
Potwierdzenie 

Zamocowanie czujników pomiarowych rejestratorów kosztów ogrzewania 
doprimo HI. 

Urządzenie kompaktowe oraz 

urządzenie z czujnikami zdalnymi (według 6.2 EN 834) 

1. Urządzenie kompaktowe 

Metalowa podstawa połączona jest pewnie z ciepłymi powierzchniami grzejnika 
• W przypadku złącza z przyspawanymi trzpieniami przez dwie wewnętrzne nakrętki 
• W przypadku zamocowania przy pomocy zacisków przez śruby z osłoniętym gwintem i 

główką umieszczoną wewnątrz 
Przy pomocy odpowiedniej plomby część górna urządzenia oraz metalowa część dolna 
połączone zostają w sposób uniemożliwiający ich manipulowanie; wewnątrz tak utworzonej i 
zabezpieczonej powierzchni znajdują się główki śrub względnie nakrętki mocujące. 

2. Czujniki zdalne 
Kompletny czujnik zdalny (metalowa część dolna i część górna z tworzywa sztucznego) 
zamocowane są na grzejniku przy pomocy przyspawanych trzpieni. Nakrętki mocujące 
zabezpieczone są kapturkami z tworzywa sztucznego, które mogą być usunięte wyłącznie po 
ich widocznym zniszczeniu. 

W obu przypadkach (urządzenie kompaktowe i urządzenie ze zdalnym czujnikiem) element 
pomiarowy zdemontowany zostać może bez jego uszkodzenia. 
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Potwierdzenie 

Wymagania odnośnie miejsca zamocowania czujników rejestratorów kosztów 
ogrzewania doprimo III. 

Urządzenie kompaktowe oraz 
urządzenie z czujnikami zdalnymi (według 6.3 EN 834) 

Na powszechnie stosowanych grzejnikach, w których medium grzewcze przepływa z góry na dół, 
czujniki mocowane są na wysokości wynoszącej 75% wysokości grzejnika. Przydatność takiego 
usytuowania miejsca zamocowania czujników potwierdzona jest wynikami obszernych badań 
przeprowadzonych przez Profesora Zbllnera (porównaj Zollner, Gunter.Geisenheimer, Wollf-Dieter: 
Optimale Montagehohe fur Heizkostenverteiler.HLH 54 (2003), Część 1: Nr 3, str. 42-49, Część 2: Nr. 
4, str. 36 - 39). 

W przypadku grzejników o innej konstrukcji (np. konwektory), położenie punktu zamocowania 
optymalizowane jest w ramach pomiarów wartości - c przez badanie stabilności tych wartości-c. 
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