
Bezdrátový modul - Radio EVO, wireless M-Bus 868MHz

• Obousměěrnýý  induktivníý sěnzor
• Prěíýmáý  montáý zě  ná  vodoměěr,  nějsou  zápotrěěbíý

zěáýdněý  kábělý,  áutomátickáý  áktivácě  modulu pro
bězdráý tovýý  prěěnos

• 868 MHz, s otevřeným protokolem wireless M-
Bus (EN 13757), OMS

• Výsíýlánáý  dátá: áktuáý lníý stáv, oděcětý kě konci zuý cě-
továcíýho  obdobíý,  výýrobníý  cěíýslo  vodoměěru,  chý-
bováý  hláý sěěníý, ... 

• Pochůzkový  (walk-by)  nebo  statický  (AMR)
systém odečů

• Životnost baterie 11 let + 1, vyměnitelná 
• Cěrtifikácě: IP67 
• Kompáktníý rozměěrý

Kompáktníý ráýdiovýý  modul s věstávěěnýým obousměěrnýým indukcěníým sníýmásěěm, urcěěnýý  pro vodoměěrý
Máddálěná CD SD PLUS EVO  á pro vodoměěrý VTZ. Modul RádioEVO jě tákěý  kompátibilníý s jinýými mod-
ělý á měěrěidlý ostátníých výýrobcuů , ktěrěíý jsou zápojěni do sýstěýmu Moduláris.

Modul jě urcěěn pro dáý lkověý  oděcětý áktuáý lníých stávuů ,  historickýých náýměěruů  á prěíýpádnýých álármovýých
hláý sěěníý. Modul jě prěiprávěn ják pro pochuů zkovýý  sýstěým oděcětuů  (wálk-bý), ták pro státickěý  oděcěíýtáýníý
(AMR) zájisětěěněý  vnitrěníý bězdráý tovou infrástrukturou. Továý rníý nástávěníý modulu muů zěě býý t dodátěcěněě
změěněěno prostrěědnictvíým konfigurácěníý sádý (volitělněý  prěíýslusěěnstvíý).

Vnitrěníý sěnzor modulu, zálozěěnýý  ná iduktivníým princupu prěěnosu, ktěrýý  ěliminujě vliv mágnětickěýho
polě, dětěkujě otáý cěký vodoměěru, výpocěíýtáýváý  objěm (v obou směěrěch) á správujě álárnověý  stávý. Typy
alarmových stavů: přetékání (overflow – nastavitelný práh, musí být aktivováno), zpětný prů-
tok (backflow – nastavitelný práh), průsak (leak – nastavitelné časové hranice), zablokované
měřidlo nebo nepoužívané měřidlo (meter blocked, non-used – nastavitelný počet dnů a ob-
jemu), magnetické či mechanické ovlivnění (removal). 

Modul RádioEVO jě v souládu s komunikácěníým protokolěm wirělěss M-Bus dlě ěvropskěý  normý EN
13757. Tíým jě zájisětěěná věětsě íý kompátibilitá mězi oděcětovýými sýstěýmý ostátníých výýrobcuů .
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SENZOR Indukcěníý, duáý lníý cíývká (obousměěrněý)

KOMPATIBIÍLNIÍ MEČ RČ IDLA

Máddálěná S.p.A.: CD SD PLUS EVO, VTZ
Qundis GmbH: WFx30, WMx10
Wěhrlě GmbH: ETK-EAX, ETW-EAX, MTK-OZX, MTW-OZX
Děltáměss GmbH: Koáx 2”
Wássěr-Gěráä tě GmbH: Unimětěr

CITLIVOST SENZORU 1 litr

ALARMY Upozorněěníý ná výýskýt mágnětickěýho polě, zpěě tněýho toku, podězrěěníý ná uý nik 
vodý, blokováýníý měěrě idlá, máximáý lníý pruů tok, otocěěněý  měěrě idlo

KONFIGURACE Prěěs ráýdio

NAPAÍ JENIÍ Lithium-iontováý  bátěriě (výměěnitělnáý ) 11 lět + 1 rok skládováýníý

SCHVAÍ LENIÍ

CE v souládu s ěvropskýými normámi
EMC: EN 610000-4-2, EN 610000-4-3, ETSI EN 301 489-1 v1.9.2, ETSI EN 301
489-3 v1.6.1, ETSI 300 220
ISO 4064 Pomocnáý  zárěíýzěníý 6.3 (with CD SD PLUS EVO)

RADIO

STANDARTNIÍ Bězdráý tovýý  M-Bus, OMS*

REZČ IMY T1*, C1

FREKVENCE 868 Mhz

VZAÍ LENOST PRČ ENOSU 500 m vě volněým prostoru

REFERENCČNIÍ NORMY EN 13757

PRČ EDANEÍ  UÍ DAJE

Kráý tkáý  zpráývá*: áktuáý lníý stáv, stáv v rozhodněý  dátum, výýrobníý cěíýslo měěrě idlá, 
álármý
Dlouháý  zpráývá: stějněý  jáko kráý tkáý  zpráývá s hodnotámi zá prěědchozíých 12 
měěsíýcuů

PODMIÍNKY PROSTRČ EDIÍ Uchovánáý  těplotá: -20 °C ÷ +60 °C
Opěrácěníý těplotá: -10 °C ÷ +55 °C 

KRYTIÍ IP67

*továý rníý nástávěníý
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