E-RM 30

Elektronický rádiový modul pro bytové vodoměry Apator Powogaz

Popis

Odečet údajů

Uživatelská kontrola
Ochrana proti ovlivnění

Technické údaje

Rádiový modul zajišťuje snímání dat ze speciálně
upraveného vodoměru a jejich vysílání rádiovým
signálem. Umožňuje tak odečty spotřeby vody
bez nutnosti vstupu do bytu, v případě instalace
indikátorů topných nákladů E-ITN 30 je možné
vzdáleně odečítat i spotřebu tepla. Systém tak
chrání Vaše soukromí a šetří Váš čas.
Prutová anténa modulu E-RM 30 se vyznačuje
velmi dobrou účinností. Díky tomu je možné
bezproblémově odečítat data bez vstupu do bytu
nebo domu, a to i v případě instalace vodoměrů
ve
stoupačkových šachtách mnohapatrových
budov. Odečet naměřených dat může být
prováděn
pracovníkem
rozúčtovací
firmy
s pomocí mobilní přijímací jednotky před domem.
Pokud požadujete on-line informace každý den,
může být odečet prováděn i systémem centrálních
odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě.
Pokud používáte také rádiové indikátory topných
nákladů E-ITN 30, můžete je odečítat spolu
s rádiovými moduly.
Uživatelská kontrola množství spotřebované vody
je možná na analogovém číselníku vodoměru.

Na rozdíl od klasického vodoměru umí rádiový
modul E-RM 30 rozlišit i směr toku vody - je tak
možné odhalit případnou manipulaci s vodoměrem (jeho otočení).
Rádiový modul je samozřejmě možné zajistit klasickou mechanickou plombou proti demontáži
z vodoměru. Pro případ sejmutí je rádiový modul vybaven elektronickou plombou, která umožňuje
rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Informace o sejmutí
rádiového modulu z vodoměru je vysílána v rádiovém signálu.
Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst měsíční hodnoty dopředného
i zpětného toku 12 měsíců zpět.
Vodoměry Apator Powogaz jsou nadstandardně chráněny proti účinkům magnetického pole.

Rádiové parametry

Použití

Kontakt

Rádiový modul je určen pro použití v sestavě s níže uvedenými vodoměry Apator Powogaz v libovolné pracovní poloze.

APATOR METRA s.r.o.
Havlíčkova 919/24
787 64 Šumperk
Česká republika
Tel.:
Fax:
E-mail:
WWW:

Váš distributor

+420 583 718 111
+420 583 718 150
prodej@metra-su.cz
http://www.metra-su.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.
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