
Wymagania dla mieszkaniowych ciepłomierzy ultradźwiękowych (model Multical 303): 
 
1. Oferowane ciepłomierze muszą spełniać międzynarodowe wymagania zalecenia OIML R75 i normy PN-

EN 1434: 2015 
2. Ciepłomierze powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 

grudnia 2006 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 3 poz 27) lub 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004r w sprawie 
wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz.U.nr 
37 poz 332).  

3. Ciepłomierze muszą posiadać certyfikat badania typu WE wydany w trybie przyjętej procedury oceny 
zgodności. Wymagane jest załączenie do oferty kopii certyfikatów badania typu WE. 

4. Konstrukcja ciepłomierza powinna uniemożliwić świadomą lub przypadkową zmianę wskazań licznika 
przez osoby niepowołane. Każdy z elementów składowych ciepłomierza musi mieć możliwość 
zaplombowania (dotyczy to szczególnie śrubunków lub śrub mocujących przepływomierze, w których 
musza znajdować się otwory do zakładania plomb zabezpieczających) 

5. Ustrój pomiarowy – ultradźwiękowy 
6. Przelicznik – elektroniczny  
7. Żywotność baterii – 16 lat 
8. Wbudowany moduł radiowy Wireless M-Bus C1 zgodny ze standardem EN 13757 
9. Programowalny rejestr pamięci rejestrujący dane: godzinowe (min. z ostatnich 50 dni), dobowe (min. z 

ostatniego roku), miesięczne (min. z ostatnich 3 lat), roczne (min. z ostatnich 10 lat) 
10. Rejestr kodów informacyjnych – min. 50 zdarzeń 
11. Wymagana możliwość konfiguracji ciepłomierza na miejscu instalacji z klawiatury przelicznika (bez 

dodatkowego osprzętu): ustawienie miejsca montażu (zasilanie/powrót), ustawianie daty i godziny, 
wybór jednostki, rozdzielczość wyświetlacza 

12. Przewód sygnałowy pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu – min. 1,5m 
13. Korpus przetwornika przepływu wykonany z metalu (mosiądz DZR - odporny na odcynkowanie) 
14. Stopień ochrony: Przelicznik IP65, przetwornik przepływu IP68 
15. Temperatura czynnika - 2…130°C 
16. Czujniki temperatury z przewodami min. 1,5m 
 
System odczytu liczników do laptopa / tabletu: 
 
1. System musi zawierać czytnik ze złączem USB oraz program zawierający bazę liczników przeznaczoną do 

zainstalowania na komputerze / tablecie z systemem operacyjnym Windows 10 
2. Czytnik ze złączem USB musi mieć możliwość odczytu liczników zarówno bez podłączenia do komputera 

/ tabletu jak i z podłączeniem do komputera / tabletu. 
3. Przy odczycie z czytnikiem podłączonym do komputera / tabletu na ekranie musi być widoczny postęp 

odczytu – lista liczników odczytanych oraz lista liczników pozostałych do odczytu. 
4. Program musi mieć możliwość konfigurowania przez użytkownika grup liczników do odczytu.  
5. Program musi mieć możliwość eksportu danych odczytowych w formatach .xls, .pdf, .txt do programu 

fakturującego. 
6. System musi zapewnić możliwość jednoczesnego odczytu wielu liczników w dowolnej kolejności, bez 

konieczności konfigurowania tras odczytowych. 
7. System musi umożliwiać obsługę indywidualnego szyfrowania danych dla każdego ciepłomierza 
8. System musi odczytywać z liczników dane bieżące i jednocześnie dane billingowe z ostatniego dnia 

zakończonego miesiąca. 
9. Wszystkie ewentualne opłaty za korzystanie z systemu muszą być skalkulowane na 15 lat eksploatacji. 
 


