OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Okružná 50 979 01

Rimavská Sobota

Tlačivo na odpočet bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov ÚK
k dátumu prevodu : .....................................
Meno a priezvisko prevádzajúceho

Adresa bytu

Meno a priezvisko nadobúdateľa

číslo vodomeru:

stav:

číslo vodomeru:

stav:

číslo vodomeru:

stav:

číslo vodomeru:

stav:

číslo PRVN:

stav:

číslo PRVN:

stav:

číslo PRVN:

stav:

číslo PRVN:

stav:

číslo PRVN:

stav:

číslo PRVN:

stav:

podpis prevádzajúceho: ...............................

podpis nadobúdateľa: ...............................

Podpisom potvrdzujeme správnosť odčítania stavov vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a súhlasíme
s vypracovaním rozúčtovania podľa týchto stavov.
Nadobúdateľ si je vedomý toho, že má umožniť výmenu vodomerov TÚV a SV – po 5 rokoch od montáže.
V opačnom prípade sa bude postupovať podľa platných zákonných nariadení a platnej smernice OSBD v Rim. Sobote.

--------------------------------------------------------------------- TU ODDELIŤ -----------------------------------------------------------------

Návod : Z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov- meračov osadených na vykurovacích
telesách (PRVN) je potrebné odpísať číslo merača a aktuálnu spotrebu podľa typu PRVN.
- Starý typ –
Číslo merača je na spodnom okraji, predného krytu - viz. obr. a spotreba je v obrazovke pred „M“:

spotreba za predchádzajúce obdobie je v políčku s „M“

02579
M 01284
381. 01

- Číslo PRVN

K 060-1
-F-5-

Aktuálna spotreba
Minuloročná spotreba
381 ^

Kontrolné číslo

01

^

Deň odpočtu (tu 1. január)

k

^

Vyhodnocovací súčiniteľ

060 ^

Vyhodnocovací súčiniteľ

F

Chybové hlásenie

^
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- Nový typ -

ONTEX 556 a 556X - pomerový rozdeľovač tepla s rádiovým odpočtom

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556 disponuje Sontex
rádiovou technológiou, overenou a osvedčenou v najtvrdších
podmienkach použitia.
Pomerový rozdeľovač 556 pracuje v 4 minútovom cykle.

Technické údaje
Merací princíp
Napájací zdroj
Životnosť zdroja
Indikácia
Deň odpočtu
Rozsah použitia
Rozmery

: 2-snímačový
: lítiová batéria 3 V
: > 10 rokov
: multifunkčný 6- miestny LCD displej
: 31.12.xxxx
: 35°C / 120°C t-max
: 92.9 x 38 x 26.6 mm

Číslo merača je na vrchu !

NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 556 umožňuje pomocou obslužného tlačidla zobrazovať na LCD
ukazovateli postupne nasledujúce údaje:
- Číslo PRVN

1. Chybové hlásenie (zobrazí sa len v prípade chyby).
2. Aktuálny dátum.
3. Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu. (napr.: u000005)
4. Minuloročná spotreba.
(napr.: ud000345)
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu.
6. Test displeja.
Spustenie (rozsvietenie) displeja - stlačiť a podržať tlačidlo cca 3 sek.
Listovanie v menu = jemným 1 sekundovým stlačením tlačidla.
Poznámka:
Uvedené hodnoty je možné odčítať pomocou obslužného tlačidla
a to len v čase od 06:00 do 20:00 hod.
Po dvoch minútach sa displej deaktivuje a prepne do úsporného režimu.
Ďalším stlačením obslužného tlačidla sa displej opäť aktivuje a údaje sa
dajú odčítať.
V čase od 20:00 do 06:00 hod. je prístroj v tzv. nočnom móde t.j. v režime spánku, kedy je LCD
ukazovateľ deaktivovaný.
Upozornenie: Pri manipulácii s obslužným tlačidlom je potrebné jeho stláčanie prevádzať s citom nepoužívať hrubú fyzickú silu, nakoľko sa jedná o mikrospínač.
V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu mikrospínača, na tento prístroj nebude akceptovaná
reklamácia v záručnej dobe prístroja.
--------------------------------- ---------------------------------Kontaktné údaje: OSBD odd. údržby : 047 / 5603424, odd. energetiky : 047 / 5603405, 5603406
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-Nový typ-

ONTEX 566 a 566X - pomerový rozdeľovač tepla s rádiovým odpočtom
Sontex 566 a 566X je elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov ( EPRVN )
s diaľkovým odpočtom, ktorý
disponuje Sontex Supercom rádiovou technológiou, overenou
a osvedčenou v najtvrdších podmienkach použitia.

Technické údaje
Merací princíp
Napájací zdroj
Životnosť zdroja
Indikácia
Deň odpočtu
Rozsah použitia
Rozmery

: 2-snímačový
: lítiová batéria 3 V
: > 10 rokov
: multifunkčný 6- miestny LCD displej
: 31.12.xxxx
: 35°C / 120°C t-max
: 92.9 x 38 x 26.6 mm

NÁVOD NA OBSLUHU
-Číslo PRVN

EPRVN Sontex 566X na LCD displeji cyklicky, bez nutnosti použitia obslužného tlačidla, zobrazuje
postupne nasledujúce údaje:
1. Chybové hlásenie - zobrazí sa len v prípade chyby (napr. Err. 2), kontaktujete správcu.
2. Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu (napr.: u000005).
3. Aktuálny dátum.
4. Minuloročná spotreba (napr.: Sd000345).
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu - 31.12. .
6. Kontrolné číslo (CC02061).
--------------------------------- ------------------------------Kontaktné údaje: OSBD odd. údržby: 047 / 5603424,

odd. energetiky : 047 /5603406
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