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Hermeticky uzatvorené počítadlo, IP 68

6-miestne valčekové počítadlo mechanické a 3 
ručičkové ukazovatele

Montáž vysielača impulzov bez porušenia overovacej 
plomby

Zabudovaná elektronika vybavená sériovým 
rozhraním

Počítadlo nevyžaduje internú batériu ani permanentný 
externý napájací zdroj

Absolútna korelácia medzi valčekovým počítadlom a 
diaľkovým odčítaním

Pomocou nadstavbovej sady môže byť  počítadlo 
zabudované do vodomerov typu WS a WPV

Prenos odčítaných údajov rádiovo, induktívne, drôtom 
alebo telefónom

 

6-miestne valčekové počítadlo
3 ručičkové ukazovatele
Zásuvné miesto pre vysielač impulzov OD
Sériové rozhranie s dĺžkou pripojovacieho kábla 5 m

Aktuálny stav vodomera
Výrobné číslo vodomera 
Impulzný výstup OD

• 

Sensus Metering Systems a.s. 
http://www.sensus.com · E-mail: info.sk@sensus.com

Dynamic-
Encoder

Počítadlo 
pre vodomery na studenú vodu do 50°C

Prevedenie Zobrazenie a rozhrania

Odčítateľné údaje

Alternatívy počítadiel Dynamic

Standard Encoder Hybrid

Počítadlá Dynamic sú vhodné k použitiu vo vodomeroch:

- WP-Dynamic  na studenú vodu do 50°C 
- WS-Dynamic na studenú vodu do 50°C
- Meijet
- WPVD a meitwin (pre hlavný vodomer)
- RKD Qn 2.5 ... 10



MiniBus Interface

M-Bus Interface

Statistics

Bill

+ Sensor - U+ +   TxD   - +   RxD   -

L N PE 24 VAC/DC 12345678+ -

FM-1D/K

select
+ -

Dynamic-Encoder

odčítanie vodomerov umiestených v šachtách

Výhodou počítadla  Encoder je možnosť  odčítať  stav a  číslo 
vodomera i v prípade, že je vodomer umiestený v ťažko prístupnej šachte 
alebo v šachte zatopenej vodou. Odčítacie dotykové rozhranie (súčasť  
odčítacieho zariadenia) je umiestené na veku šachty.

  

 

výrobné 

Počítadlo  Encoder jednoducho, presne a účinne odčíta stav vodomera. Je 
to umožnené priamym opto-elektronickým snímaním polohy každého 
valčeka valčekového počítadla.  Encoder nevyžaduje externé napájanie. 
Energia požadovaná na odčítanie počítadla sa dodáva prostredníctvom 
indukčného rozhrania z odčítacieho zariadenia (napr. Mini-BUS systém, 
Mini Reader, Workabout). Z počítadla je možné pomocou spomínaných 
systémov odčítať  dva údaje - výrobné číslo a stav vodomera. 

odčítanie vodomerov v domoch a panelákoch

Odčítacie dotykové rozhrania sa umiestnia na ľahko prístupné miesto 
(prístupné i v čase, keď nie sú majitelia domov alebo bytov prítomní).

Príklad aplikácie:
odčítanie vodomeru umiesteného v šachte 
WPVD 3=1, hlavný a vedľajší vodomer s 
počítadlom Encoder (Minibus interface) 

Vodomery vybavené počítadlom Encoder môžu byť zapojené i do siete M-BUS. Odčítateľné hodnoty sú cez sieť  priamo 
prenášané do PC. 

 

Frekvečný prevodník 
FM -1D/K

TlačiareňPCM-BUS 
Centrála

WP-Dynamic
s počítadlom Encoder
(M-BUS)

WPVD 3=1/R DN 50
hlavný i vedľajší vodomer
vybavený počítadlom Encoder

2-žilový M-BUS

max. 250
pripojení
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný 
podľa ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0


