
 

 
Oferta 

 

DOSTAWA NAKŁADEK RADIOWYCH DLA WODOMIERZY. 

WDROŻENIE SYSTEMU ODCZYTU. 

 

Odczyt co godzinę w aplikacji mobilnej 

Informacja o wycieku wody w czasie rzeczywistym.  

Strona 1 



 
 
Szanowni Państwo ! 

Oferujemy dostawę i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy        

dowolnego typu. Nasz system jako pierwszy na świecie umożliwia dostęp do           

odczytu co godzinę przy pomocy bezpłatnej aplikacji mobilnej. 

 

System składa się z uniwersalnej nakładki radiowej Walter TWO, inteligentnej          

platformy zarządzającej Elias oraz darmowej aplikacji mobilnej Elias. 

Rozwiązanie, które oferujemy pozwala w rytmie dobowym obserwować zużycie         

wody. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie jej poboru przez użytkowników          

oraz wykrywanie wycieków. System pozwala na rozliczanie użytkowników w         

dowolnie wybranym okresie czasu i pobierania opłat za rzeczywiste zużycie          

wody. 

Rozwiązanie nie wymaga posiadania specjalnych terminali do komunikacji z nakładkami          

radiowymi. Nie ma konieczności szkolenia osób odczytujących. Montaż nakładek nie          

wymaga wykwalifikowanego personelu. 
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Nakładka Radiowa Walter TWO 

Jest to nowoczesne urządzenie przeznaczone do odczytu wskazania przez wodomierz          

zużycia wody. Jest ono wyposażone w zespół sensorów odczytowych. Komunikacja jest           

realizowana przez łącze internetowe. Odczyt jest realizowany co godzinę. Nakładka          

posiada następujące funkcje: 

- Dopasowanie do dowolnego wodomierza. 

- Odporność na zakłócenia polem magnetycznym. 

- Możliwość odczytu manualnego.  

- Rozpoznanie kierunku przepływu - uwzględnienie przepływu wstecznego.  

- Sygnalizacja zadziałania polem magnetycznym,  

- Sygnalizacja oderwania nakładki od wodomierza. 

- Możliwość nadania numeru identyfikacyjnego, stanu początkowej objętości, 

- Zasilanie bateryjne zapewnia ciągłą pracę przez 6 lat. 

- Wskazanie objętość – wartość wskazywana na liczydle mechanicznym. 

- Wskazanie objętość wstecznej. 

- Wskazanie objętość rocznej, miesięcznej, tygodniowej, dziennej, godzinowej.  
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Dane techniczne WALTER TWO 

Sposób montażu Bezpośrednio na wodomierzu 

Gwarancja 24 miesięcy 

Przeznaczenie Odczyt wskazania wodomierza 

Obudowa, ABS 

Klasa szczelności IP 68 

Wymiar 74,5,0 x 70,5 x 44,0 (bez anteny) 

Waga 0,2 kg 

Zasilanie 1 x bateria 3,6V 

Żywotność baterii do 10 lat (zależne od warunków transmisji) 

Odczyt co 1 h 

Certyfikat CE, ROHS 

Parametry Radiowe: 

Komunikacja  sieci LPWAN (NB IOT, LTE CAT M1) 

Typ Transmisji dwukierunkowa 

Częstotliwość 800, 900 MHz 

Zasięg w terenie otwartym 20 km 

 

Lista Obsługiwanych Wodomierzy 

Producent Model 

Apator JS 

Itron Aquadis + 

Dhiel Aquarius, Altair V3 

Kent George Kent 

Ista Domaqua 
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Platforma zarządzająca Elias 

Jest to aplikacja umożliwiająca administratorowi zarządzanie systemem zdalnego        

odczytu wodomierzy. Jest ona posadowiona na serwerze chmurowym Azure         

Microsoft. Podstawowym zadaniem jest zbieranie danych z nakładek radiowych         

przy pomocy łącza internetowego. 

Platforma posiada następujące funkcje: 

- Gromadzenie danych z nakładek radiowych w bazie danych. 

- Wtyczki eksportowe do systemów zewnętrznych. 

- Integracja z systemami finansowo-księgowymi. 

- Eksport do plików w tym CSV. 

- Wizualizacja danych. 

- Bilansowanie odczytów z wodomierzem głównym. 

- Wyliczanie kosztów zużycia wody. 

- Komunikacji z użytkownikami. 

- Predykcja zużycia wody z podziałem na użytkowników. 

- Tworzenie grup użytkowników. 

- Identyfikacja błędów nakładek radiowych i wycieków. 
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Aplikacja Mobilna (IOS, Android) 

Każdy użytkownik systemu posiada możliwość zainstalowania na własnym        

smartfonie aplikacji mobilnej, która jest bezpośrednio powiązana z systemem         

zdalnego odczytu. Dzięki temu możliwy jest dostęp do własnych danych zużycia           

wody w podziale na godziny. 

Aplikacja posiada następujące funkcje: 

- Wizualizacja danych odczytu wody. 

- Ustawienie haseł dostępowych. 

- Komunikacja z administratorem. 

- Wskazanie zużycia:  godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne. 

- Wybór ustawienie jednostki metrycznej lub walutowej. 

- Wskazanie stanu początkowego 

- Wskazanie numeru fabrycznego wodomierza  
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System 

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób         

zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się on na          

przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem internetu. Oparty został          

na najnowszej technologii gwarantującej niski pobór mocy, a tym samym          

długoletnią, bezobsługową pracę urządzeń.  

Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek       

związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to obniża ich            

koszty. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku        

utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt dokonywany         

jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności właściciela .  

 

 

 

Nakładka wodomierza Maszt telekomunikacyjny Platforma zarządzająca 
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Serwis: 

Firma prowadzi serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. 

Kontakt: 

e-mail: kontakt@wares.tech 

tel. +48 514086566 
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