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Warmtemeter

RF meetinzet warmtemeter 4
type 4.5.1

De eenvoudige warmtemeter met RF (radio) meet
nauwkeurig het verbruik, zelfs bij zeer lage debieten.

Het type 4.5.1 is de nieuwste generatie Techem meetinzet warmtemeter.
Het is een combinatie van een rekenwerk, volume meetdeel en
temperatuursensor in één. De meter is voorzien van een radio 4 module
waardoor het mogelijk is om voor de aflezing, de meterstanden automatisch
per RF (radio) te verzenden zonder de woning te betreden.

Precise measurement even with very small flow 
rates. Simple. With radio. Without entering the 
apartment.

The compact V e is the newest generation of Techem measuring capsule 
water meter. It combines calculator, volume measuring unit and temperature 
sensor in one. And if desired it can equipped with a radio 4 module to enable 
it to automatically transmit the reading values per radio, for reading at any 
desired time.

In a nutshell

• multijet meter technology ensures high measuring accuracy and stability
• Installation type (inlet / outlet) can be programmed during installation
• approved for overhead installation, easy to install measuring capsule method
• cable of the inlet temperature feeler with up to 6 m length
• outlet feeler choice of integrated or free
• optional removable calculator
• Secure data transfer using encryption and CRC method
• integrated optical interface for reading and service
• MID approval (Measuring Instruments Directive)
• Base for measuring accuracy is a water quality according to the working sheet 

AGFW FW 510 and VDI 2035

More IQ per °C

The measuring capsule's due date programable calculator offers a diverse range of display 
functions, amongst others energy, due date, energy status at the due date, flow rate, inlet 
and outlet temperatures, temperature difference, performance, volume and with cyclical
self-test and diagnosis display for the flow direction and temperature sensor installation.
As much intelligence as you can fit in a measuring capsule of this size!

Water meter type 4.5.1 radio 4

The Type 4.5.1 radio 4 is radio activated and automatically transmits reading values after 
installation in the apartment. The radio telegram contains current as well as mid month and 
month end values to eliminate the need for arranging appointments, intermediate readings 
or anyone needing to enter the apartment. The data is encrypted and secured using the 
CRC method.

Heat meter type 4.5.1 Vario 4

The vario S is the non-transmitting variant of radio 4 which is able to be radio activated 
at any time. This means an upgrade to the uncomplicated and state of the art reading via 
radio is possible. The future is included as a standard!

De highlights
 
• De technologie van de meerstraals meter garandeert hoge meetnauwkeurigheid

en stabiliteit
• Het installatietype (aanvoer/ retour) kan gedurende de installatie geprogrammeerd

worden
• Geschikt voor ondersteboven montage, eenvoudig te installeren meetinzetprincipe
• Kabel van de aanvoertemperatuursensor is beschikbaar tot een lengte van 6

meter 
• Retoursensor keuze: vrij of geïntergreerd
• Optioneel afneembaar rekenwerk
• Beveiligde gegevensverzending door middel van versleuteling en CRC
• Geïntegreerde optische interface voor aflezing en service
• MID toelating (Richtlijn meetinstrumenten)
• De basis voor meetnauwkeurigheid is een waterkwaliteit volgens de werkbladen

AGFW FW 510 en VDI 2035

Meer IQ per °C
Het rekenwerk biedt een breed scala aan weergavefuncties zoals energie, omslagdatum,
energiestatus op de omslagdatum, debiet, aanvoer- en retourtemperaturen,
temperatuurverschil, vermogen en volume. Bovendien bevat het rekenwerk een cyclische
zelftest en een diagnose weergave voor de stromingsrichting en temperatuursensorinstallatie.
Zoveel intelligentie past er nu in deze kleine meetinzet!

Warmtemeter type 4.5.1 radio 4
Het type 4.5.1 radio 4 is RF geactiveerd en zendt na installatie in de woning, automatisch
meterstanden. Het RF-telegram bevat zowel actuele als ook halfmaandelijkse en einde maand
standen. Bewoners hoeven geen afspraken te maken voor tusentijdse aflezingen en er hoeft
dan ook hiervoor niemand de woning te betreden. De gegevens zijn versleuteld en beveiligd
door middel van CRC.

Warmtemeter type 4.5.1 vario S
De vario S is de niet-zendende uitvoering van de radio 4. Hierbij kan de RF (radio) wel op ieder
moment geactiveerd worden. Dit betekent dat een upgrade naar de RF (radio) aflezing mogelijk
is. Deze eigenschap is standaard!
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Technische gegevens Basismeter*

Nominaal debiet qp (m³/h) 0.6 1.5 2.5

Maximum debiet qs (l/h) 1,200 3,000 5,000

Minimum debiet qi (l/h) 12 30 50

Start horizontaal (l/h) 2,5 3 5

Start verticaal (l/h) 3,5 4 6

Drukverlies bij qp (bar) 0.10 0.20 0.24

Drukverlies bij qs (bar) 0.40 0.84 0.92

kvs waarde (∆p = 1 bar) (bar) 1850 3270 5050

Mediumtemperatuur ΘMed (bar) 15 ... 90

Beschermingsklasse IP 65

Nominale druk PN (bar) 16

Aansluitdraad op meter Meetinzet M 62 x 2
optioneel: Meetinzet 2" coax
of M77 x 1.5 (type: allmess)

* volgens toelating

Afmetingen compact
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Technische gegevens Rekenwerk en temperatuursensor*

Meter temperatuurbereik Θ (°C) 0 ... 105

Temperatuur verschil ∆Θ (K) 3 ... 100**

Verbruiksberekening ∆Θ (K) vanaf 0,3

Omgevingstemperatuur Θ (°C) 5 ... 55

Omgevingsvoorwaarden E2 + M2, klasse C

Voeding 10 jaar + reserve

Beschermingsklasse rekenwerk IP 65
* volgens toelating
** bij symmetrische installatie van het temperatuursensor paar

Afmetingen met afneembaar rekenwerk

Technische gegevens radio (RF)

Radio gegevens verzending Stand omslagdatum en status
informatie, halfmaandelijkse en
einde maand standen van de
voorgaande 12 maanden

Zendfrequentie (MHz) 868.95

Zendvermogen (W) 0.003 ... 0.015

CE-conformiteit Volgens richtlijn 2014/53/EU (RED)
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Drukverliesgrafiek van RF (radio) meetinzet meters
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