
    

 

 
Caloric 5.5 AMR+Walk-by - dálkový ode et 
Caloric 5.5 Basic  - vizuální ode et  
 

- indikátor pro rozd lení náklad  na vytáp ní   

Caloric 5.5 AMR+Walk-by je elektronický indikátor pro rozd lení náklad  na vytáp ní 
s dálkovým zp sobem ode tu (bez vstupu do bytu), poslední generace využívající 
nejprogresivn jší elektronickou technologii spole nosti  Qundis. Vysoká kvalita výroby je 
potvrzena certifikátem DIN EN ISO 9001. 
 
Caloric 5.5 Basic je elektronický indikátor pro rozd lení náklad  na vytáp ní s vizuálním 
zp sobem ode tu (se vstupem do bytu), poslední generace využívající nejprogresivn jší 
elektronickou technologii spole nosti  Qundis. Vysoká kvalita výroby je potvrzena 
certifikátem DIN EN ISO 9001. 
 

Caloric 5.5 se vyzna uje velmi nízkou cenou, vysokou hodnov rností údaj , mnohostranným zp sobem nasazení, 
vysokým stupn m zabezpe ení elektronickou plombou proti demontáži – ovlivn ní, moderním designem a 
minimální poruchovostí. 
 

Caloric 5.5 má nízkou spot ebu energie a tím vysokou životnost. Pracuje 10 let s jednou baterií. 
 

Caloric 5.5 zobrazuje na velkém itelném displeji hodnotu aktuální spot eby, hodnotu spot eby k datu posledního 
ukládacího dne a datum ukládacího dne. Pro nejvyšší bezpe nost dat je v každém cyklu zobrazována hodnota 
kontrolního bezpe nostního ísla a úplný test displeje v . zp sobu naprogramování. Na displeji  se zobrazuje také 
výstražné varování p i vybití baterie p ístroje nebo poruše p ístroje.  
 

Caloric 5.5 je ur en p edevším pro bytové domy, nájemní domy a kancelá ské budovy. Osadit jej lze na lánkové 
litinové, hliníkové a plechové radiátory, deskové radiátory, trubkové radiátory, trubkové registry a registry 
z žebrových trubek, lamelové radiátory a konvektory. 
 

Caloric 5.5 umož uje velmi jednoduchým zp sobem naprogramovat a p eprogramovat datum ukládacího dne 
pouhým vložením do programovacího p ípravku. 
 

Caloric 5.5 pracuje na dvou idlovém principu se standardní i programovatelnou stupnicí, pln  odpovídá 
požadavk m normy SN EN 834 a je certifikován.  
Caloric 5.5 dodáváme v provedení dvou idlovém, možnost montáže odd leného idla. 
 

  Údaje na displeji se automaticky 
  st ídají v tomto po adí: 

   
 
 
 

Ozna ení Caloric 5.5 AMR + Walk-by / Caloric 5.5 Basic 

Druh provozu Dvou idlový se standardní i programovatelnou  
stupnicí 

Zp sob ode tu Dálkový bez vstupu do byt  / vizuální 
Rozm ry 102 x 40 x 30 mm 
Zabezpe ení proti manipulaci Elektronická plomba proti demontáži 
Hmotnost 58 g 
Životnost litiové baterie 10 let 
Displej LCD 5-místný se speciálními symboly 
Zobrazení údaj  Cyklické 
Teplotní rozsah st ední projektové 
teploty teplonosné látky 35°C až 105°C 

Skladovací teplota -25°C až 60°C 
Test funk nosti Samotestovací funkce 
Kalendá ní funkce Programovatelné datum ukládacího dne 
Montážní bod Zpravidla uprost ed t lesa, 75% stavební výšky 
Zp sob montáže Šroubovací a nava ovací ( alt. lepidlo ) 
Evropský standard Podle EN 834 

 

    


