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DATABLAD

Varmefordelingsmåler

FHKV Data er en moderne elektronisk varmefordelingsmåler som registrerer det nøyaktige 
varmeforbruket per radiator, måleravlesningen skjer via trådløs fjernavlesning.
Det er dermed ikke nødvendig å gå inn i hver enkelt enhet for å lese av målere.

Produktbeskrivelse
FHKV   Data III registrerer det nøyaktige varmeforbruket per radiator ved hjelp av to- sensorprinsippet. D.v.s 
at måleren registrerer og differensierer mellom radiator-og romtemperatur,dette sikrer optimal måling av 
det faktiske forbruket til hver enkelt radiatorenhet. Sollys og andre varmekilder har dermed ingen 
invirkning på målerstanden.Målerverdiene på skjæringsdato lagres automatisk slik at avregningsperioden 
er lik for alle beboere. Den aktuelle målerstanden leses direkte av på målerdisplayet, d.v.s det akkumulerte 
forbruket  siden sist skjæringsdato. I tillegg til dette kan også forbruk fra tidligere avregningsperiode  leses  
av i displayet. Måleren har en levetid på 12 år inklusive reserve. FHKV Data III er godkjent i henhold til MID 
standard. 

Fjernavlesning
FKHV Data III overfører akkumulert forbruk via en innebyggd radiosender som via radiosignaler sender 
lagrede forbrukstall til enten en mobil avlesningsenhet elller en stasjonær  radioinnsamler, dette gjør at 
samtlige målere kan avleses samtidig, uten unødig fortyrrelse for beboere. Forbrukstall lagres lokalt i 
hver enkelt måler.

Tekniske data
FKHV Data kan brukes på alle typer radiatorer også i lavtemperaturanlegg. FHKV Data III 
kan leveres med fjernføler.

Fordeler
• Elektroniske målere medfører avlesning med  100 % nøyaktighet
• Målerverdier lagres på skjæringsdato, slik at siste årsforbruk kan kontrolleres
• Techems radiobaserte varmefordelingsmåler registrerer kun reellt forbruk. Sollys og

andre varmekilder har dermed ingen påvirkning på målerstanden
• Det er ikke nødvendig å gå inn i hver boenhet for å utføre avlesning av målerverdier

• Sikrer at alle målerne blir avlest på samme tid
• Alle målere er utstyrt med manipulasjonsvarsling
• Systemet er sikret for feilavlesninger

Techem FHKV Data III
NRF nr.  4022426/4022427  



Tekniske Data 
Display-visninger

Aktuelt forbruk siden 
sist skjæringsdato

Siste års forbruk
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Strømforsyning 
Levetid
Romtemperatur
Display

Gjennomsnitts 
temperatur tm; a

Registreringsområde

Registreringsstart

Funksjonskontroll

Basis funksjon

Interface
Radiatortjeneste
Skalasystem

Trådløs overføring av data

Frekvens 
Transmissjonsenergi 
Transmissjonsperiode 
Beskyttelseskategori 
CE-merking Tillatelse 
Typegodkjennelse

Dimensjon (mm):

3-Volt lithium batteri 

12 år inklusive serve
0 ºC.....80ºC
LC Display 5 siffer + symboler 
35ºC - 110ºC kompaktversjon 
35ºC - 130ºC fjernfølerversjon

0 til 99,9999 med 4 desimaler

Fra 22,5 ºC varmeflatetemperatur og 
differanse varme/romtemperatur >4

Løpende egenkontroll ved bruk av 
mikrokontroll, elektronisk manipulasjon- 
og avmonteringsregistrering

FHVK Data III: Dataregistrering og 
radiooverføring

Optiks til Techems serviceenhet 
100 W til 15,999 W

Produktskala

Forbruksdata  fra 15. måneder tilbake i 
tid, innebefatter dataverdier fra midt- og 
månedsavslutning, samt forbruk på valgt 
skjæringsdato og aktuell status

 868,95 MHz
3...10 mW
7,5ms
IP 31 (montert)
Etter retningslinjer 1999/5EG

DS/EN 834:1995

TS 27.21.026
Kompakt B: 39,2; H:118;D:32 (montert) 
Fjernføler: 75; H: 140; D43




