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SENSUS((S))COUT Гъвкавоторадио-решение

Съществени особености

Sensus((S))coutе868MHzдвупосочнарадиосистема,
гъвкавапоотношениенатопологияиприложение.
Разработена е специално за мобилно отчитане с
опциязахоризонталнамрежаидистанционноотчи-
танепрезGPRS-мрежа.
С интегрирано решениемогат да се обслужват и
смесениприложения.Лесномогатдасереализират
разширениявсистематаилипромянанаметодаза
отчитане.
С тази система могат да бъдат отчетени по
радио-пътсразличниметодиразходомеризавода,
топлина,електроенергияигаз.

Системата позволява на потребителите да

отчитат своите измервателни уреди толкова

често, колкото желаят, получавайки следната

информация:

•	 Номернаизмервателнияуред

•	 Актуалносъстояние

•	 Съхраненимесечнистойности

•	 Разпознаваненаманипулации

•	 Разпознаваненатечовеиспуканитръби

•	 Обратенобем

Sensus((S))coutпозволявавсекирадиотранспондердасе
използвакаторипитързадругиизмервателниуреди

Пример: Sentinel 620C със 
Sensus((S))cout-S

Пример: Sentinel 620C & HRI &
Sensus((S))cout-A3

Пример: Sentinel 620C със 
Sensus((S))cout-A3

Psion Workabout Pro 
с Dokom Mobile

Psion Workabout Pro 
с Dokom Mobile

25 mW - приблизит. 100 м
500 mW - приблизит. 1000 м
GSM - неограничен

Sensus((Scout)) 
Gate

Sensus((Scout))Rep

Sensus((Scout))Rep

Sentinel 620C & HRI & 
Sensus((S))cout

Sentinel 620C със 
Sensus((S))cout-S

Sentinel 620C със 
Sensus((S))cout-S
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Предимства на системата

Мобилно отчитане на измервателни уреди
Заотделниизмервателниурединанедостъпниилитруднодостъпниместа,напр.
големиводомерившахта.
Разстояниетодотерминалазамобилноотчитанее

•	 присвободнополе1км.
•	 принормалниусловиянапр.извънсграда100мдо200м.
•	 притрудниусловиянапр.вшахти20до100м.

ОтчитанетонамястоставасръчниятерминалPSIONWorkaboutProисофтуер
DokomMobile(WinCE).
Радиомодемътзадвупосочнакомуникацияевграденвръчниятерминал.
DokomMobileулесняваработатавипри

•	 инсталиранеипланираненамаршрут
•	 отчитанепосредствоммаршрут

ДаннитесепредаваткъмРСпосредствомDocking-станциясUSB-връзка.
Даннитемогатдабъдатпреобразуванивнеобходимияформатзапреработкаи
изчисляваневотчитащиясофтуер.
Запо-подробнаинформациявж.брошураLS3400

Компоненти

Независимост и надеждност

Най-съвременната технология и иновативна система за енергиен мениджмънт предлага независима
работасбатерияиздържаща12годиниприежеседмичноотчитане.
Дориипритруднодостъпниуредикатонапр.такива,коитосамонтиранившахти,
електроннатачастезащитеначрезпломбиранкорпуссъсзащитаIP68.
Модулите Sensus((S))cout се отличават с голям радиообхват, тъй като се
използварадиомощност25mW.
Безупречноторадио-предаванесегарантираотизползванетонарегулиранатаза
Европарадиочестота868MHz.
Други технически характеристики:
Ел.захранванеотвграденалитиевабатерия
Работнатемпература:-10...+55°С
Температуранасъхранение:-20...+70°С

Отчитане чрез HRI

Директна съвместимост с домашни водомери Santinel (подготвени за HRI):

СкомпонентътHRIдомашнитеводомериSentinelмогатдабъдатсвързаниикономическинай-изгодно.

Sensus((S))cout-Sимавграденрадиотранспондер

ПриSensus((S))cout-AxиSenus((S))cout-Mei-BxрадиотранспондерътедиректносвързанкъмHRI.

Потозиначинотпададосадниятангажиментзасвързванетона2кабелникраища.

Кабелът на Sensus((S))cout-Ax и Senus((S))cout-Mei-Bx позволява да се намери най-изгодната позиция за
радиопредаване.

Параметритекатоначалносъстояниенаизмервателнияурединомерътмумогатдабъдатнастроени
чрездвупосочниярадио-протокол.

Данни за поръчка:
Sensus ((S))cout-S HRI-сензорна технология с вграден радиотранспондер 68115767 
Sensus ((S))cout А3 Радиотранспондер с HRI-A3 (разпознаване на обратно протичане) 68115760 
Sensus ((S))cout А4 Радиотранспондер с HRI-A4 (разпознаване на скъсан кабел) 68115761 
Sensus ((S))cout-Mei-B3 (DN 40-125) (разпознаване на обратно протичане) MEI4CBG2XX 
Sensus ((S))cout-Mei-B4 (DN 40-125) (разпознаване на скъсан кабел)) MEI4DBG2XX 
Sensus ((S))cout-Mei-B3 (DN 150-300) (разпознаване на обратно протичане) MEI4CBG3XX 
Sensus ((S))cout-Mei-B4 (DN 150-300) (разпознаване на скъсан кабел)) MEI4DBG3XX 
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Отчитане на измервателни уреди с MiniBus изход

Решението е подходящо за уреди Sensus с изход MiniBus

Могатдасесвържатдодваизмервателниуреда:
•	 Всичкитопло-студомериPolluComE/CнаSensus(MiniBusизпълнение),PolluTherm,PolluStatE.Предавасеисъстоя-

ниетонадопълнителносвързаникъмтезитопло/-студомериимпулсниизмервателниуреди

•	 ВодомеринаSensusC&IиSentinelсEncoder(MiniBusизпълнение)

•	 Радио-транспондерътсъхранявамесечнитеданниотEncoderВижтедетайливтаблицатапо-долу.

•	 ДанниотHRI,ResidiaMиHRI-Mei

Следсвързванетонакабела,несанеобходимидопълнителнинастройкинарадиотранспондерa.
Спървияпротоколкъмрадиотранспондерасепредавацялатаинформациязавъвежданев
експлоатация.

Осигуренаедостатъчнадължинанакабела,коятопозволявадасенамеринай-доброто
положениенатранспондеразарадиопредаване.

Информация за поръчка:
Sensus ((S))cout-MB външен радиотранспондер с 1 импулсен вход за 2 уреда с MiniBus изпълнение 48116474
Свързващ ръкав водонепропусклив IP 68 181784

Отчитане на измервателни уреди с импулсен изход

Решението е подходящо са уреди с импулсен изход 

Радиоимпулснияттранспондерсепредлагас1,2или4входа.

Параметри като начално състояние и импулсна валентност могат да бъдат настроени посредством двупосочен
радиопротокол.

Чрездостатъчнодългиякабелрадиотранспондерътможедабъдепоставенвнай-добротоположениезарадиопредаване.

Данни за поръчка:
Sensus((S))cout-Р1външенрадиотранспондерс1импулсенвход 48115768
Sensus((S))cout-Р2външенрадиотранспондерс2импулснивхода 48115762
Sensus((S))cout-Р4външенрадиотранспондерс4импулснивхода 48115763
СвързващръкавводонепропускливIP68 181784

Пример: PolluTherm със Sensus((S))cout MB
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Модул Sensus ((S))cout-Р1/Р2/Р4 Sensus ((S))cout-А3/А4,Mei-B3/B4

Среда Различни Вода

Състояние на измервателния уред
Откриване на прекъснат кабел

Състояние на батерията

Състояние на измервателния уред
Откриване на прекъснат кабел (само при А4 съот.-Меi-B4)

Състояние на батерията

24-месечни състояния на измервателния уред (при Р1 -24 м.), 
които могат да се променят на седмични, дневни или други 

периоди от време 

24-месечни състояния на измервателния уред които могат 
да се променят на седмични, дневни или други периоди от 

време

Показания за обратен обем с дата/час
(само при Р1 и Р2)

Откриване на теч/спукана тръба чрез
настройващи се прагове на софтуера

Показания за обратен обем с дата/час
(само при А3 съот.-Меi-B3)

Откриване на теч/спукана тръба чрез
настройващи се прагове на софтуера

 

Модул Sensus ((S))cout-S Sensus ((S))cout-MB Sensus ((S))cout-MB

Среда Вода Вода Топлина/Охлаждане

Номер на измервателния уред
Откриване на махнат модул

Състояние на батерията

Състояние на измервателния уред
Актуално протичане(*)

Номер на измервателния уред
Състояние на батерията

Актуални и месечни стойности за енергия 
за охлаждане и топлина(*), тарифа(*)

Номер на измервателния уред
Показание на обема

Състояние на батерията

24-месечни състояния на измервателния 
уред, които могат да се променят на сед-
мични, дневни или други периоди от време.

Месени показания(**)
Годишен ден на проверка(*)

Ден на проверка година преди това

Актуално и месечно състояние на 2 
свързани импулсни уреда(*)

Актуална мощност
Актуално протичане

Показания за обратен обем с дата/час
Откриване на теч/спукана тръба чрез 
настройващи се прагове на софтуера

Температура на захранване и оттичане
Температурна разлика

Средна мощност
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Преодоляване на разстояния 

Рипитъритеработяткатопрепредаващистанциизапредаваненаданниотрадиотранспондеракъм
ръчниятерминалнаголяморазстояние.

Веднаверигаможедаиманай-много3репитъра;броятнаотчитащитесерадиотранспондерие
неограничен.

Sensus((S))cout-Repимавграденалитиевабатериясживот7годиниприежеседмичноотчитане(*)

Благодарениенасвоятарадиомощност500mWможедапредаванаголемиразстояния.Разстоянието
допървиярепитърсенастройваоттранспондераилиотчитащотоустройствои1кмсвободнополе,
принормалниусловияизвънсградаот100до200м.,притежкиусловиянапр.шахти-20до100м.

Разстоянието между репитърите при нормални условия 1 км. При свободно поле - 4 км. Всеки
радиотранспондерможедасеизползвакатодопълнителенрепитър,носмощносттаси25mWимат
многомалъкрадиообхват(*)–донай-много20репитъра.

Данни за поръчка:
Sensus((S))cout-RepРадиорепитързапредаваненаданнинапо-голяморазстояние4410567

Дисплей

Лесно показване на отчетените стойности
Дисплейзапоказваненадо4измервателниуреда
Програмираненарадиоадресаипотребителскияинтерфейсчрез4бутона
Самофункцияпоказване,безинтерфейскъмРС
Възможностзанеподвижномонтиранесвинт
НеесъвместимсъсSensus((S))cout-MB
Заразширяваненарадиообхватамогатдасеизползватдо3репитъра

Данни за поръчка:
Sensus((S))cout-дисплейДистанционендисплейзадо4радиотранспондераSensus((S))cout4410568

Мобилно отчитане

Dokom Mobile (WinCE)

РадиотранспондеритемогатдабъдатотчетенисDokomMobileиръчниятерминалPSIONWApro.

PSIONWAможедабъдедоставенсвграденавнегокартазарадиомодем.

МобилнатаотчитащасистемаесъвместимасдосегашнитеметодизамобилноотчитаненаSensus
(изброенивброшураLS3100)

DokomMobileпомаганаотчитащияданамериизмервателнитеуредиикрайниточкиспредварително
зададенпът.

Грешкиприотчитанетоиопититезаманипулираненауредитеможедасеоткриятспроверказа
вярноствсофтуера.

Заразширяваненарадиообхватамогатдасеизползватдо3репитъра.

ДопълнителнаинформациязаDokomMobile(WinCE)щенамеритевброшураLS3400.

Данни за поръчка:
PsionWorkaboutProG2 Ръчентерминалзамобилноотчитанесвградена 183064
  картазарадиомедемзаSensus((S))cout
Docking-station станциязазарежданеиUSB-връзкасРС 184032
DokomMobile(WinCE) СофтуерзаобменнаданнисPSIOMWApro 184123

Хоризонтално фиксирана мрежа

Акосеизползва хоризонталнарадио-мрежастранспондери,тезитранспондери, коитослужаткато
репитърииSensusScoutRep-репитъризаголяморазстояние,GPRSGatewaySensusScoutWebможе
да прочете до 500 крайни точки. Гейтуейът се свързва към FTP-сървър посредством GPRS-връзка.
Администриранетоиотчитанетонаданниставамноголеснов„Ексел”-документ.

Sensus(S)coutWeb GPRS-гейтуейзадистанционендостъп 4410574

Certified according to ISO 9001
Quality Management System ÖQS Reg.no. 3496/0




