
Ugotavljanje porabe toplote 
po radijski povezavi

Natični modul Qmodule 5.5 heat služi za 
radijsko nadgradnjo toplotnih števcev 
Qheat5 ter računske naprave velikega to-
plotnega števca R20/R21/R28.

Uporaba in tehnologija

Z radijskimi natičnimi moduli Qmodule 5.5 heat lah-
ko kompaktne toplotne števce tipa Qheat5 in ločene 
računske enote toplotnih števcev tipa R20/R21/R28 vkl-
jučite v radijske sisteme za daljinsko odčitavanje. Radijski 
natični modul se v ta namen namesti na serijski optični 
vmesnik toplotnega števca oz. računske enote, z dvema 
vijakoma se pritrdi in zapečati na ohišju. Prek optičnega 
vmesnika števcev se samodejno odčitajo podatki o porabi, 
ugotovljeni prek toplotnega števca oz. računske naprave. 
Ti podatki se vmesno shranijo in nato po radijskem tele-
gramu posredujejo posameznemu radijskemu sistemu.

Natični radijski modul ima svojo lastno litijsko baterijo, 
zato radijsko komunikacija ne obremenjuje baterije toplot-
nega števca.

Radijski prenos vrednosti porabe

Radijski natični moduli tipa Qmodule 5.5 heat lahko 
obratujejo tako v stacionarnem radijskem sistemu Qundis 
Q-AMR kot tudi v mobilnem radijskem sistemu Qundis 
Q-walk-By, saj naprave vzporedno ob telegramih Walk-

By pošiljajo tudi telegrame AMR. Vzporedno pošiljanje 
radijskih telegramov AMR in tudi telegramov Walk-By 
omogoča kadar koli in brez ponovne konfiguracije naprav 
menjavo s principa mobilnega odčitavanja podatkov 
(Q-Walk-By, z mobilnim zbiralnikom radijskih podatkov) 
na princip stacionarnega odčitavanja podatkov (Q-AMR, s 
fiksno nameščenim omrežnim vozlom).

Po potrebi je napravo mogoče konfigurati za obratovanje 
v načinu S-Mode ali v načinu C-Mode. Zgradba telegra-
mov AMR ustreza standardu OMS. Ta omogoča, da je 
radijske module tipa Qmodule 5.5 heat mogoče vključiti 
tudi v druge radijske sisteme, združljive z OMS.

Pri tej napravi je bilo še posebej veliko pozornosti posveče-
no združljivosti, zato ta lahko obratuje v obstoječih napra-
vah Qundis AMR brez prilagoditev strojne in programske 
opreme omrežnih komponent.

NatičNi Radijski modUl QmodUle 5.5 heat 

Radijski modul Qmodule 5.5 heat 
(levo), nameščen na toplotni števec 

Qheat5 (desno zgoraj) in na računski 
napravi R20 (desno spodaj)



odgovornost in zanesljivost
Zametki delovanja podjetja na področju vgradnje merilno delilnih 
naprav in deljenja toplotne energije in vode, kakor tudi njih obraču-
nov po porabi, segajo v leto 1994. Danes spada podjetje MT merilna 
tehnika d.o.o. med inovativna podjetja na področju vgradnje merilno 
delilnih naprav, kakor tudi s tem povezane storitvene dejavnosti, 
kot so delitev stroškov ogrevanja in hladno / tople vode v skladu s 
predpisi. S tem podpiramo naše stranke pri njihovem prizadevanju za 
varčno uporabo virov toplote in vode. Usmerjenost k strankam je za 
nas najpomembnejše vodilo za individualno skrb in rešitve po meri, 
ki iz tega izhajajo. MT merilna tehnika d.o.o. namreč spada med 3,05 
% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v bonitetni 
razred AA.

mt merilna tehnika d.o.o.
Cesta k Tamu 65
2000 Maribor
Telefon: +386 2 651 0159
Faks: +386 2 651 0158
Email:  info@mt-merilnatehnika.net
www.mt-merilnatehnika.net
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NatičNi Radijski modUl QmodUle 5.5 heat 

Merilna napetost DC 3 V
Življenjska doba 11 let + 6 mesecev rezerve
Tip baterije Varta CR 2/3 AA
Prenos podatkov v skladu z EN 13757/4
Frekvenčni pas 868,0 MHz do 868,6 MHz
Zmogljivost oddajanja tipično 5 dBm
Dopustna temperatura okolice 
nn med transportom
nn med skladiščenjem
nn med obratovanjem

nn -20 °C do max. +70 °C
nn +5 °C do +55 °C
nn +5 °C do +65 °C

Skladnost CE Direktiva 1995/5/ES (direktiva R&TTE)
Vrsta zaščite IP 54
 Razred zaščite III
Elektromagnetna združljivost
nn Odpornost
nn Oddajanje
nn Varnost naprav pri IT

nn EN 61000-6-2
nn EN 61000-6-3
nn EN 60950-1

Podatki NaPRave

Telegram Q Walk by (združljiv s Qundis) Telegram Q-AMR (združljiv z OMS)
Radijski telegrami vsakih 112 sekund, 10 ur na dan (od 8. do 18. 
ure), 365 dni na leto

Radijski telegrami vsakih 7,5 minut, 24 ur na dan, 365 dni na leto

Radijsko-tehNičNe zNačilNosti NačiNa C-mode

Telegram Q Walk by (združljiv s Qundis) Telegram Q-AMR (združljiv s Qundis)
Radijski telegrami vsakih 128 sekund, 10 ur na dan (od 8. do 18. 
ure), mesečno 4 dnevi odčitavanja od vsakega prvega v mesecu, 
letno 48 dni od vsakega ključnega dne

Radijski telegrami vsake 4 ure, 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 
dni na leto

Radijsko-tehNičNe zNačilNosti NačiNa s-mode
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