
 

 

 
 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της Brunata, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.brunata.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λ. Δηµοκρατία & Γούναρη 4, 135 51 Καµατερό - Άγιοι Ανάργυροι 

Τ 210 261 9074, 210 269 0292 
E info@delatolasenergy.gr, www.delatolasenergy.gr 

                      Πώς εξοικονοµώ ενέργεια; 
 

1. Ο αερισμός να γίνετε σύντομα  και έντονα, κατά 
προτίμηση με ρεύμα. Μια γρήγορη αλλαγή αέρα 
είναι πολύ οικονομική ανοίγοντας διάπλατα τα 
παράθυρα ή τις μπαλκονόπορτες για μικρό χρονικό 
διάστημα  1-2 λεπτά  . Αυτό εμποδίζει τους τοίχους 
και τα έπιπλα να κρυώσουν πολύ και απαιτείται 
λιγότερη ενέργεια θέρμανσης για την αναθέρμανση. 

2. Χαµηλώνοντας τη θερµοκρασία στη διάρκεια της 
νύχτας, και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας όταν απουσιάζετε, µπορείτε να επιτύχετε 
επιπλέον εξοικονόµηση στη θέρµανση. Παρόλα 
αυτά, η θερµοκρασία θα πρέπει να διατηρείται στους 
17οC τουλάχιστον, έτσι ώστε να μειωθεί η υγρασία. 

3. Το αν αισθάνεστε άνετα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Η κίνηση, η ηλικία, αλλά και η ψυχική και 
σωματική διάπλαση είναι μόνο μερικά από αυτά. Τα 
ρούχα είναι πολύ σημαντικά. Εάν θέλετε να περπατάτε 
μόνο με ελαφριά ρούχα κατά την περίοδο θέρμανσης, 
χρειάζεστε καλοκαιρινές θερμοκρασίες δωματίου 22 °C 

και άνω.  

4. Εάν μειώσετε τη θερμοκρασία του δωματίου μόνο κατά 
ένα βαθμό, εξοικονομείτε περίπου 6% σε ενέργεια 
θέρμανσης! Επομένως, το αν είστε ικανοποιημένοι με 
τους 19-20°C ή αν πρέπει να είναι 25°C, είναι μια 
διαφορά περίπου 24% στο κόστος θέρμανσης. 

5. Η ανθρώπινη αντίληψη της θερμοκρασίας είναι πολύ 
υποκειμενική διότι ένα άτομο παγώνει στους 20°C ενώ 
ένα άλλο είναι ήδη πολύ ζεστό. Ωστόσο, είναι γενική 
αλήθεια ότι ο υγρός αέρας γίνεται πιο ζεστός από τον 
ξηρό αέρα. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό από τις 
βροχερές καλοκαιρινές μέρες, οι οποίες θεωρούνται 
πολύ πιο ζεστές από τις ημέρες με τις ίδιες 
θερμοκρασίες αλλά με ξηρό αέρα. 

6.  Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν άνετη σχετική 
υγρασία 45-55%. Όχι μόνο εξοικονομείτε ακριβή 
ενέργεια θέρμανσης, αλλά κάνετε και κάτι για την 
υγεία και την ευημερία σας. Η θέρμανση του αέρα που 
είναι πολύ ξηρός κάνει επίσης τους περισσότερους 
ανθρώπους πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού. Φροντίστε όμως η υγρασία να μην 
ξεπερνά μόνιμα το 50-60%. Τα τελευταία χρόνια, η 
φθορά της μούχλας λόγω υπερβολικής εξοικονόμησης 
και ανεπαρκούς αερισμού αυξάνεται σταθερά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Αν δεν έχετε online πρόσβαση στα δεδοµένα σας, 
µπορείτε να σηµειώνετε σποραδικά κάποιες ενδείξεις 
χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα. 

 
Με τις ενδείξεις αυτές µπορείτε να παρακολουθείτε 
την κατανάλωσή σας και, αν είναι απαραίτητο, να τις 
συγκρίνετε µε τις ενδείξεις στον λογαριασµό σας. 
Μπορείτε να διαβάσετε την κατανάλωσή σας στην 
Ένδειξη 1 του µετρητή. 

 

Παρακαλούµε αναφέρετε αριθµό κτιρίου όταν επικοινωνείτε µαζί µας 

ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΕ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ 



 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BRUNATA ZELSIUS C5! 
Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον 
µετρητή ενέργειας Brunata Zelsius C5. Στον φάκελο 
θα βρείτε επίσης συµβουλές για εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

 
METΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ο µετρητής Brunata Zelsius C5 χρησιµοποιείται 
για τη µέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης για 
θέρµανση ή ψύξη. Είναι κατασκευασµένος µε 
δυνατότητα για αποµακρυσµένη ανάγνωση και 
µπορεί να καταγράφει πλήθος δεδοµένων αναφορικά 
µε την κατανάλωση ενέργειας και να κρατάει ιστορικό. 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ο µετρητής περιέχει µπαταρία λιθίου που δεν 
επαναφορτίζεται ούτε αντικαθίσταται. Ο µετρητής 
δεν πρέπει να ανοιχτεί. 

 
Τα ηλεκτρονικά µέρη του µετρητή δεν πρέπει να έρθουν 
σε επαφή µε το νερό, να υποστούν βραχυκύκλωµα ή να 
εκτεθούν σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 55 οC. 

 
Οι άδειες µπαταρίες και τα ηλεκτρονικά µέρη υπάγονται 
στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων. Κατά 
συνέπεια, ο µετρητής δεν θα πρέπει να απορρίπτεται 
µε τα οικιακά απορρίµµατα. 

 
ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 
Ο µετρητής ενέργειας διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη, 
που µεταβάλλεται και εµφανίζει 11 διαφορετικές 
ενδείξεις. Αν θέλετε να δείτε µια συγκεκριµένη ένδειξη, 
στα δεξιά της οθόνης υπάρχει κουµπάκι που επιτρέπει 
τη µετάβαση στις διαφορετικές ενδείξεις. 

Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ∆ΕΙΧΝΕΙ 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ 1 
Θερµική ενέργεια σε kWh 
(κύρια ένδειξη) 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ 2 
∆οκιµή οθόνης 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 3 
Καταληκτική ηµεροµηνία 
θερµαντικής περιόδου 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 4 
Ενέργεια που καταναλώθηκε 
έως το κλείσιµο της 
θερµαντικής περιόδου 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ 5 
Όγκος 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 6 
Παροχή 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 7 
Θερµοκρασία 
θερµότερου σωλήνα 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ 8 
Θερµοκρασία 
ψυχρότερου σωλήνα 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 9 
∆ιαφορά θερµοκρασίας 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 10 
Ρεύµα εξόδου 

 
 

DISPLAY 11 
Σηµείο εγκατάστασης 

Εισροή 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Τρέχουσα παροχή 

 
NB! 

 
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης 

Σύνδεση στο δίκτυο 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
 

Κωδικός 1: Θερµοκρασία κάτω του εύρους ενδείξεων 

Κωδικός 2: Θερµοκρασία πάνω από το εύρος ενδείξεων 

Κωδικός 3: Βραχυκύκλωµα αισθητήρα για ψυχρότερο σωλήνα 

Κωδικός 4: Αποσύνδεση αισθητήρα για ψυχρότερο σωλήνα 

Κωδικός 5: Βραχυκύκλωµα αισθητήρα για θερµότερο σωλήνα 

Κωδικός 6: Αποσύνδεση αισθητήρα για θερµότερο σωλήνα 

Κωδικός 7: Τάση µπαταρίας 

Κωδικός 8: Σφάλµα υλικού 

Κωδικός 9: Σφάλµα υλικού 

Κωδικός 10: Σφάλµα στο σύστηµα µέτρησης 

Κωδικός 20: Απουσία νερού στο σωλήνα µέτρησης 

Κωδικός 30: Καταγραφή αντίστροφης ροής 

Κωδικός 40: Φυσαλλίδες αέρα στο µέσο 

Κωδικός 50: Μετρούµενη τιµή εκτός του εύρους µέτρησης 

Κωδικός 100: Σφάλµα υλικού 

Κωδικός 800: Ασύρµατη διασύνδεση 
 

Κωδικός 1000: Κατάσταση - χαµηλό επίπεδο µπαταρίας 

Κωδικός 100: Κατάσταση - έληξε η περίοδος προσαρµογής 

Χρήσιµες πληροφορίες για τον Brunata Zelsius C5 

r. outlet 

u. inlet 


