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Inteligentné meranie spotreby vody IMR
Mobilná dátová brána OKO 55x5

 √ Kompatibilné s bezdrôtovými rozširovacími modulmi APULSE-W od spoločnosti AIUT a inými vodomermi

 √ Kompatibilné s ostatnými vodomermi s integrovaným bezdrôtovým rozširovacím modulom

 √ Štvorpásmový GSM modem na komunikáciu so systémom IMR

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

Inteligentné meranie spotreby vody od spoločnosti AIUT zaistí hladký prenos údajov medzi vodo-
mermi a zberným serverom IMR. Kľúčovým prvkom systému je modul OKO 55x5, ktorý premení prenos-
ný systém AMR na pevný systém AMI. Vylepšené funkcie dátového záznamníka OKO 55x5 napájaného 
z batérie umožnia flexibilnú konfiguráciu režimov bezdrôtového príjmu, režimov prenosu a alarmových 
správ, čo výrazne predĺži výdrž jeho batérie.

Zdokonalený bezdrôtový modul s externou anténou zaistí hladkú komunikáciu s bezdrôtovým modu-
lom APULSE-W dokonca aj pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach.

Modul OKO 55x5 prenáša údaje do zberného servera prostredníctvom SMS/GPRS. Modul 55x5 je vyba-
vený konektorom SMA na pripojenie externej antény. Táto možnosť zlepšuje podmienky inštalácie vo 
vnútornom aj vonkajšom prostredí. Jeho životnosť je do 5 rokov (pri každodennom prenose údajov).
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 √ Vhodné na inštaláciu do vonkajšieho prostredia, robustný kryt (IP68)

 √ SIM karta 3FF (micro SIM)

 √ Optický port na konfiguráciu a diagnostiku

 √ Vymeniteľná batéria

 √ Dobrý príjem signálu vďaka externej anténe

 √ Aktualizácia firmvéru na diaľku

 √ Vhodné do vodomerných šácht

 √ Jednoduchá inštalácia
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Apulse-W  
na vodomere

OKO 55x5 Webový portál

Inteligentné meranie spotreby vody od spoločnosti AIUT podporované dátovým záznamníkom OKO 
55x5 umožňuje prenášať získané údaje z prenosných systémov AMR do pevného systému AMI a kom-
pletnú ochranu investícií. Jeho kompaktný kryt, vymeniteľná anténa a batéria zlepšujú možnosti použi-
tia modulu OKO 55x5 a pomáhajú znižovať náklady.

Funkčné a technické parametre

Základné funkcie
• Kompatibilné s bezdrôtovými rozširovacími modulmi APULSE-W od spoločnosti AIUT a inými vodomermi
• Denný prenos hodinových údajov na zberný server (možnosť konfigurácie)
• Online alarmové upozornenia
• Uloženie denných a hodinových údajov a alarmových upozornení na 5 rokov
• Aktualizácia firmvéru na diaľku
• Optický port na lokálnu konfiguráciu a diagnostiku
• Možnosť výmeny batérie používateľom

Komunikácia cez GSM
• Možnosť konfigurácie, štandardne každý deň
• Štvorpásmový GSM modem od spoločnosti Telit
• Integrovaná alebo vymeniteľná anténa SMA
• SIM karta: 3FF (micro SIM)

Prevádzkové prostredie
• Ochrana krytom: IP68 alebo IP65 pri ext. anténe
• Prevádzková teplota: -25 °C až +55 °C
• Skladovacia teplota: -40 °C až +60 °C

Systém na správu
• Obslužný server s databázou pre namerané hod-

noty a konfiguráciu
• Správa komunikácie, monitorovanie meracieho 

systému
• Prehľad aktuálnych a archívnych údajov, tvorba 

výkazov
• Dohľad nad inštaláciami v teréne, monitorovanie 

výkonnosti systému

Napájanie
• 3,6 V batéria so životnosťou až 5 rokov (pri každodennom prenose údajov)

Bezdrôtová komunikácia
• Frekvencia: 867 – 869 MHz (štandardne) alebo 

169 MHz, 433 MHz, 915 MHz (na objednávku)
• Frekvenčná modulácia FSK
• Výkon: 25 mW
• Prenos: obojsmerný, šifrovaný
• Dosah: 500 m v otvorenom priestore
• Komunikačný protokol: IMR Lan


