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Sensu<<S>>cout je 868Mhz dvosmerni radijski

sistem z fleksibilno postavitvijo in uporabo.

Narejeno je bilo posebej za branje meril. Na voljo je

tudi možnost oddaljenega branja preko GSM omrežja.

Ponuja tudi celovito rešitev za mešano uporabo.

Razširitve ali spremembe v bralnem postopku so lahko

uresničljive.

Omogoča branje porabe meril preko radia z uporabo

različnih metod.

Posebne lastnosti

Omogoča ponudnikom da berejo svoja merila kakor pogosto želijo in zbirajo

naslednje podatke:

• Identifikacijsko številko merila

• Trenutno stanje merila

• Stanje merila na koncu meseca

• Stanje merila na obračunski datum

• Min./maks pretok z datumom in časom

• Zaznavanje nedovoljenega posega

• Zaznavanje puščanja ali pokvarjene cevi

• Volumen povratnega toka

Fleksibilna radijska rešitev

Jordan d.o.o.
Draga 1, 8220 Šmarješke Toplice
T: +386 (0) 738 43 060
F: +386 (0) 738 43 071
Email: info@jordan.si
www.jordan.si
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Oddaljeno branje meril:

Za samska merila v težkih

ali nedostopnih lokacijah

npr. industrijski vodomeri

v jaških. Razdalja do

terminala za oddaljeno

branje je

brez ovir 1 km,

običajni pogoji zunaj

zgradbe 100 do 200 m,

težki pogoji npr. jašek

Oddaljeno branje je izvedeno

s pomočjo PSION WA pro ročnega računalnika in

Dokom Mobile (WinCE) programske opreme.

Radio za dvosmerno komunikacijo je vgrajen znotraj

ročnega računalnika.

Programska oprema Dokom Mobile ponuja:

• Prosto branje

• Branje s pomočjo nastavljene poti

• Zamenjavo merila

Podatki se prenesejo na PC s pomočjo priklopne postaje

z USB povezavo.

Podatki se lahko izvozijo v druge formate za

pregled ali obdelavo v programu za obračunavanje.

Za dodatne informacije o Dokom mobile si oglejte brošuro

LS3400

Oddaljeno branje zbiralcev podatkov

Za do 100 meril v dometu 1 km

vidnega polja brez ovir npr.

vsi hišni vodomeri v ulici.

Zbiralnik podatkov

Sensu<<S>>coutNet je vgrajen

odzunaj. Oddaljeno branje je

doseženo z enako metodo in

pripomočki kot za oddaljeno

branje meril.

Zbiralnik podatkov se lahko doda sistemu tudi naknadno.

S ponavljalnikom Sensu<<S>>coutRep se lahko poveča

domet radia do 4 km zračne razdalje brez ovir.

Prednosti sistema

GSM oddaljeno branje
Lahko se vgradi naknadno

GSM Gateway Sensu<<S>>coutGate je nameščen odzunaj in

ima podobno funkcijo kot zbiralnik podatkov z dodatno

zmožnostjo GSM dostopa za do 2000 meril.

S ponavljalnikom Sensu<<S>>coutRep se lahko poveča

domet radia do 4 km zračne razdalje brez ovir.

20 do 100 m.



Merila v razdalji do 200 m so dosegljiva
s pomočjo ponavljalnika

Sensu<<S>>coutRep.

Posredovanje podatkov do končnega

prejemnika je narejeno s kopičenjem

omrežja ponavljalnikov.

Končni prejemnik je GSM-prehod

Sensu<<S>>coutGate, ki podpira

oddaljeno branje preko GSM omrežja.

Zunanje urbano obmo šočje z manj

gostoto zgradb

Do 100 meril v dometu do 200m se

lahko doseže z enim zbiralnikom

podatkov Sensu<<S>>coutNet.

Domet se lahko poveča z ponavljalniki

Sensu<<S>>Rep.

Oddaljeno branje je doseženo s pomočjo

ročnega računalnika samo na zbiralniku.

podatkov, sama merila se ne sme brati

samostojno.

Sensu<<S>>coutNet

Radijski sistem
L S 3300 INT • Stran 3 / 6

Vi dolo šo bralno metodo glede na zahtevečite najbolj

Fleksibilen v postavitvi in uporabi

Industrijsko območje z majhno gostoto meril

Oddaljeno branje samskih meril

Večje stranke s krajšim obdobjem za branje za industrijske

vodomere se lahko priključijo na sosednjo radijsko

omrežje s pomočjo ponavljalnika Sensu<<S>>coutRep.

Dokom mobile

Dokom mobile

Sensu<<S>>coutS

Sensu<<S>>coutMei

Sensu<<S>>coutP

Sensu<<S>>coutMB

Sensu<<S>>coutNet

Sensu<<S>>coutGate

Sensu<<S>>coutNet

Urbano območje z visoko gostoto zgradb

Sensu<<S>>coutRep
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Samostojnost in stablinost
Najnovejša tehnologija in inovativno upravljanje z

energijo omogočita povprečno 12 letno življenjsko

dobo baterije pri tedenskem branju.

V težkih razmerah, kot so jaški, so elektronske

komponente na varnem v svojem IP68 ohišju

Moduli Sensu<<S>>cout imajo zelo dolg domet, ker

imajo 25mW radijske moči. Zato lahko v povprečju

doseže merila do 200 m stran, ali 1 km zračne dolžine

brez ovir.

Prenos podatkov brez motenj je dosežen

z EU regulirano frekvenco 868MHz.

Dodatne tehnične značilnosti:

Napajanje iz vgrajene litijske baterije

Delovna in skladiščna temperatura: -10 .... +65°C

Vgrajena rešitev:

Radijski oddajniki so nameščeni kot moduli naravnost

na merila.

Zbiranje podatkov merila temelji na zanesljivi HRI

tehnologiji.

To pomeni

• Nič magnetnih motenj

• Ni več premetavanja reed stikal

• Zaznavanje in beleženje

povratnega toka

Zato pravo vrednost porabe dobimo iz radijskega

oddajnika.

Informacije za naročilo

Sensu<<S>>coutS 4410561
Kompaktni radijski oddajnik za Sentinel linijo hišnih

vodomerov

Sensu<<S>>coutMei 4410560
Kompaktni radijski oddajnik za Meistream linijo

industrijskih vodomerov.

Sestavni deli

Plug&Play rešitev z zunanjim radijskim
oddajnikom:
Zunanji radijski oddajnik sprejme do

2 MiniBus merila ali en kombiniran industrijski vodomer.

Z MiniBus protokolom se prenesejo vsi potrebni podatki

za zagon radijskega modula.

Nastavljanje ni potrebno.

Priložen je dovolj dolg kabel za učinkovito odkritje

najboljšega položaja za radijsko oddajanje.

Sensus merila združljiva z MiniBus:
Industrijski vodomeri z Encoder MiniBus-, Electronic-, Hybrid- register ali AccuPuls.

Industrijski vodomeri združljivi z Meistream-HRI

Hišni vodomeri z Encoder MiniBus register ali združljivi z Sentinel-

HRI.

Kalorimetra PolluTherm in PolluStatE na terminalih 51/52.

Kalorimetra PolluComE und PolluComC kot MiniBus naročilna možnost

Kalorimetri PolluComM na zahtevo

Informacija za naročilo

Sensu<<S>>coutMB zunanji radijski oddajnik za MiniBus merila 4410559

Oddajnik za pulzne izhode je rešitev za vsa merila
s pulznim izhodom

Radijski pulzni oddajnik je na voljo z 2 ali 4 vhodi. Tako se lahko ekonomično priklopi

več meril.

Nastavitve za začetno vrednost, identifikacijska številka merila in vrednost pulza se

lahko nastavi s pomočjo dvosmernega radijskega protokola.

Priložen je dovolj dolg kabel za učinkovito odkritje najboljšega položaja za radijsko

oddajanje.

Informacije za naročilo
Sensu<<S>>coutP2 zunanji radijski oddajnik z 2 pulznima vhodoma 4410556
Sensu<<S>>coutP4 zunanji radijski oddajnik z 4 pulznima vhodoma 4410558

Rešitve za razširitev omrežja:

Omrežni deli opisani spodaj imajo zamenljivo baterijo ki ima povprečno življenjsko

dobo 7 let z tedenskim branjem.

Za zanesljivo uporabo odzunaj je elektronika zapečatena v IP68 ohišju.

Sensu<<S>>cout omrežni deli izboljšajo radijski domet, ker imajo 500mW radijske

moči. To da radijskim oddajnikom povprečni domet od 200 m do 1km zračne

razdalje brez ovir. Omrežni deli so lahko nameščeni do povprečne oddaljenosti

1 km eden od drugega. Domet 500mW radijskih partnerjev je 4 km zračne razdalje.

brez ovir.

Prenos podatkov brez motenj je dosežen z uporabo EU regulirane frekvence

868MHz.

Nadaljnje tehnične značilnosti

Napajanje iz zamenljive litijske baterije

Delovna in skladična temperatura: -20 .... +55°C
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Most za razdalje

Tu se uporabljajo ponavljalniki.

Delujejo kot vmesna postaja

za prejete signale od

radio oddajnikov in posredujejo

podatke preko velikih razdalj.

Podatki se lahko navadno

posredujejo naprej do

1 km.

Informacije za naročilo

Sensu<<S>>coutRep 4410567
Radijski ponavljalnik za prenos podatkov s povečanim

dometom.

Zbiralnik podatkov za do 100 meril

Zbiralnik podatkov je nameščen

na prostem in je berljiv z ročnim

računalnikom.

Zbira podatke do 100 meril

100 meters within a range of

na razdalji do 200 m. Tako ni

več potrebna vožnja okoli in

branje meril enega za drugim.

Domet se lahko poveča z

uporabo ponavljalnikov

Sensu<<S>>coutRep.

Informacije za naročilo

Sensu<<S>>coutNet 4410565
Radijski zbniralnik podatkov za do 100 meril

Oddaljeno branje vodoravnega radijskega omrežja

Prehod se namesti na prosto in se lahko bere s pomočjo

GSM omrežja. Je končna točka za podatke iz ponavljalnikov

ki so do 1 km oddaljeni od vmesnika.

Prehod potrebuje napajanje iz omrežja in IP66 zaščito.

Te zahteve se zlahka izpolnijo, ker je vgradna lokacija

fleksibilna.

Razdalja do naslednjega ponavljalnika je navadno okoli 1 km

in to razdaljo se lahko poveča s pomočjo večih ponavljalnikov.

En prehod lahko bere do 2000 meril.

Nadaljnje tehnične značilnosti:

Glavno napajanje 230V/110V AC 50Hz

Delovna in skladiščna temperatura: -20 .... +55°C

Uporabnik mora priskrbeti SIM kartico za GSM branje

Informacija za naročilo

Sensu<<S>>coutGate 4410566
Prehod - končna točka podatkov do 2000 meril

Se lahko odločim pozneje da bi rad imel radijsko
omrežje z oddaljenim dostopom?

Pozneje samo namestite ponavljalnike. Dodatni posegi po merilih niso

potrebni.

Ponavljalniki so radijski releji in prevzamejo funkcijo ročnega računalnika.

Po namestitvi prehoda je nadgradnja na oddaljen dostop končana.

Podatki

Modul Sensu<<S>>coutS/Mei Sensu<<S>>coutMB Sensu<<S>>coutP2/4

Medij samo voda voda gretje različno

trenutni volumen trenutni volumen identifikacijska št. merila vrednost porabe

Trenutni pretok Trenutni pretok Trenutna ogrevalna energija Ident. št. merila

identifikacijska št. merila identifikacijska št. merila trenutni volumen vode napaka/alarm

napaka/alarm napaka/alarm napaka/alarm praznenje baterije

čas delovanja čas delovanja čas delovanja

dejanski datum/čas dejanski datum/čas                           dejanski datum/čas

mesečne vrednosti mesečne vrednosti mesečne vrednosti mesečne vrednosti

vrednost obračunskega merila vrednost obračunskega merila         vrednost obračunskega merila

(odvisno od vsebine protokola) (odvisno od vsebine protokola)

min./maks. pretok min./maks. pretok trenutna moč gretja                        povratni tok z

maks. povratni tok maks. povratni tok trenutni vodni tok datumom/časom (samo

z datumom/uro z datumom/časom temperatura za                               z Sensu<<S>>coutP2)

zaznavanje puščanja/napake zaznavanje puščanja/napake oskrbo,vračilo in razliko                  zaznavanje puščanja/

volumen povratnega toka               volumen povratnega toka                 povprečne moči                              napak v cevi

(odvisno od vsebine protokola)        (odvisno od vsebine protokola)
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Oddaljeno branje

Dokom Mobile (WinCE)

Z Dokom Mobile in ročnim računalnikom PSION WA

pro se lahko berejo radijski oddajniki ali zbiratelji

podatkov Sensu<<S>>coutNet. Za to je potrebna

namestitev radijske modem kartice

Sensu<<S>>coutMod/CF v ročni računalnik.

Sistem oddaljenega branja obdrži svojo združljivost
z drugimi Sensus metodami za oddaljeno branje kot:

Indukcijsko branje

optično branje za kalorimetre in M-Bus pretvornike

impulzov

Rs232 branje za M-Bus centralne enote

Oddaljeno radijsko branje za 433MHz RAMAR radijske

oddajnike

Ročno vnašanje vrednosti meril

Dokom mobile podpira da bralec najde merila in

konne točke podatkov po prej nastavljeni poti.

Napake branja ali poskusi nedovoljenih posegov na merilu

so zaznani s pregledi mogočnosti s strani programa.

Za več informacij o Dokom mobile (WinCE)

si poglejte brošuro LS3400

Informacije za naročilo

Psion WA pro 18 40 30
Ročni računalnik za oddaljeno branje

Priklopna postaja 18 40 32
Napajalna postaja in USB povezava z

PC

Sensu<<S>>coutMod/CF 4410569
radijska modem kartica za Psion WA pro

Dokom Mobile (WinCE)

programska oprema za Psion WA pro

184123


