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Inteligentné meranie spotreby vody IMR
Bezdrôtový rozširovací modul APULSE-W B

 √ Kompatibilné s vodomermi Baylan s podporou systému AMR

 √ Dobrý príjem signálu vďaka externej anténe

 √ Veľká kapacita pamäte (namerané hodnoty, alarmy, stavy)

 √ Alarmové správy s možnosťou online konfigurácie

 √ Jednoduchá inštalácia

 √ Možnosť konfigurácie cyklu záznamu dát

 √ Aktualizácia firmvéru na diaľku

 √ Vhodné do vodomerných šácht (krytie IP 68)

Inteligentné meranie spotreby vody od spoločnosti AIUT zaistí hladký prenos údajov medzi vodomermi 
a zberným serverom IMR. Základným prvkom systému je bezdrôtový rozširovací modul APULSE-W B, 
ktorý prevádza otáčanie prvku prepojeného s vodomerom na elektrické impulzy. Vďaka vylepšeným 
funkciám podporuje bezdrôtový rozširovací modul APULSE-W B flexibilnú konfiguráciu nameraných 
údajov a typu alarmových správ. Zdokonalený bezdrôtový modul s externou anténou zaistí hladkú ko-
munikáciu dokonca aj pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach.

Jeho životnosť je do 10 rokov (pri každodennom prenose údajov). Bezdrôtový rozširovací modul APUL-
SE-W B je dokonalým riešením pre pevné aj prenosné systémy.
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Apulse-W B  
na vodomere

OKO 55x5

Arange + SITA

Webový portál

Inteligentné meranie spotreby vody od spoločnosti AIUT je určené na odčítanie údajov z vodomerov 
Baylan pomocou prenosných systémov. Umožňuje následný prenos údajov do pevného systému AMI 
a kompletnú ochranu investícií.

Funkčné a technické parametre

Základné funkcie
• Kompatibilné s vodomermi Baylan s podporou systému AMR
• Odčítanie údajov z vodomera každú hodinu (konfigurovateľné)
• Rozpoznanie magnetického poľa, pokusov o nedovolenú manipuláciu a spätného chodu, maximálneho a mi-

nimálneho prietoku, nízkej úrovne batérie a slabého bezdrôtového signálu
• Online alarmové upozornenia
• Uloženie denných a hodinových údajov a alarmových upozornení na 10 rokov
• Aktualizácia firmvéru na diaľku
• Optický port na lokálnu konfiguráciu a diagnostiku
• Kompatibilné s pevnými a prenosnými systémami od spoločnosti AIUT

Bezdrôtová komunikácia
• Frekvencia: 868 MHz
• Frekvenčná modulácia FSK
• Výkon: 25 mW
• Prenos: obojsmerný, šifrovaný
• Dosah: 500 m v otvorenom priestore
• Komunikačný protokol: IMR Lan

Napájanie
• Lítiová batéria, 3,6 V
• Životnosť batérie: až 10 rokov (pri každodennom 

prenose údajov)

Prevádzkové prostredie
• Stupeň ochrany krytom: IP68
• Prevádzková teplota: -25 °C až +55 °C
• Skladovacia teplota: -40 °C až +60 °C

Rozmery
• Výška: 39 mm (114 mm s anténou), dĺžka: 72 mm, šírka: 65 mm


