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Nový kompaktný merač tepla Superstatic 749 
 

 
 

Nový fluidikový oscilačný merač Superstatic 749 je perfektným doplnkom k úspešne 
uvedenému Superstaticu 449 ktorý sa teší veľkej obľube.  
Superstatic 749 je ešte kompaktnejší a bezproblémovo zapadá do produktového po-
rtfólia Superstaticu. Superstatic 749 je fluidikový oscilačný merač a je navrhnutý pre 
menej komplexné aplikácie so statickými meračmi tepla a chladu, kde nie sú vyžadova-
né komplexné funkcie známe zo Superstaticu 440 a Superstaticu 449. 

 

Superstatic 749 používa fluidikový oscilačný princíp používaný spoločnosťou Sontex 
pre merače tepla, známy svojimi presvedčivými výhodami pokiaľ ide o stabilitu a pres-
nosť merania ktoré boli niekoľko násobne potvrdené nemeckým testovacím programom 
AGFW pre merače tepla.  
Vďaka viacerým možnostiam odpočtu môže byť Superstatic 749 jednoducho integro-
vaný do jestvujúcich systémov riadenia budov alebo do Smart Metering prostredia. Dva 
dodatočné pulzné vstupy môžu byť použité napríklad na odčítavanie meradiel studenej 
a teplej vody cez Superstatic 749 a dosiahnuť tak vyššiu integrovanosť systému. 
Superstatic 749 je dostupný pre prietoky qp 0,6; qp 1,5 a qp 2,5 v stavebných dĺžkach 
110 mm, 130 mm a 190 mm. 

 

Funkcie 
 

 Meranie tepla, meranie chladu alebo kombinované meranie tepla/chladu  
 Fluidíkový merač MID triedy 2 
 Prietok qp 0,6; qp 1,5; qp 2,5 m

3
/h 

 Priemer teplotného snímača  5 mm a 5,2 mm 
 Odnímateľné počítadlo, úroveň ochrany IP65 
 Veľký LCD display s možnosťou zobrazenia 8 číslic 
 2 impulzné vstupy pre všetky verzie 
 Merací cyklus ≥ 10 s 
 OMS kompatibilné 
 Komunikácia: M-Bus rádio, Supercom rádio, M-Bus, 2 impulzné výstupy, optické 

rozhranie 
 Napájanie štandardne cez M-Bus linku 
 18 mesačných hodnôt 
 Životnosť batérie 6+1 rok alebo 12+1 rok 
 
Distribúciu, montáž a servis vykonáva:  
RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
Tel./fax : 053/441 07 55,  e-mail: rumitsl@rumitsl.sk,  www.rumitsl.sk  
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