
Izvedba
• Radijski eksterni oddajnik DP Impulz
• Radijski eksterni oddajnik DP RS232/L-BUS

Lastnosti
• Enostavna namestitev 
• Programiranje na mestu namestitve
 s pomojo optičnega vmesnika (glave) IrDa
  Vrednost impulza
  Številka števca
  Stanje števca
  Naslov
• Življenjska doba baterije pribl. 15 let
• Razred zaščite IP 68

Uporaba
• Za optimalno odčitavanje težko dostopnih 
     števcev (v vodovodnih jaških, stanovanjih, 
     kleteh,…) 

Delovanje
• Radijski oddajnik je sestavljen iz 

električne enote, ki sprejema in shrani 
informacije, ki jih pošilja dajalnik impulzov. 
Radijski oddajnik oddaja vsakih 8 sek 
stanje števca, številko števca ter različne 
druge informacije o obratovanju. Med 
radijskim oddajnikom in sprejemnikom 
poteka enosmerna komunikacija.

• Mobilno odčitavanje (walk by / drive by):
 Radijski oddajnik posreduje podatke 

s števca do radijskega sprejemnika 
(Radijski sprejemnik Bluetooth 868), ki 
deluje v povezavi z ročnim terminalom s 
programsko opremo. Iz ročnega terminala 
se podatki prenesejo v obračunski center.

• Statično odčitavanje:
 Sprejemnik (M-BUS, LAN, WLAN, GPRS) 

zbira podatke radijskih oddajnikov in jih 
periodično pošilja v obračunski center.

Mere
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Napajanje
• Baterijsko (2 litijevi bateriji 3,6 V)
• Življenjska doba: 15 let *

Okolica in razred zaščite
• Temperaturno območje med -15°C in 55°C
• Zračna vlažnost od 0 do 100%
• Zaščita IP 68
• Lastna varnost: predlagan razred IIA

Programiranje
• Optični vmesnik IrDa

Združljivost
• Vsi Hydrometer števci z impulznim izhodom tipa ILS (reed) 

/ open kolektor (NPN) ali L-BUS / opto RS232 vmesnikom
• Skupna dolžina kabla + dajalnika impulzov: max 10 m** 

Tehnični podatki

Radijski eksterni oddajnik DP

Sistemska tehnika
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Tehnična specifikacija radijskega oddajnika
Frekvenčni pas 868,95 MHz 
Modulacija                                             FSK
Moč 7mW
Prenos enosmerni

Doseg odvisno od okoliščin, do 400 m
Izpolnjevanje standardov EN 300220
Potrdilo o preskusu vzorca CE 0165  !  RTTE
Dolžina kabla 3 m

Zaradi nadaljnjega tehničnega razvoja se lahko pojavijo manjše spremembe.

*  velja pri standardnih pogojih uporabe ter temparaturi. 
Teoretična življenjska doba, za katero ni garancije.   

**  Izpolnjuje evropske smernice glede elektromagnetne združljivosti. Če je kabel daljši, 
kot je predvideno, ni več zagotovljeno izpolnjevanje prej navedenih smernic.

Izvedba

     Radijski eksterni oddajnik DP Impulz    
     Radijski eksterni oddajnik DP RS232/L-BUS                                        
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