Θερµιδοµέτρηση
Στη χώρα µας, όπως ορίζει η Ελληνική νοµοθεσία, τα κτίρια
που κατασκευάστηκαν µετά το έτος 1985 και διαθέτουν
κεντρική θέρµανση οφείλουν να κατανέµουν τη θέρµανση
στις διάφορες ιδιοκτησίες µε τρόπο αυτόνοµο. Έτσι αφ’ ενός
εξασφαλίζεται η δυνατότητα της θέρµανσης ανάλογα µε τις
ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων και αφ’ ετέρου η
διαφορετική χρέωση τους. Η λύση αυτή βασίζεται στον
ορθολογισµό ότι η χρέωση του κάθε ιδιοκτήτη πρέπει να
είναι ανάλογη της θερµότητας που καταναλώθηκε από την
ιδιοκτησία του. Ο υπολογισµός της θερµότητας αυτής γίνεται
µε βάση τις ώρες κατά τις οποίες ο θερµοστάτης της
κατοικίας ζητάει από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης να
στείλει θερµό νερό στα σώµατα. Ο µετρητής ωρών δίνει
τελικά µια µηνιαία µέτρηση η οποία λαµβάνεται ως
δεδοµένο σε κάποιο µαθηµατικό αλγόριθµο. Το κόστος του
καυσίµου, η προϋπάρχουσα ποσότητά του στη δεξαµενή
πριν το γέµισµα, τα χιλιοστά θέρµανσης της κάθε
ιδιοκτησίας, οι απώλειες, τα οφέλη σε θέρµανση από
γειτονικές ιδιοκτησίες είναι µερικά ακόµα δεδοµένα που
εισάγονται στον αλγόριθµο. Το αποτέλεσµα είναι ο
υπολογισµός της χρέωσης της κάθε ιδιοκτησίας.
Πρόκειται ασφαλώς για µια προσεγγιστική υπολογιστική
µέθοδο η ακρίβεια της οποίας έχει πολλές φορές
αµφισβητηθεί και όχι άδικα. Η χρέωση µε βάση τις ώρες δεν
αντιστοιχεί στην πραγµατική θερµότητα που καταναλώθηκε.
Το ζητούµενο είναι η καταναλισκόµενη ενέργεια και όχι ο
χρόνος που απαιτήθηκε για την κατανάλωσή της. Τη
δεδοµένη όµως χρονική στιγµή (1985) η Ελληνική αγορά
απαίτησε ένα σύστηµα απλό, οικονοµικό και µε κάποιο
βαθµό δικαιότερο από την ενιαία χρέωση. Οι προτάσεις των
ειδικών έγιναν αποδεκτές και το σύστηµα της ωροµέτρησης
θεσµοθετήθηκε δια νόµου.
Σήµερα πλέον τα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής έχουν
γίνει φανερά. Η τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου του
συστήµατος π.χ. η αλλαγή ενός σώµατος µε κάποιο
µεγαλύτερο απαιτεί επανυπολογισµό των ποσοστών.
∆ιαφορετικά ο ιδιοκτήτης ωφελείται επειδή χρεώνεται για τις
παλιές θερµίδες ενώ στην πραγµατικότητα καταναλώνει

περισσότερες. Υπάρχουν περιπτώσεις που ιδιοκτήτες
προσέθεσαν ακόµα και θερµαντήρες νερού χρήσης στο
δίκτυο τους αφού η χρέωση παραµένει η ίδια. Παράνοµο;
Ασφαλώς ναι.
Επιπλέον όταν κανείς χρεώνεται βάσει των ωρών δεν έχει
κανένα κίνητρο να κάνει οικονοµία. Χώροι που θα
µπορούσαν να έχουν χαµηλότερη θερµοκρασία τώρα
θερµαίνονται κανονικά διότι η χρέωση παραµένει η ίδια.
Ακόµα και το ζεστό νερό χρήσης που θερµαίνεται µε
ωροµέτρηση δε δίνει κίνητρο οικονοµίας σε κανέναν.
Συνέπεια όλων αυτών είναι οι διαρκείς προστριβές µεταξύ
των ιδιοκτητών, η κατασπατάληση των καυσίµων, η
προκλητική επιβάρυνση κάποιων σε όφελος κάποιων
άλλων και το ανοιχτό πεδίο για αλλοίωση των δεδοµένων µε
σκοπό το προσωπικό όφελος. ∆εν είναι λίγες οι φορές που
µαθαίνουµε για ειδικές «ηλεκτρονικές προσθήκες» στο
κύκλωµα ώστε να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι και κάποιος
να θερµαίνεται δωρεάν. Ακόµα και για παρεµβάσεις στις
ηλεκτροβάνες που κατανέµουν το θερµό νερό ακούµε
συχνά πράγµα που δείχνει ότι η σηµερινή κοινωνία ζητάει
ένα σύστηµα πιο ασφαλές και αξιόπιστο.
Η τεχνολογία στις µέρες µας προτείνει το σύστηµα της
θερµιδοµέτρησης. Η ιδιοκτησία πληρώνει το ποσοστό που
της αναλογεί σύµφωνα µε την ενέργεια που κατανάλωσε και
όχι τις ώρες. Και εδώ συνυπολογίζονται οι συντελεστές
απωλειών και ακούσιας θέρµανσης από παρακείµενες
ιδιοκτησίες. Όµως η κατανοµή είναι απείρως δικαιότερη. Η
αλλαγή της θερµικής ισχύος ενός σώµατος, η προσθήκη
θερµαντήρα νερού χρήσης ή άλλου καταναλωτή επηρεάζει
τη µέγιστη ισχύ της εγκατάστασης. Αν αυτή το επιτρέπει
τότε κανείς λόγος δεν υπάρχει ώστε να µη γίνει αφού και
πάλι η χρέωση θα είναι σύµφωνη µε την προσαυξηµένη
κατανάλωση της ιδιοκτησίας.
Επιπλέον κανένας τρόπος κακόβουλης παρέµβασης δεν
υπάρχει. Το να αποµακρύνεις τον κινητήρα της βάνας σου
αφήνοντάς την εσκεµµένα ανοιχτή ή το να µη δηλώσεις ότι η
βάνα σου παραµένει από βλάβη ανοιχτή ώστε να
θερµαίνεσαι όταν κάποιος άλλος έχει ζητήσει θέρµανση και
πληρώνει δεν προσφέρει κανένα όφελος, το αντίθετο
µάλιστα.
Ταυτόχρονα η περιστολή των θερµικών απωλειών λαµβάνει
ουσιαστική σηµασία. Ανοιχτά παράθυρα, θέρµανση χώρων
που δε χρησιµοποιούνται, κατασπατάληση του ζεστού
νερού χρήσης, ανοµοιόµορφη και υψηλή θέρµανση χώρων
δίχως λόγο είναι µερικές ακριβές «απροσεξίες» που πρέπει
να αποφεύγονται. Εφ’ όσον η θερµιδοµέτρηση εκτελείται
από µηχανήµατα επώνυµα, πιστοποιηµένα και σωστά
τοποθετηµένα καµία δυνατότητα παρέµβασης δεν υπάρχει
και κανένας τρόπος αλλοίωσης των δεδοµένων. Κανείς δε
µπορεί να ισχυριστεί ότι αδικείται και να αρνηθεί να
συµµετέχει στα έξοδα. Η χρέωση γίνεται µε τον πλέον δίκαιο

και σωστό τρόπο σύµφωνα µε την εµπειρία χωρών µε
παράδοση στον τοµέα της θέρµανσης.
Από νοµικής πλευράς τα πράγµατα έχουν ως εξής. Το ΤΕΕ
αναγνωρίζοντας την ανάγκη έχει προτείνει τον τρόπο
υπολογισµού των καταναλώσεων για εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούν θερµιδοµετρητές. Η πρότασή του αποτελεί
την τεχνοκρατική επίλυση του προβλήµατος του
καταµερισµού. Σωστά προτείνεται σε αυτή η γενίκευση της
χρήσης των θερµιδοµετρητών σαν την πλέον ορθή και
αξιόπιστη λύση. Οι προτάσεις του ΤΕΕ λαµβάνονται
σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση προκειµένου να
νοµοθετήσει.
Επιπλέον το πρόβληµα ιδωµένο από την περιβαλλοντική
του πλευρά επίσης οδηγεί στη γενίκευση της χρήσης των
θερµιδοµετρητών. Η Ε.Ε. έχει εκδώσει από το 1998 οδηγία
σχετική µε τις απαιτούµενες δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος. Η οδηγία αυτή αναθεωρήθηκε το 2002.
Ένας από τους σηµαντικούς τους άξονες είναι η κατασκευή
ενεργειακά αποδοτικών και όχι σπάταλων κτιρίων καθώς και
η ορθολογική ενεργειακή τους διαχείριση. Μικρότερες
απώλειες, καλύτερη διαχείριση, µειωµένη κατανάλωση και
συνεπώς µειωµένοι ρύποι. Την οδηγία αυτή έπρεπε από
4/1/2006 η Ελλάδα να έχει ενσωµατώσει στη νοµοθεσία της.
∆υστυχώς αυτό δεν έχει ακόµα γίνει. Σε σχετική ερώτηση
που έγινε στις 29 Ιαν. 2008 στη βουλή ο αρµόδιος
υφυπουργός απάντησε ότι έχει γίνει όλη η απαραίτητη
προετοιµασία ώστε σύντοµα η Ελληνική νοµοθεσία να
βρίσκεται σε συµφωνία µε την Ε.Ε.
Συµπερασµατικά µπορεί κανείς να πει ότι τα επόµενα
χρόνια η θερµιδοµέτρηση θα αποτελέσει το µόνο ασφαλές
και νόµιµο σύστηµα υπολογισµού των δαπανών της
θέρµανσης όπως γίνεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες που
διαθέτουν την εµπειρία και την γνώση σε συστήµατα
θέρµανσης.
Μερικά ενδιαφέροντα σηµεία είναι:
• Η χρήση θερµιδοµετρητών ακυρώνει τους πίνακες
αυτονοµίας; Ο πίνακας αυτονοµίας κάνει δυο δουλειές.
Εκτελεί εντολοληψία από τους θερµοστάτες χώρου και
εντολοδοτεί τον καυστήρα, κυκλοφορητές κ.λ.π. αλλά
ταυτόχρονα εκτελεί και ωροµέτρηση. Η λήψη και η
διαβίβαση των εντολών θέρµανσης παραµένει ως έχει. Η
λειτουργία της ωροµέτρησης καταργείται και υποκαθίσταται
από τους θερµιδοµετρητές.
• Όταν υπάρχει και θερµαντήρας νερού χρήσης πρέπει
να µπει ξεχωριστός θερµιδοµετρητής; Όχι απαραίτητα. Ο
θερµαντήρας είναι και αυτός ένας καταναλωτής. Αν
τροφοδοτείται από τη µοναδική ηλεκτροβάνα της ιδιοκτησίας
µπορεί να παρεµβληθεί σαν ένα απλό σώµα. Αν έχει

ξεχωριστός

Απαραίτητη είναι η χρήση φίλτρων τοποθετηµένων και
συντηρηµένων σωστά.

ηλεκτρονικό του µέρος έχει σαν συνέπεια την εµφάνιση
σχετικού µηνύµατος στην οθόνη του.

• Ο θερµιδοµετρητής του θερµαντήρα ζ.ν.χ. που
τοποθετείται; Αν υπάρχουν αυτόνοµοι θερµαντήρες ζ.ν.χ.
για κάθε ιδιοκτησία τότε τοποθετούνται στην προσαγωγή και
την επιστροφή του νερού του λέβητα προς το θερµαντήρα.

• Υπάρχει σύσταση για την υδραυλική εγκατάσταση
του θερµιδοµετρητή; Ο κάθε κατασκευαστής έχει τις δικές
του συστάσεις. Γενικός κανόνας είναι ότι ο θερµιδοµετρητής
τοποθετείται πάντοτε µεταξύ δυο βανών ώστε να µπορεί να
γίνει αντικατάσταση, καθαρισµός και έλεγχος όταν
απαιτηθεί.

• Πως
λαµβάνονται
οι
µετρήσεις
από
τους
κατανεµητές; Με απ’ ευθείας ανάγνωση της οθόνης τους ή
µε ασύρµατη αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία. Ο δεύτερος
τρόπος επιτρέπει σε κάποιον να πάρει τις µετρήσεις δίχως
να ενοχλεί τους κατοίκους.

ξεχωριστή
παροχή
θερµιδοµετρητής.

πρέπει

να

µπει

• Μπορεί κάποιος να αλλοιώσει τα δεδοµένα των
θερµιδοµετρητών; Η αλλοίωση των δεδοµένων είναι
δυνατή. Η παρέµβαση όµως γίνεται αντιληπτή διότι
υπάρχουν σηµάδια παραβίασης των ασφαλειών που
τοποθετούνται κατά την εγκατάσταση. Εποµένως ο
θερµιδοµετρητής πρέπει να τοποθετείται σωστά και
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
• Αντί για ένα θερµιδοµετρητή µικρής παροχής µπορώ
να βάλω ένα µεγαλύτερο για µελλοντική χρήση; Το
µέγεθος του θερµιδοµετρητή όσον αφορά την παροχή του
έχει να κάνει µε την ακρίβεια µέτρησης. Ο κάθε
θερµιδοµετρητής χαρακτηρίζεται από την ονοµαστική, τη
µέγιστη και την ελάχιστη παροχή του. Πριν την τοποθέτησή
του πρέπει οι παράµετροι αυτές να λαµβάνονται σοβαρά
υπόψη. Η υπερδιαστασιολόγηση του µετρητή έχει να κάνει
µε την ελάχιστη παροχή. Αν χρησιµοποιηθεί µεγάλος
µετρητής είναι πιθανό σε µικρές παροχές η µέτρησή του να
βρίσκεται εκτός της µετρολογικής του κλάσης. Άρα λοιπόν ο
σωστός µετρητής ταιριάζει στη σωστή εγκατάσταση.
• Με ποιο τρόπο συλλέγονται τα δεδοµένα των
θερµιδοµετρητών; Ο µετρητής διαθέτει οθόνη στην οποία
απεικονίζεται η κατανάλωση. Για τη συλλογή των
δεδοµένων αρκεί κάποιος να σηµειώσει προσεκτικά τις
µετρήσεις. Υπάρχουν όµως και άλλοι τρόποι. Για
παράδειγµα µέσω δικτύου M-Bus, παλµικής εξόδου ή ακόµα
και ασύρµατης αµφίδροµής ραδιοεπικοινωνίας.
• Ποιος µε διαβεβαιώνει ότι ο µετρητής µετράει σωστά;
Στους επώνυµους µετρητές διασφαλίζεται η ορθότητα της
µέτρησης µέσω των πιστοποιήσεων που διαθέτουν. Αν
διασφαλιστεί η ορθή τοποθέτηση και αποκλειστεί η
περίπτωση της παραβίασης τότε ο µετρητής µετράει σωστά.
Στη περίπτωση µηχανικής βλάβης ο ίδιος ο µετρητής βγάζει
µήνυµα σφάλµατος και ειδοποιεί το χρήστη.
• Οι θερµιδοµετρητές επηρεάζονται από πιθανές
ακαθαρσίες
στο
νερό;
Ναι.
Η
τοποθέτηση
θερµιδοµετρητών προϋποθέτει ενδελεχή καθαρισµό της
εγκατάστασης
από ακαθαρσίες,
ρινίσµατα, λάδια,
υπολείµµατα κολλήσεων και γενικά κάθε ξένο σώµα.

• Σε παλιές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν
περισσότερες της µιας στήλες τι µπορεί να γίνει; Εκεί
δυστυχώς δε µπορεί να µπει ο κλασσικός θερµιδοµετρητής.
Υπάρχει όµως η λύση του κατανεµητή δαπανών, µιας
ηλεκτρονικής συσκευής που τοποθετείται σε κάθε σώµα της
ιδιοκτησίας.
• Ο κατανεµητής δαπανών µετράει σωστά; Ο
κατανεµητής δαπανών δεν είναι όργανο µέτρησης όπως ο
θερµιδοµετρητής. Στα όρια ακρίβειας που περιγράφονται
από τις ήδη θεσµοθετηµένες σχετικές νοµοθεσίες ασφαλώς
και µετράει σωστά. Είναι µια λύση πολύ καλύτερη του
πίνακα της ωροµέτρησης και ελαφρά υποδεέστερη του
κλασικού θερµιδοµετρητή.
• Με
τη
χρήση
των
κατανεµητών δαπανών
επιτυγχάνεται αυτονοµία; Η αυτονοµία απαιτεί δυο
προϋποθέσεις.
i.Τη δυνατότητα κάθε ιδιοκτησίας να ζητάει από το κεντρικό
σύστηµα ζεστό νερό θέρµανσης το οποίο να κατανέµει
όπως θέλει.
ii.Τη δυνατότητα της αυτόνοµης χρέωσης ανάλογα µε την
κατανάλωση της ενέργειας.
Οι κατανεµητές δαπανών εξασφαλίζουν τη δεύτερη
προϋπόθεση. Η εξασφάλιση της πρώτης απαιτεί και άλλες
διατάξεις όπως ξεχωριστούς θερµοστάτες για κάθε
ιδιοκτησία, ηλεκτροθερµικές βάνες σε κάθε σώµα ή
θερµοστατικές κεφαλές.
• Μπορεί ο κατανεµητής δαπανών να µπει σε
θερµαντήρες ζ.ν.χ.; Όχι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Στους
θερµαντήρες µπορούν να µπουν µόνο κλασσικοί
θερµιδοµετρητές.
• Υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης των δεδοµένων των
κατανεµητών; Η τοποθέτηση των κατανεµητών γίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η απόσπασή τους
από το σώµα. Αν κάτι τέτοιο συµβεί η παρέµβαση είναι
εµφανής και εύκολα διαπιστώσιµη. Το άνοιγµα του
κατανεµητή ώστε να επιχειρηθεί παρέµβαση στο

• Η τιµή που γράφουν οι κατανεµητές σε τι αντιστοιχεί;
Αντιστοιχεί σε µονάδες κατανάλωσης. Για να υπολογιστεί η
πραγµατική κατανάλωση του σώµατος πρέπει να εισαχθούν
σε σχετικό µαθηµατικό αλγόριθµο η ισχύς του σώµατος και
κάποιες σταθερές που σχετίζονται µε τον τύπο του.
• Τι είναι οι θερµιδοµετρητές χωρίς κινητά µέρη; Οι
κλασσικοί θερµιδοµετρητές για να µετρήσουν την παροχή
νερού χρησιµοποιούν µια περιστρεφόµενη φτερωτή. Η
ακρίβεια µετρησής, η δυναµική περιοχή και η µακρόχρονη
τους λειτουργία υπόκεινται σε περιορισµούς λόγω της
µηχανικής τους φύσης. Υπάρχουν θερµιδοµετρητές που για
τη µέτρηση της παροχής χρησιµοποιούν άλλες τεχνολογίες
όπως
µαγνητοεπαγωγική,
υπερήχων
και
ροϊκής
ταλάντωσης. Οι µετρητές αυτοί είναι γενικά ακριβότεροι
αλλά και πολύ πιο ακριβείς. Σε µερικές περιπτώσεις η
χρήση τους είναι αναπόφευκτη π.χ. τηλεθέρµανση,
βιοµηχανικές εφαρµογές, ηλιακά συστήµατα µεγάλες
καταναλώσεις.
• Οι µετρητές
Ροϊκής Ταλάντωσης είναι νέα
τεχνολογία; Όχι δεν είναι νέα. Στη χώρα µας ήρθε
τελευταία. Λόγω των σηµαντικών της πλεονεκτηµάτων σε
σχέση µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες αναµένεται να γίνει
σύντοµα ευρέως γνωστή.

Η Charmeg συνεργάζεται, έχοντας την
αποκλειστικότητα για την Ελλάδα στον τοµέα της
θερµιδοµέτρησης, µε την Ελβετική εταιρεία
Sontex. Η εµπειρία και οι πρωτιές της Sontex στη
θερµιδοµέτρηση και τη ροοµέτρηση ξεκινούν από
το 1965, τότε που κατασκεύασε τον πρώτο
µηχανικό θερµιδοµετρητή.
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Θερµιδοµετρητής ενιαίου τύπου µε µπαταρία για µικρές και
µεσαίες καταναλώσεις. Έχει µεγάλη, ευκρινή οθόνη επτά
ψηφίων που περιστρέφεται ώστε να διευκολύνεται η
ανάγνωση των µετρήσεων. ∆ιαθέτει ήδη ενσωµατωµένο
αισθητήριο επιστροφής για συντόµευση του χρόνου
εγκατάστασης. Οι µετρήσεις συλλέγονται και µπορούν να
ανακληθούν από τη µνήµη µε το πάτηµα ενός κουµπιού.
Υπάρχει ειδικό µενού για τη διευκόλυνση του εγκαταστάτη
και την απλούστευση του εντοπισµού των βλαβών.
Ταυτόχρονα µε την υπέρυθρη διασύνδεση που βρίσκεται
ενσωµατωµένη σε όλους τους τύπους υπάρχει η επιλογή
τύπων µε παλµική έξοδο, M-bus και ασύρµατη
ραδιοεπικοινωνία. Είναι ιδανικός για εγκαταστάσεις
θέρµανσης ενώ υπάρχουν τύποι για συστήµατα µόνο
ψύξης, ψύξης και θέρµανσης καθώς και άλλοι που
διαθέτουν επιπλέον παλµικές εισόδους για συλλογή
δεδοµένων από άλλους µετρητές.

Superstatic
Για µεγάλες εφαρµογές, για απαιτητικές εγκαταστάσεις στις οποίες η
ποιότητα, η αποδεδειγµένα µακρόχρονη λειτουργία και οι ακριβείς µετρήσεις
έχουν τον πρώτο λόγο η Sontex προτείνει τους θερµιδοµετρητές της σειράς
Superstatic. Όπως δηλώνει και το όνοµά τους είναι απολύτως στατικοί δεν
έχουν δηλαδή κανένα κινητό µέρος. Αυτό τους καθιστά ουσιαστικά
απρόσβλητους από µηχανικές φθορές και τους επιτρέπει να µετρούν µε
ακρίβεια για πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνολογία τους (Ροϊκής Ταλάντωσης)
είναι πατενταρισµένη από τη Sontex. Συγκρινόµενοι µε άλλες τεχνολογίες
που δεν περιλαµβάνουν κινητά µέρη όπως η µαγνητοεπαγωγική ή των
υπερήχων υπερτερούν σηµαντικά επειδή δεν επηρεάζονται από την
καθαρότητα του υγρού, την περιεκτικότητά του σε αέρια και την πιθανή
ύπαρξη οξειδώσεων ή µαγνητίτη. Η πρωτοποριακή µέθοδος µέτρησης
επιτρέπει την τροφοδοσία από µπαταρία πράγµα που σε άλλες τεχνολογίες
δεν είναι δυνατό. Επιφέρουν ελάχιστη πτώση πίεσης στο κύκλωµα και
θεωρούνται ιδανικοί για δίκτυα τηλεθέρµανσης, βιοµηχανικές εφαρµογές,
µεγάλα ηλιακά συστήµατα αλλά και δίκτυα διανοµής ύδατος.

Radiomodem 545
Η ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων είναι απλή και
σίγουρη διαδικασία που εκτελείται µε τη βοήθεια του
Radiomodem 545. Χωρίς ραντεβού µε τους ενοίκους,
χωρίς ενόχληση, µε τρόπο αποτελεσµατικό και χωρίς
λάθη τα δεδοµένα συλλέγονται και καταχωρούνται στο
Pocket PC. Ακολούθως µεταφέρονται σε κανονικό PC για
περαιτέρω επεξεργασία και έκδοση του λογαριασµού
χρέωσης.

Κατανεµητής ∆απανών 551/552
Οι κατανεµητές δαπανών προορίζονται για υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρµανσης στις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη
για τοποθέτηση κεντρικού θερµιδοµετρητή. Τοποθετούνται ένας σε κάθε σώµα και µετρούν την καταναλισκόµενη
θερµική ενέργεια. Λειτουργούν µε µπαταρία και διαθέτουν οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι µετρήσεις καθώς και
άλλα σηµαντικά στοιχεία. Συνδυαζόµενοι µε ηλεκτροθερµικές βάνες ή θερµοστατικές κεφαλές σε κάθε σώµα προσδίδουν
σε παλιές εγκαταστάσεις δυνατότητα αυτονοµίας και θερµιδοµέτρησης. Οι µετρήσεις συλλέγονται και καταγράφονται
ανεξίτηλα σε µνήµη ώστε να µπορούν να ανακληθούν. Κάθε µετρητής διαθέτει µηχανική και ηλεκτρονική προστασία
έναντι των κακόβουλων παρεµβάσεων. Ο τύπος 551 διαθέτει υπέρυθρη διασύνδεση ενώ ο 552 διαθέτει επιπλέον
ασύρµατη ραδιοεπικοινωνία που επιτρέπει την αποµακρυσµένη συλλογή των µετρήσεων.

