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Supercal 739 
Nauja kompaktiškų 

šilumos skaitiklių karta 
 
 
Sėkminga koncepcija, papildyta 

naujausiomis technologijomis 

Baterija maitinamas šilumos skaitiklis 

Supercal 739 pakeitė labai sėkmingą 

Supercal 539. Sontex ne tik pagerino 

naująjį Supercal 739, bet ir pridėjo eilę 

naujų funkcijų, išplėtė asortimentą naujomis 

versijomis. Ir visa tai už mažesnę kainą. 

Supercal 739 susideda iš debitomačio, 

skaičiuotuvo ir poros temperatūros jutiklių, 

sujungtų į vieną kompaktišką įrenginį. 

Skaitiklis Supercal 739 tinka matuoti šilumą, 

šaltį ar kombinuotą šilumos / šalčio energiją 

gyvenamuosiuose namuose, biuruose, 

centralizuoto ar vietinio šildymo sistemose. 

Įvairių ryšio sąsajų dėka Supercal 739 

lengvai integruojamas į pastato valdymo 

sistemas ar išmaniąsias matavimo aplinkas. 

Supercal 739 atitinka visus reikalavimus ir 

yra patvirtintas pagal Europos Matavimo 

Priemonių direktyvos  MID-2004/22/EC 

modulius B ir D ir standartą EN 1434. 

UAB „Sanotech“ 
Konarskio g. 35A Vilnius 

Tel. +370 69847799 
info@sanotech.lt 



 
 

Supercal 739 

Universalumas ir lankstumas 

 
Kompaktiškas šilumos skaitiklis Supercal 739 gali būti vienasrautis ir daugiasrautis qp 0,6 m3/h, 1,5 m3/h 

ir 2,5 m3/h. Skaičiuotuvas gali būti atskirtas nuo debitomačio optimaliai instaliacijai. 

Supercal 739 gali būti naudojamas kaip šilumos, šalčio ar kombinuotos energijos skaitiklis 5o–90oC 

temperatūros diapazone. Du impulsiniai įėjimai papildomiems skaitikliams (pvz., šalto ir karšto vandens 

skaitikliams) gali būti nuskaitomi tiesiogiai ar nuotoliniu būdu Supercal 739 pagalba. 

 

 

Parinktys 

 Temperatūros jutikliai Ø 5, 5,2 arba 6 mm 

 Baterijos tarnavimo laikas 6+1 arba 12+1 metų 

 Du impulsiniai įėjimai 

 Du impulsiniai išėjimai 

 Šilumos, šalčio ar kombinuotas matavimas 

Nuotolinio nuskaitymo sąsajos 

 Radijo Sontex Supercom 

 Radijo Wireless M-Bus ir OMS 

 M-Bus, maitinimas M-Bus magistrale 
 

 

 

Visi duomenys visada lengvai prieinami 

Siekiant palengvinti duomenų skaitymą, skaitikliui 

Supercal 739 sukurtas 8 skaitmenų didelis ir aiškus 

LCD ekranas. IP65 apsaugos klasės skaičiuotuvas 

sukasi 360o, yra atskiriamas, taip užtikrindamas lengvą 

ir patikimą nuskaitymą sudėtingose instaliacijose. 

Apskaitai būtinos vertės, tokios kaip sukaupta energija, 

data, tūris, klaidų kodų pranešimai rodomi pirmame 

meniu lygmenyje. 

 

 

Duomenų saugojimas 

Prietaiso parametrai, kaupiamosios energijos ir 

tūrio vertės, mėnesio vertės, papildomų skaitiklių 

duomenys, darbo laikas, klaidų rūšys saugomi 

netrinamojoje atmintyje (EEPROM). 

Priklausomai nuo versijos, skaičiuotuve saugomi 

iki 18 mėnesių šilumos, šalčio energijos, tūrio ir 

papildomų skaitiklių rodmenys. 

 

Nominalus 
srautas qp 

Skaitiklio 
sriegis 

Sąlyginis 
skersmuo 

PN Ilgis 
Maks. 

srautas 
qs 

Min. 
srautas 
qi H/V 

Mažo 
srauto 
ribinė 
vertė 

Slėgio 
nuost. 
prie qp 

Svoris 
KVS 

(20oC) 

m3/h G“ DN bar mm m3/h l/h l/h bar kg m3/h 

0,6 ¾ 15 16 110 1,2 12/24 3 0,25 0,8 1,2 

1,5 ¾ 15 16 110 3 15/30 3 0,23 0,9 3,1 

1,5 1 20 16 130 3 15/30 3 0,23 1 3,1 

2,5 1 20 16 130 5 25/50 8 0,23 1,1 5,2 
 


