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Νέοι Κατανεµητές ∆απανών 
Sontex 555 Sontex 556 Radio 
 
Το νέο πρότυπο σύγκρισης στην κατανοµή των δαπανών 
 

 Πλήρης προγραµµατισµός των παραµέτρων 
 Καλύπτει όλες τις πιθανές εφαρµογές  
 Ασύρµατη επικοινωνία 
 Οθόνη εναλλασσόµενων µηνυµάτων  

 
Οι νέοι κατανεµητές δαπανών Sontex 555 & 556 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των χρηστών χάρη 
στις πολλαπλές νέες δυνατότητες, τον ελκυστικό 
σχεδιασµό και την εξαιρετική τους ποιότητα. 
 

Εξαιτίας της τεχνολογίας ου διπλού αισθητήρα οι 
κατανεµητές 555 & 556 ανιχνεύουν τις ελάχιστες 
διαφορές θερµοκρασίας µεταξύ θερµαντικού 
σώµατος και περιβάλλοντος ακόµα και σε 
συστήµατα χαµηλών θερµοκρασιών. Οι 
κατανεµητές ξεχωρίζουν αποτελεσµατικά την 
κατάσταση θέρµανσης από την θέρµανση λόγω 
ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι η εσφαλµένη µέτρηση 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών αποτρέπεται. 
  

Οι κατανεµητές 555 & 556 τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα ακόµα και σε 
υπάρχοντα σπειρώµατα λόγω των κοινών τους διαστάσεων. Οι υπάρχοντες 
κατανεµητές µπορούν να αντικατασταθούν απλά χωρίς επιπλέον κόπο. Με τη 
χρήση ειδικής γρίλιας µπορούν να καλυφθούν χρωµατικές σκιές βελτιώνοντας 
σηµαντικά την αισθητική. 
 
Εύκολη ανάγνωση των µετρήσεων 
 

Οι τιµές της κατανάλωσης διαβάζονται από το 6 ψηφίων LCD πιέζοντας απλά το 
διακόπτη αφής ή µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της υπέρυθρης διασύνδεσης. Η 
αποστολή των µετρήσεων από τον ιδιοκτήτη µέσω ταχυδροµείου είναι επίσης δυνατή 
χάρη στον αυτοµατοποιηµένο κωδικό ασφαλείας. 
  
Υπέρυθρη διασύνδεση 
 

Μέσω του ειδικού δωρεάν λογισµικού και της υπέρυθρης διασύνδεσης µπορούν να 
διαβαστούν οι µετρήσεις και να αλλαχθούν οι λειτουργικές παράµετροι. 
 
Αποµακρυσµένη ανάγνωση των µετρήσεων µέσω της 
ασύρµατου επικοινωνίας 
 

Ο κατανεµητής 556 είναι εφοδιασµένος µε το επιτυχηµένο και αξιόπιστο σύστηµα 
ρεαδιοεπικοινωνίας της Sontex. Το εξελιγµένο αυτό σύστηµα διακρίνεται µεταξύ άλλων 
για την µεγάλη του εµβέλεια και τη δυνατότητα πλήρους παραµετροποίησης.  
 
Περιοδική ή κεντρική συλλογή των µετρήσεων 
 

Η ανάγνωση τιµών τις κατανάλωσης µέσω της ασύρµατης διασύνδεσης µπορεί να γίνει 
είτε µέσω ασύρµατου modem και ενός PDA είτε αρχικά µέσω σταθερού κεντρικού 
σταθµού ανάγνωσης και στη συνέχεια µέσω µετάδοσής τους στην εταιρεία συλλογής 
των µετρήσεων. Στην περίπτωση αυτή όλες οι γνωστές ενσύρµατες ή ασύρµατες 
τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν. (π.χ. M-Bus, GSM, modem) 
 
Ασύρµατη διασύνδεση 
 

Οι τιµές της κατανάλωσης µπορούν να αναγνωσθούν να τροποποιηθούν µέσω του 
ασύρµατου συστήµατος και του αντίστοιχου δωρεάν λογισµικού που περιλαµβάνεται 
στον ασύρµατο εξοπλισµό.  
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∆υνατότητες 
 

 Καταχώρηση της ηµεροµηνίας έναρξης 
 ∆υνατότητα ετήσιου µηδενισµού 
 ∆υνατότητα απενεργοποίησης θερινών µηνών  
 Παραµετροποίηση µέσω PDA ή PC ασύρµατα ή µε την υπέρυθρη διασύνδεση 
 Ανάγνωση των µετρήσεων µε το πάτηµα του κουµπιού και δυο επίπεδα µενού 
 36 µηνιαίες τιµές ή 18 µηνιαίες και 18 στο µέσο του µήνα 
 Κωδικός ασφαλείας για την σωστή ανάγνωση των µετρήσεων 
 Επιλογή των επεικονιζόµενων παραµέτρων 
 Κυλιόµενο µενού 
 Σειριακός αριθµός και κωδικός ταυτοποίησης 
 Ηµεροµηνία και ώρα 
 Συνολική κατανάλωση 
 Τιµές KC και KQ  
 Θερµοκρασία σώµατος και περιβάλλοντος 
 Ηµεροµηνία ρύθµισης και τιµή εκκίνησης 
 Τιµή κατανάλωσης κατά τον τελευταίο µηδενισµό 
 Μέγιστη τιµή κατανάλωσης για τα δυο τελευταία χρόνια 
 Ξεχωριστοί κωδικοί προβληµάτων 
 Ηλεκτρονική προστασία κατά των κακόβουλων επεµβάσεων 
 Καταχώρηση ηµεροµηνίας τελευταίου κλεισίµατος 
 Συνολικός χρόνος αποµάκρυνσης από το σώµα 

 
Χαρακατηριστικά 
 

Αρχή µέτρησης 2 αισθητήρων ή 1 αισθητήρα και αισθητήρα εκκίνησης 

Κλίµακα Μονάδας ή Σχετική 

Ισχύς σώµατος 4 – 16'000 Watt 

Τύποι 555 ; 556 (Radio) 

Εκδόσεις Ενιαίου τύπου, µε αποµακρυσµένο αισθητηρα 

Τροφοδοσία 3-V-µπαταρία λιθίου  

Ασύρµατη επικ. Αµφίδροµη, 433,82 MHz, 10mW ισχύς εκποµπής 

∆ιάρκεια ζωής Μεγαλύτερη (>) από 10 χρόνια 

Οθόνη Πολυλειτουργικό 6 ψήφιο LCD 

Ηµερ. Τοποθέτησης Προγραµµατιζόµενη  

Θερµ. όρια χρήσης 
1 αισθητήρας & αισθητήρας εκκίνησης: 55°C..90°C (..*) 
2 αισθητήρες: 35°C..90°C (..120°C* µε αποµακρυσµένο 
αισθητήρα) 

Εκκίνηση µέτρησης 25°C – 40°C ρυθµιζόµενη 

Έυρος µέτρησης 0 – 90°C, 0 – 120°C µε αποµακρυσµένο αισθητήρα 

Θερµοκρασία αποθ -25°C – 70°C 

Συνδέσεις Υπέρυθρη, σύµφωνα µε EN 60870-5 

CE συµβατότητα Σύµφωνα µε την οδηγία  EG/99/5 

Έγκριση HKVO A1.02.2008 

∆ιαστάσεις 93 x 38 x 28 mm 
 Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, Εκδ. Ιουν 2008 

Κατασκευάζεται από τη Sontex S.A. Ελβετίας 
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