Bezdrátový modul - Radio EVO, wireless M-Bus 868MHz
•
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Obousměě rnýý induktivníý sěnzor
Prě íýmáý montáý zě ná vodoměě r, nějsou zápotrě ěbíý
zě áýdněý kábělý, áutomátickáý áktivácě modulu pro
bězdráý tovýý prě ěnos
868 MHz, s otevřeným protokolem wireless MBus (EN 13757), OMS
Výsíýlánáý dátá: áktuáý lníý stáv, oděcě tý kě konci zuý cě továcíýho obdobíý, výý robníý cě íýslo vodoměě ru, chýbováý hláý sěěníý, ...
Pochůzkový (walk-by) nebo statický (AMR)
systém odečů
Životnost baterie 11 let + 1, vyměnitelná
Cěrtifikácě: IP67
Kompáktníý rozměě rý

Kompáktníý ráý diovýý modul s věstávěě nýý m obousměě rnýý m indukcě níým sníýmásě ěm, urcě ěnýý pro vodoměě rý
Máddálěná CD SD PLUS EVO á pro vodoměě rý VTZ. Modul RádioEVO jě tákěý kompátibilníý s jinýý mi modělý á měě rěidlý ostátníých výý robcuů , ktěrě íý jsou zápojěni do sýstěý mu Moduláris.
Modul jě urcě ěn pro dáý lkověý oděcě tý áktuáý lníých stávuů , historickýý ch náý měě ruů á prě íýpádnýý ch álármovýý ch
hláý sěěníý. Modul jě prě iprávěn ják pro pochuů zkovýý sýstěý m oděcě tuů (wálk-bý), ták pro státickěý oděcě íýtáý níý
(AMR) zájisě těě něý vnitrě níý bězdráý tovou infrástrukturou. Továý rníý nástávěníý modulu muů zě ě býý t dodátěcě něě
změě něě no prostrě ědnictvíým konfigurácě níý sádý (volitělněý prě ísý lusě ěnstvíý).
Vnitrě níý sěnzor modulu, zálozě ěnýý ná iduktivníým princupu prě ěnosu, ktěrýý ěliminujě vliv mágnětickěý ho
polě, dětěkujě otáý cěký vodoměě ru, výpocě íýtáý váý objěm (v obou směě rěch) á správujě álárnověý stávý. Typy
alarmových stavů: přetékání (overflow – nastavitelný práh, musí být aktivováno), zpětný průtok (backflow – nastavitelný práh), průsak (leak – nastavitelné časové hranice), zablokované
měřidlo nebo nepoužívané měřidlo (meter blocked, non-used – nastavitelný počet dnů a objemu), magnetické či mechanické ovlivnění (removal).
Modul RádioEVO jě v souládu s komunikácě níým protokolěm wirělěss M-Bus dlě ěvropskěý normý EN
13757. Tíým jě zájisě těě ná věě tsě íý kompátibilitá mězi oděcě tovýý mi sýstěý mý ostátníých výý robcuů .
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
SENZOR

Indukcě níý, duáý lníý cíývká (obousměě rněý )

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

Upozorněě níý ná výý skýt mágnětickěý ho polě, zpěě tněý ho toku, podězrě ěníý ná uý nik
vodý, blokováý níý měě rěidlá, máximáý lníý pruů tok, otocě ěněý měě rěidlo

KONFIGURACE

Prě ěs ráý dio

NAPAÍ JENIÍ

Lithium-iontováý bátěriě (výměě nitělnáý ) 11 lět + 1 rok skládováý níý

SCHVAÍ LENIÍ

CE v souládu s ěvropskýý mi 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 zárě íýzěníý 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 volněý m prostoru

REFERENCČ NIÍ NORMY

EN 13757

PRČ EDANEÍ UÍ DAJE

Kráý tkáý zpráý vá*: áktuáý lníý stáv, stáv v rozhodněý dátum, výý robníý cě íýslo měě rěidlá,
álármý
Dlouháý zpráý vá: stějněý jáko kráý tkáý zpráý vá s hodnotámi zá prě ědchozíých 12
měě síýcuů

PODMIÍNKY PROSTRČ EDIÍ

Uchovánáý těplotá: -20 °C ÷ +60 °C
Opěrácě níý těplotá: -10 °C ÷ +55 °C

KRYTIÍ

IP67

*továý rníý nástávěníý
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