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Info 
WALTER TWO jest to nakładka radiowa przeznaczona od odczytu wskazania wodomierza. Odczyt jest             
realizowany przy pomocy sensora optycznego lub magnetycznego. Urządzenie posiada wbudowany modem           
z kartą e-sim. Komunikacja jest realizowana za pomocą sieci LPWAN (NB IOT, LTE CAT M1). 

Zastosowanie 
Nakładka jest przeznaczona do montażu na wodomierze jednostrumieniowe i objętościowe dowolnego           
producenta wodomierzy. Umożliwia współpracę z szeroką gamą urządzeń tworzących strukturę zdalnego           
odczytu i transmisji danych.  

Odczyt danych 
Urządzenie, drogą radiową umożliwia odczyt następujących informacji: 

·  Numer wodomierza 
·  Aktualna data 
·  Aktualna objętość 
·  Historia objętości 
·  Przepływ aktualny 
·  Liczba dni pracy urządzenia 
·  Okresy pracy/transmisji urządzenia 
·  Dzień zapisu objętości miesięcznej 
·  Szczegóły i wartości progowe zdarzeń 
·  Konfiguracja autokasowania zdarzeń 

Historia Objętości 
Urządzenie gromadzi dane archiwalne objętości. Dzień zapisu objętości jest konfigurowalny (1-28, lub            
ostatni dzień miesiąca).  

Zdarzenia 
W każdym przesłanym pakiecie znajduje się informacja o zdarzenniach. Szczegóły zdarzeń mogą            
obejmować datę pierwszego wystąpienia, datę ostatniego wystąpienia, ilość wystąpień, łączny czas trwania            
w pełnych okresach 10 sekundowych, wartość zdarzenia (np. wartość objętości wstecznej). 

Zdefiniowane są następujące zdarzenia: 

· Pole magnetyczne - wykrycie przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego. 
· Silne oświetlenie (próg: poziom oświetlenia) - wykrycie silnego źródła światła. 
· Odłączenie - stwierdzenie zdjęcia nakładki z wodomierza. 
· Przepływ minimalny (progi: wartość przepływu, minimalna objętość) - zdarzenie nastąpi, gdy           

odnotuje się przepływ co najmniej minimalnej objętości przy przepływie poniżej progowego. 
· Przepływ maksymalny 
· Przepływ wsteczny 
· Wyciek wody (progi: przepływ rozruchowy wodomierza, czas wycieku (wielokrotność 10 minut)) -            

wystąpienie ciągłego przepływu o wartości powyżej progu, przez zadany czas. 
· Niskie napięcie baterii  
· Przekroczony czas pracy baterii (próg: minimalna liczba dni pracy) - zdarzenie nastąpi gdy liczba dni               

pracy nakładki będzie większa, niż wartość progu. 
· Przekroczona energia baterii (wyczerpana energia baterii) (próg: naliczona energia) - Obliczone           

zużycie energii baterii ma wartość większą, niż przyjęty próg. 
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Dane techniczne 

Sposób montażu Bezpośrednio na wodomierzu 

Gwarancja 12 miesięcy 

Przeznaczenie Odczyt wskazania wodomierza 

Obudowa, ABS 

Klasa szczelności IP 68 

Wymiar 80,0 x 80,0 x 30,0 (bez uchwytu) 

Waga 0,2 kg 

Zasilanie 1 x bateria 3,6V 

Żywotność baterii do 10 lat* 

Odczyt co 1 h 

Certyfikat CE, ROHS 

Parametry Radiowe: 

Komunikacja  sieci LPWAN (NB IOT, LTE CAT M1) 

Typ Transmisji jednokierunkowa 

Częstotliwość 800 MHz 

Zasięg w terenie otwartym 20 km 
*w zależności od konfiguracji 
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