγξάθεηαη 
ζηελ πηλαθίδα ηχπνπ. 

 Πποζοσή: Μελ αλνίγεηε ηελ κπαηαξία. Η κπαηαξία δελ 

πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ θαη δελ πξέπεη λα 
εθηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 80 °C. 
Απνξξίςηε ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζηα 
θαηάιιεια ζεκεία ζπιινγήο. 

3.4 Θύπερ ζύνδεζηρ και επικοινυνία 

Ο κεηξεηήο δηαζέηεη ζην βαζηθφ ηνπ εμνπιηζκφ κία νπηηθή ζχξα 
επηθνηλσλίαο θαηά EN 62056-21. Δάλ ν κεηξεηήο είλαη 
πξναηξεηηθά εμνπιηζκέλνο κε "M-Bus", παξαδίδεηαη κε 
θαιψδην ζχλδεζεο δχν θιψλσλ, ην νπνίν κπνξείηε λα 
πξνεθηείλεηε κε ηελ ηνπνζέηεζε θνπηηνχ δηαλνκήο. 

3.5 Αιζθηηήπαρ θεπμοκπαζίαρ 

 Υπόδειξη: Γελ επηηξέπεηαη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ 

κήθνπο ησλ αγσγψλ, θαζψο θαη ε θνπή ηνπο. 

4. Φειπιζμόρ 

 Υπόδειξη: Σν πιήζνο ησλ ελδείμεσλ θαη νη 

εκθαληδφκελεο ηηκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηελ 
πεξηγξαθή, αλάινγα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
κεηξεηή. Δπηπιένλ ελδέρεηαη λα έρνπλ θιεηδσζεί 
νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πιήθηξσλ. 

Ο κεηξεηήο δηαζέηεη κία 7ςήθηα έλδεημε LCD γηα ηελ έλδεημε 
δηαθφξσλ ηηκψλ. 
 
Σύκβνιν αζηεξίζθνπ: βαζκνλνκεκέλε ηηκή 
   Έλδεημε δξαζηεξηόηεηαο όηαλ ππάξρεη ξνή 

 
 Φαξαθηεξηζκόο ηηκήο Φαξαθηεξηζκόο ηηκήο  
 πξνεγ. έηνπο Μέγηζηε ηηκή πξνεγ. κήλα 

Σύκβνιν Πεξηγξαθή 

Βέινο Δκθαλίδεηαη κία απνζεθεπκέλε ηηκή πξνεγνύκελνπ έηνπο ή 
πξνεγνύκελνπ κήλα. 

Αζηεξίζθνο Δκθαλίδεηαη κία βαζκνλνκεκέλε ηηκή ηεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο. 
Δηθ. 4 Έλδεημε LCD 

Δλαιιαγή ησλ ελδείμεσλ 

Γηα ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ ηηκψλ έλδεημεο ελεξγήζηε σο 
εμήο: 

 Πηέζηε ζηηγκηαία ην πιήθηξν (γηα ιηγφηεξν απφ 2 
δεπηεξφιεπηα) γηα λα εκθαλίζεηε ηελ επφκελε γξακκή ηνπ 
επηιεγκέλνπ βξφρνπ. 

Μεηά ηελ ηειεπηαία ηηκή έλδεημεο εκθαλίδεηαη πάιη ε πξψηε 
ηηκή έλδεημεο. 

 Πηέζηε παξαηεηακέλα ην πιήθηξν (γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 
δεπηεξφιεπηα) γηα λα εκθαλίζεηε ηνλ επφκελν βξφρν. 

Μεηά ηνλ ηειεπηαίν βξφρν εκθαλίδεηαη πάιη ν πξψηνο βξφρνο. 
Δάλ ζην βξφρν ρξήζηε "LOOP 0" δελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ 
κεηξεηή γηα 30 δεπηεξφιεπηα, ηφηε ν κεηξεηήο κεηαβαίλεη ζηελ 
ηππηθή έλδεημε. Δάλ ζηνπο βξφρνπο "LOOP 1 … 4" δελ 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ κεηξεηή γηα 30 ιεπηά, ηφηε ν κεηξεηήο 
κεηαβαίλεη ζηελ ηππηθή έλδεημε. 

Βξφρνο ρξήζηε "LOOP 0" 

 

Βξόρνο ρξήζηε   

 

Πνζόηεηα ελέξγεηαο 
  

Γνθηκή ζηνηρείσλ 

 

Όγθνο 

 

Μήλπκα ζθάικαηνο κε 
θσδηθό ζθάικαηνο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο 

ηηγκηαίεο ηηκέο "LOOP 1" 

 

Σηηγκηαίεο ηηκέο 

 

Τξέρνπζα ξνή 

 

Φξόλνο ιεηηνπξγίαο κε 
ξνή 

 

Τξέρνπζα ζεξκηθή ηζρύο 

 

Διιεηκκαηηθόο ρξόλνο 

 

Δλαιιαγή κεηαμύ 
ηξέρνπζαο ζεξκνθξαζίαο 
θπθινθνξίαο θαη 
ηξέρνπζαο ζεξκνθξαζίαο 
επηζηξνθήο  
ζε βήκαηα ησλ 2 
δεπηεξνιέπησλ 

 

Φξόλνο κε ξνή 

Σηκέο πξνεγνχκελνπ κήλα "LOOP 2" 

 

Τηκέο πξνεγνύκελνπ κήλα 

 

Ηκέξα απνζήθεπζεο 

 

Μέγ. ηζρύο ζε βήκα 
αιιαγήο 2 
δεπηεξνιέπησλ κε 
ρξνλνζθξαγίδα 

 

 

Πνζόηεηα ελέξγεηαο θαη 
όγθνο θαηά ηελ εκέξα 
αλαθνξάο 

 

Μέγ. ζεξκνθξαζία 
θπθινθνξίαο ζε βήκα 
αιιαγήο 2 
δεπηεξνιέπησλ κε 
ρξνλνζθξαγίδα 

 

Διιεηκκαηηθόο ρξόλνο 
θαηά ηελ εκέξα 
αλαθνξάο 

 

Μέγ. ζεξκνθξαζία 
επηζηξνθήο ζε βήκα 
αιιαγήο 2 
δεπηεξνιέπησλ κε 
ρξνλνζθξαγίδα 

 

Μέγ. ξνή θαηά ηελ εκέξα 
αλαθνξάο ζε βήκα 
αιιαγήο 2 
δεπηεξνιέπησλ κε 
ρξνλνζθξαγίδα 

Γεληθά/επηθνηλσλία "LOOP 3" 

 

Γεληθά/επηθνηλσλία 

 

Αξηζκόο ζπζθεπήο,  
7ςήθηνο  

Δηήζηα εκέξα αλαθνξάο 

 

Πξναηξεηηθή ζύξα -
επηθνηλσλίαο  

Μεληαία εκέξα 
αλαθνξάο 

 

Κύξηα δηεύζπλζε  
(κόλν γηα M-Bus)  

Έθδνζε πιηθνινγηζκηθνύ 

 

Γεπηεξεύνπζα δηεύζπλζε  
7ςήθηα - ζε M-Bus 

 

Κσδηθόο CRC 

Άιια "LOOP 4" 

 

Άιια 

 

Ηκεξνκελία 

 

Δηζαγσγή θσδηθνύ γηα ηε 
ιεηηνπξγία 
ειέγρνπ-/παξακεηξνπνίεζεο 

 

Ώξα  
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4.1 Μηνιαίερ ηιμέρ 

Ο κεηξεηήο απνζεθεχεη, θαηά ηελ εκέξα αλαθνξάο ηνπ κήλα 
θαη γηα 24 κήλεο, ηηο ηηκέο γηα  

 ηνλ ειιεηκκαηηθφ ρξφλν 

 ηνλ φγθν  

 ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο 

θαη αληίζηνηρα ηε κέγηζηε ηηκή κε ρξνλνζθξαγίδα γηα 

 ξνή 

 ηζρχο 

 ζεξκνθξαζία θπθινθνξίαο 

 ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

4.2 Παπαμεηποποίηζη 

Δάλ ε έλδεημε LCD εκθαλίδεη ηελ εηζαγσγή θσδηθνχ, κπνξείηε 
λα πξνβάιιεηε ηε ιεηηνπξγία παξακεηξνπνίεζεο εηζάγνληαο 
ηνλ θσδηθφ. ηε ιεηηνπξγία παξακεηξνπνίεζεο κπνξείηε γηα 
παξάδεηγκα λα ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ θχξηα 
δηεχζπλζε M-Bus. Γηα ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηηο ρσξηζηέο 
νδεγίεο παξακεηξνπνίεζεο. 

5. Έναπξη λειηοςπγίαρ 

Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελεξγήζηε σο εμήο: 

 Αλνίμηε ηε βαιβίδα δηαθνπήο. 

 Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εμαεξψζηε 
ηελ ζρνιαζηηθά. 

 Πηέζηε ζηηγκηαία ην πιήθηξν ηνπ κεηξεηή. 

Μεηά απφ 10 δεπηεξφιεπηα ην κήλπκα "F0" εμαθαλίδεηαη. 

 Διέγμηε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ηηκψλ κέηξεζεο γηα ηηο 
"Θεξκνθξαζίεο" θαη ηε "Ρνή". 

 Δμαεξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε 
έλδεημε ξνήο. 

 Σνπνζεηήζηε ηηο αζθάιεηεο ρξεζηψλ ζηηο θνριηνζπλδέζεηο 
θαη ηνπο αηζζεηήξεο. ην πιαίζην παξάδνζεο 
πεξηιακβάλνληαη δχν κνιπβδνζθξαγίδεο Selflock γηα ηε 
ζθξάγηζε ηνπ αηζζεηήξα θαη ηεο θνριηνζχλδεζεο. 

 εκεηψζηε ηηο ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή γηα ηελ ελέξγεηα/φγθν 
θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο/ειιεηκκαηηθέο ψξεο. 

Μελχκαηα ζθαικάησλ ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 
ηνπνζέηεζεο 

 

Σθάικα "ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε ξνήο (αξλεηηθό)" 

Διέγμηε εάλ ηα βέιε θαηεύζπλζεο ξνήο πνπ ππάξρνπλ επάλσ ζην 
νγθνκεηξηθό ζηνηρείν ζπκπίπηνπλ κε ηελ θαηεύζπλζε ξνήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Δάλ νη θαηεπζύλζεηο δελ ζπκπίπηνπλ, πεξηζηξέςηε ην 
νγθνκεηξηθό ζηνηρείν θαηά 180°. 

 

Σθάικα "αξλεηηθή δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο" 

Διέγμηε εάλ νη αηζζεηήξεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Δάλ νη 
αηζζεηήξεο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, αιιάμηε ηε ζέζε 
ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηήξα. 

 
Μεηξεηήο ζεξκόηεηαο: 

Αηζζεηήξαο ζηνλ αγσγό θπθινθνξίαο - ζσιήλαο κε πςειόηεξεο 
ζεξκνθξαζίεο. Αηζζεηήξαο ζηνλ αγσγό επηζηξνθήο - ζσιήλαο κε 
ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

 
Μεηξεηήο ςύρνπο: 

Αηζζεηήξαο ζηνλ αγσγό θπθινθνξίαο - ζσιήλαο κε ρακειόηεξεο 
ζεξκνθξαζίεο. Αηζζεηήξαο ζηνλ αγσγό επηζηξνθήο - ζσιήλαο κε 
πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

6. Λειηοςπγικέρ λεπηομέπειερ 

Δάλ παξαβηαζηνχλ ηα αληίζηνηρα φξηα απφθξηζεο θαη εάλ ε ξνή 
θαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο είλαη ζεηηθέο, ηφηε αζξνίδεηαη ε 
ελέξγεηα θαη ν φγθνο.  

 

Δάλ έρεη παξαβηαζηεί ην όξην απόθξηζεο ηνπνζεηείηαη ην πξόζεκα 
„u“ ζηελ έλδεημε ξνήο, ηζρύνο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

ε ζεηηθή ξνή εκθαλίδεηαη ζην βξφρν ρξήζηε ε έλδεημε 
δξαζηεξηφηεηαο  ζηελ νζφλε LCD.  

ηε δνθηκή ζηνηρείσλ ελεξγνπνηνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
έλδεημεο γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ. Η ξνή, ε ηζρχο θαη ε δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο θαηαγξάθνληαη κε ην αληίζηνηρν πξφζεκν. 
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο κεηξψληαη κεηά ηελ πξψηε ζχλδεζε ζηελ 
ηάζε ηξνθνδνζίαο. Ο κεηξεηήο απνζεθεχεη ηε "δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο κε ξνή", κφιηο αλαγλσξίζεη κία ζεηηθή ξνή. Οη 
ειιεηκκαηηθέο ψξεο αζξνίδνληαη φηαλ παξνπζηαζηεί θάπνην 
ζθάικα θαη ν κεηξεηήο δελ κπνξεί ιφγσ απηνχ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηε κέηξεζε.  

Οη απνζεθεπκέλεο κέγηζηεο ηηκέο επηζεκαίλνληαη κε έλα " " 
ζηελ θάησ δεμηά πεξηνρή ηεο έλδεημεο LCD. 

7. Μηνύμαηα ζθάλμαηορ 

Ο κεηξεηήο εθηειεί δηαξθψο κία ιεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο θαη 
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα εκθαλίζεη ζθάικαηα κέηξεζεο: 
Κσδηθόο 
ζθάικαη. 

Σθάικα Υπόδεημε γηα ην service 

FL      nEG Λαλζαζκέλε θαηεύζπλζε ξνήο Διέγμηε ηελ θαηεύζπλζε ξνήο ή 
ηνπνζέηεζεο, αλ ρξεηαζηεί 
δηνξζώζηε 

ελδερ. ζε ελαιιαγή κε: 

DIFF  nEG Αξλεηηθή δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο Διέγμηε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ 
αηζζεηήξσλ, αλ ρξεηαζηεί 
αιιάμηε 

ελδερ. ζε ελαιιαγή κε: 

F0 Γελ κπνξεί λα γίλεη κέηξεζε ηεο 
ξνήο 

Αέξαο ζην κεηξεηηθό 
ζηνηρείν/αγσγό, εμαεξώζηε ηνλ 
αγσγό (θαηάζηαζε παξάδνζεο) 

F1 Γηαθνπή ζηνλ αηζζεηήξα 
θπθινθνξίαο  

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F2 Γηαθνπή ζηνλ αηζζεηήξα 
επηζηξνθήο 

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F3 Βιάβε ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
αμηνιόγεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F4 Απνθνξηηζκέλε κπαηαξία Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F5 Βξαρπθύθισκα ζηνλ αηζζεηήξα 
θπθινθνξίαο 

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F6 Βξαρπθύθισκα ζηνλ αηζζεηήξα 
επηζηξνθήο 

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F7 Βιάβε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθήο 
κλήκεο 

Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 

F8 Τα ζθάικαηα F1, F2, F3, F5 ή F6 
παξακέλνπλ γηα πεξηζζόηεξν από 
8 ώξεο, αλαγλώξηζε πξνζπαζεηώλ 
επέκβαζεο. 
Γελ πξαγκαηνπνηνύληαη πιένλ 
κεηξήζεηο. 

Τα απαηηνύκελα κέηξα 
εμαξηώληαη από ηνλ θσδηθό 
ζθάικαηνο. Η επαλαθνξά ηνπ 
κελύκαηνο ζθάικαηνο F8 πξέπεη 
λα γίλεη από ην πξνζσπηθό 
service. 

F9 Σθάικα ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα Δηδνπνηήζηε ην ηκήκα service 
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8. Τεσνικά ζηοισεία 

Πξνζέμηε νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 
κεηξεηή! 

Γενικά  

Αθξίβεηα κεηξήζεσλ Καηεγνξία 2 ή 3 (EN 1434) 
Καηεγνξία πεξηβάιινληνο A (EN 1434) γηα εγθαηάζηαζε ζε εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο 
Μεραληθή θαηεγνξία M1 *) 
Ηιεθηξνκαγλεηηθή θαηεγνξία E1 *) 
*) ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ζπζθεπέο κεηξήζεσλ 2004/22/EΚ 
Υγξαζία πεξηβάιινληνο  < 93 % ζρεη. αηκνζθαηξηθή πγξαζία ζηνπο 25 °C, 

ρσξίο ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ 
Μέγηζην πςόκεηξν 2000 m επάλσ από ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο - 20 … 60 °C 

Μηχανισμός 
μετρήσεων 

 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 5 … 55 °C 
Καηεγνξία πξνζηαζίαο IP 54 θαηά EN 60529 
Τξνθνδνζία ξεύκαηνο Μπαηαξία γηα 6 ή 11 έηε 

Όξην απόθξηζεο γηα T 0,2 K 

Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο T 3 K … 80 K  

Πεξηνρή κέηξεζεο 
ζεξκνθξαζίαο 

0 ... 180 °C 

Έλδεημε LCD 7ςήθηα 
Οπηηθή ζύξα επηθνηλσλίαο ζην βαζηθό εμνπιηζκό, EN 62056-21 
Δπηθνηλσλία Πξναηξεηηθά, π.ρ. M-BUS
Γπλαηόηεηα αθαίξεζεο αθαηξνύκελνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κήθνο 

θαισδίνπ 1,5 m 

Αισθητήρες  

Τύπνο Pt500 θαηά EN 60751, ρσξίο δπλαηόηεηα 
απνζπλαξκνιόγεζεο 

Τύπνο ζύλδεζεο Pt500, ηερλνινγία 2 αγσγώλ 
Μήθνο θαισδίνπ  1,5 m (πξναηξεηηθά 5 m) 
Καηαζθεπαζηηθόο ηύπνο Αηζζεηήξαο ηύπνπ ξάβδνπ ø 5,2 × 45 mm 
Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο 0 ... 95 °C 

Ογκομετρικό 
στοιχείο 

 

Καηεγνξία πξνζηαζίαο IP 65 θαηά EN 60529 
Θέζε ηνπνζέηεζεο Δπηζηξνθή ή θπθινθνξία  
Θέζε ηνπνζέηεζεο Καηά βνύιεζε, νξηδόληηα ή θαηαθόξπθα 
Γηαδξνκή εξεκίαο Κακία 
Πεξηνρή κέηξεζεο 1:100 
Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο 5 … 90 °C 

Οη εζληθέο εγθξίζεηο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο. 

Μέγηζην θνξηίν qs = 2 x qp, κόληκν 
Ολνκαζηηθή πίεζε PN16 (1,6 MPa) 
  

qp m³/h Καηαζθεπαζηηθό κήθνο θαη ζύλδεζε 

0,6 110 mm (3/4'')  
1,5 110 mm (3/4'') 130 mm (1'') 
2,5  130 mm (1'') 

9. Αζύμμεηπη ηοποθέηηζη (αιζθηηήπαρ) 

Ο κεηξεηήο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη αζχκκεηξα, δειαδή ν 
έλαο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λα ηνπνζεηεζεί ζην 
νγθνκεηξηθφ ζηνηρείν κε άκεζε βχζηζε, ελψ ν άιινο 
αηζζεηήξαο λα ηνπνζεηεζεί ζε έλαλ βπζηδφκελν θάιπθα. ' 
απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηψηεξε ηηκή δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο 
είλαη 5 K γηα ην αληίζηνηρν θαηψηεξν φξην ξνήο qi. ' απηφλ ηνλ 
ηχπν ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ νη 
βπζηδφκελνη θάιπθεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη εζληθνί θαλνληζκνί πνπ 
ηζρχνπλ ζηε ρψξα ρξήζεο. 
 

Τύπνη βπζηδόκελνπ 
θάιπθα 

Εζσηεξηθή 
δηάκεηξνο [mm] 

Μήθνο εηζρώξε- 
ζεο από ηελ 
επάλσ αθκή [mm] 

Μέγεζνο 
ζπεηξώκαηνο 

SPX/50/5,2 5,2 42 ½‘‘ 

WZT-M35 5,2 46 ½‘‘ 

JUMO 00420848 5,2 46 ½‘‘ 

WZT-M50 5,2 50 ½‘‘ 

JUMO 00326403 5,2 50 ½‘‘ 

10. Οδηγίερ ΕΕ - Δήλυζη ζςμμόπθυζηρ 

Με ην παξφλ ε Landis+Gyr GmbH, Humboldtstr. 64, 
D-90459 Nürnberg, δειψλεη φηη νη κεηξεηέο ηνπ ηχπνπ T230 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαθάησ νδεγηψλ: 

 2004/108/EC Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 

ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

 2004/22/EC Οδεγία ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ*) 

 1999/5/EC Οδεγία γηα εγθαηαζηάζεηο αζχξκαησλ 

εθπνκπψλ θαη ηειεπηθνηλσλίαο (R&TTE) 

 2002/95/EC Οδεγία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζε ειεθηξηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (RoHS) 

*) γηα κεηξεηέο ςχρνο ηζρχεη ζηε Γεξκαλία θαη' αληηθαηάζηαζε 
ην PTB TR K 7.2 

 
Η παξνχζα δήισζε θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα έρνπλ θαηαηεζεί 
ζηνλ θ. Kolk c/o Landis+Gyr κε ηνλ αξηζκφ CE T230 003/02.12. 
 

Πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαηαζθεπαζηηθνχ δείγκαηνο ΔΚ 
DE-11-MI004-PTB004 

 

Πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ κειέηεο ΔΚ 
DE-11-MI004-PTB003 

 

Πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο  
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

DE-09-AQ-PTB006MID 
 

Ολνκαδφκελνο θνξέαο: 
PTB Braunschweig θαη Βεξνιίλν, Γεξκαλία. Υαξαθη. αξηζκφο 

0102 

 

Γηα ηελ έθδνζε σο κεηξεηήο ςχρνπο έρεη εθρσξεζεί κία 

γεξκαληθή έγθξηζε κε ζήκα έγθξηζεο 22.72/11.01. 

 

 Υπόδειξη: Σα έγγξαθα θαη νη ηεθκεξηψζεηο πνπ 

δηαηίζεληαη καδί κε ηα πξντφληα καο (ζπζθεπέο, 
εθαξκνγέο, εξγαιεία θιπ.) ή έρνπλ απνθηεζεί 
παξάιιεια κ' απηά, ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ 
πξνζεθηηθά πξηλ απφ ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε 
ησλ πξντφλησλ είλαη ε αλάινγε εθπαίδεπζε θαη 
εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
εγγξάθσλ, θαζψο θαη ε αλάινγε εμεηδηθεπκέλε 
ηερλνγλσζία ηνπο.  
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 
εθαξκνγέο ζα ιάβεηε: 

 ην πιεζηέζηεξν ππνθαηάζηεκα Siemens 
www.siemens.com/sbt ή απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ζπζηήκαηνο 
 
Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε φηη ε Siemens δελ θέξεη 
θακία λνκηθή επζχλε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί 
απφ ηε κε ηήξεζε ή ηελ κε ελδεδεηγκέλε εθαξκνγή ησλ 
παξαπάλσ ζεκείσλ. 
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