MĚŘÍCÍ SYSTÉMY

Integrovaný systém se sběrnicí MBUS
s bezdrátovým odečítáním dat pro vodoměry
Radio MBUS integrated system for water meters
Integrovaný systém se sběrnicí MBUS s odečítáním
dat prostřednictvím kabelového připojení
na vodoměry
Wired MBUS integrated system for water meters

CONTATORI PER ACQUA / WATER ME TERS
MADE I N ITALY

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM
Nový systém HYDROLINK
umožňuje dálkový sběr dat,
zaznamenávaných měřičem a
tudíž eliminaci manuální obsluhy.
Pro obsluhu je vlastně dostačující
vybavení počítačem
a přijímacím modulem s instalací
mimo měřič, což umožňuje
okamžitou identifikaci koncového
uživatele a automatické ukládání
veškerých údajů o spotřebě do
paměti.

Tento systém umožňuje:
-úsporu času při odečítání
-detekce pokusu o podvod
-bezchybný odečet dat
-možnost odečtu z různých míst
-ukládání dat přímo do PC a tím tudíž
eliminaci nutnosti jakékoliv
přepisování či kopírování.
Systém HYDROLINK využívá
bezdrátový přenosový protokol M-Bus
pro dálkový přenos dat s možností

RADIO SYSTEM
The new HYDROLINK system allows
the remote collection of the data
recorded by the meter thus eliminating
any manual operation.
It
equipped with a PC and receiving module
walking by the meter to allow immediate
recognition of the end user and automatic
storage of the consumption data.
All the above allows:
• Time saving in the reading procedure
• Attempted fraud detection
• Error free data reading
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komunikace a odečtu z jakéhokoliv
druhu měřicích přístrojů (elektrická
energie, voda, plyn atd.), přičemž se
využívají stejné standardy, jako je
tomu na zařízeních, vyráběných
třetími stranami.
Přijímací modul je napojen na běžný
PC prostřednictvím portu USB a
softwaru na bázi Windows.

• Data are directly stored into the PC
thus eliminating any transcription
operation. The HYDROLINK system uses
the MBUS wireless transmission
protocol allowing communication with
any other reading systems (electric
power, gas) using the same standard,
and to use accessories manufactured by
third party Companies.
The receiver is connected to a normal
PC trough a USB port and the software
is Windows based.
The system represents an easy and
inexpensive solution and allows starting
with a simple prearranged meter to
develop later on the complete package.

Integrovaný systém se sběrnicí MBUS s bezdrátovým
odečítáním dat pro vodoměry

Public building
Casa privata
Private house

Stabilimento industriale
Industrial facility

SCHEMI DI FUNZIONALITÀ DI HYDROLINK
HYDROLINK SYSTEM LAYOUT

Condominio
Building

DATA PRO PŘENOS:
• výrobní číslo
• datum odečtu
• celková akumulace vody v
m3
• celková akumulace vody za
posledních 13 měsíců v m3
(opce)
• celkový zpětný proud v m3

TRASMISSION DATA:
• Serial number
• Date of reading
• Total storage of water
in m3
• Total storage of water
over the last 13 months
in m3 (optional)

plus celá řada alarmů a
výstrah:
• pokus o podvod
prostřednictvím
magnetického pole
• pokus o optický klam anebo
chyba optického přijímače
• zpětný proud
• slabá baterie
• přetížení při Qmax pro
předem definovanou časovou
periodu

and a series of alarms
and warnings:
• Magnetic-fraud attempt
• Attempted optical fraud
or mistake of the optical
receiver

in m3

• Low battery
• Overload at Qmax for
of time

POPIS SOFTWARU
Použití softwaru, který se dodává spolu s přijímacím modulem, umožňuje konfiguraci
a velice snadnou správu odečítaných dat spotřeby prostřednictvím bezdrátového systému.
Základní konfigurace modulů:

CONFIGURAZIONE MODULI RADIO
RADIO MODULE CONFIGURATION

- možnost zakódování dat
- možnost alarmů a výstrah
- možnost nastavení intervalů pro
přenos dat (až po 60 sec v
nepřítomnosti)
- možnost nastavení dnů pro
přenos dat
- výrobní číslo a přiřazená data
koncového uživatele
- historie spotřeby

- seznam měření (např. koncoví
uživatelé ze stejné ulice, resp. stejné
budovy, kde se provádějí plánované
odečty)
- možnost detekce specifického
modulu, všech modulů, nebo těch,
které jsou uvedené v seznamu měření
- přenos dat na CSV
- zakódování dat s přístupovým heslem

simple managing of the consumption data radio collecting system.

RICEVIMENTO DATI
DATA RECEPTION

• Encryption enabling
• Alarms enabling
• Data transmission intervals setup
(every 60 seconds by default)
• Data transferring days setup
• Serial number and end user data
association
• History of consumption

• Survey list (Example: end users from
the same street or building where to
go and perform scheduled readings)
•
all of them or only the ones listed in a
survey list
• Data export in CSV
• Data encryption with access key
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BEZDRÁTOVÝ
PŘIJÍMACÍ MODUL
RFM-RX1

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLACÍ
MODUL
RFM-TX1, RFM-TX2

RFM-RX1

4

RFM-TX1
RFM-TX2

Technická data – přijímač:

Technická data – vysílací modul:

RFM -TX1 (GSD8-RFM DN 15-20)
RFM -TX2 (GMDX-RFM DN15-50)

Frekvence přenosu dat
868 MHz
Přenosový protokol
MBUS EN13754:4
Připojení a napájení
USB
Pryžová anténa
¼λ
Rozměry
100x50x30
Krytí
IP50
Rozsah
až 300 m za ideálních povětrnostních
podmínek

Provozní teplota
od -15oC do +60oC
Napájení
lithiová baterie
Životnost
10 roků + 1 rok uložení dat
Ochrana proti pokusu o podvod
magnetická/optická
Minimální odečet
1 litr - GSD-RFM-TX1
10 litrů - GMDX-RFM-TX2
Odečet snímačem
infračervený
Krytí
IP68

Provozní frekvence
868 MHz
Frekvence přenosu dat
programovatelná
Zakódování přenosu dat
opce
Způsob odečtu
řízený
Provozní režim
bezdrátový MBUS T1
Přenos výkonu
7 db

TECHNICAL DATA
RADIO RECEIVER

TECHNICAL DATA
RADIO RECEIVER MODULE

RFM -TX1 (GSD8-RFM DN 15-20)
RFM -TX2 (GMDX-RFM DN15-50)

Data transmission frequency
868MHz
Transmission protocol
Wireless MBUS EN13757:4
Connection and power supply
usb
Rubber antenna
1/4 λ
Dimension
100x50x30
Protection
IP50
Range
up to 300m in ideal
environmental conditions

Working temperature
from -15 to +60 °C

Working frequency
868 MHz

Power supply
Lithium battery

Data transmission frequency
Programmable

Life time
10 years + 1 year of data storage

Data transmission encryption
Optional

Antifraude shield
Magnetical/optical

Type of reading
Monodirectional

Minimum reading
1 liter GSD-RFM-TX1
10 liters GMDX-RFM-TX2

Operational mode
Wireless MBUS T1 mode

Sensor reading
Infrared
Shielding rate
IP68

Setup mode
Wireless MBUS T2 mode
Power transmission
≤ 10mW

Integrovaný systém se sběrnicí MBUS s odečítáním dat
prostřednictvím kabelového připojení na vodoměry
Přenosový protokol M-Bus se využívá pro dálkový přenos dat s odečtem z jakéhokoliv druhu měřicích
přístrojů (elektrická energie, voda, plyn atd.). Sběrnicová síť M-Bus umožňuje připojení až 250 různých
přístrojů a odečítání dat z každého z nich prostřednictvím jednoduchého koncentrátoru dat. Tento
koncentrátor dat umožňuje dálkový odečet anebo snadné stahování dat do počítače. Naše moduly RFM-MB
umožňují přímé připojování vodoměrů k síti M-Bus a tím eliminování potřeby dalších zařízení na vysílání
impulzů a na konverzi signálů M-Bus. Tento systém přináší úspory v počtu používaných zařízení, významnou
redukci doby montáže a značné zjednodušení instalace.

The M-Bus transmission protocol is used for the remote data reading of any kind of metering devices
reading of each one of them trough a single data concentrator. The data concentrator allows remote reading
or/and easy data download to a PC. Our RFM-MB modules allow direct connection of water meters to an
M-Bus network, thus eliminating the need of pulse emitting devices and M-Bus signal converting devices.

RFM-MB1
RFM-MB2

Technická charakteristika:

TECHNICAL FEATURES

Napájení
ze sběrnicové sítě M-Bus
Zaručená trvanlivost baterie
1 rok po odpojení od sítě M-Bus
Přenosový protokol
M-Bus EN 13757-3
Užitná přenosová rychlost
300, 2400, 9600 bps
Primární a sekundární adresy
programovatelné*
Sekundární adresa
předem určená anebo programovatelná*
Krytí skříňky
IP65
Specifikace kabelu
dvouvodičový kabel, délka 3 m
Data zobrazované jako zpráva
primární adresa
Identifikace výrobce
typ zařízení (vodoměr)
číslo firmwaru
číslo zprávy
alarmy a výstrahy
kód jednotky měření (litry)
přímý odečet v litrech:
RFM-MB1=1 litr
RFM-MB2=10 litrů
Alarmy a výstrahy
včetně podrobností
Životnost baterie
<1 měsíc
Ochrana proti pokusu o podvod
magnetická/optická (oslnění optického
senzoru)
Zpětný proud >20 litrů
Překročení hodnoty Qmax
za období alespoň 10 min

Power supply
From M-Bus network

*) Programování lze provádět pomocí zařízení
Micromaster anebo jiného kompatibilního zařízení

Safety battery duration
1 year since the M-Bus network
disconnection
Data transmission protocol
M-Bus EN13757-3
Usable Baud Rate
300, 2400, 9600 bps
Primary and secondary addresses
Programmable*
Secondary address
Pre assigned or programmable*
Case protection ranking
IP65
Cable specs
2 wires cable 3 meters long
Message displayed data
Primary address
Type of device (water meter)
Firmware release number
Message progressive number
Alarms and warnings
Unit of measurement code (liters)
Instantaneous reading in liters
RFM-MB1=1 liter
RFM-MB2=10 liters
Alarms/warnings detail
Module removal
Battery life < 1 month
Magnetic fraud attempt
Optical fraud attempt or optical sensor
dazzling
R
w > 20 liters
Q-max overreaching for at least 10
minutes
*Programming can be performed using the
Micromaster or any compatible device
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GSD8-RFM

Jednovtokový vodoměr suchoběžný, určený pro přenosové moduly

Tento měřič je ideální pro použití v domácnostech,
rodinných domech a obytných budovách.
Ideal for domestic use in individual houses or apartment
blocks
RFM-TX1

RFM-MB1

GSD8-RFM

Technická charakteristika
TECHNICAL FEATURES
Velikost
Size
Max. průtok
Jmenovitý průtok
N
w rate
Přechodný průtok
T
Min. průtok
M
Min. odečet
Min reading
Max. odečet
Max reading
Max. provozní tlak
Max working pressure

Rozměry a hmotnosti
DIMENSIONS AND WEIGHTS
DN

mm
in

Qmax

m /h

3

2

3

Qn

m /h

3

1

1,5

Qt ±2%
Qmin ±5%

l/h
l/h
l

15
1/2”

20
3/4”
5
2,5

80 120

200

20 30

50
0,05

3

m

100.000

bar

16

Třída B-H/A-V
Class B-H/A-V
Studená voda 0°- 30°C
Cold water 0°- 30°C
Horká voda 30°- 90°C
Hot water 30°- 90°C
Magnetický přenos
Magnetic transmission
Obnovitelný číselníkový systém (otočný o 360°)
360° revolving dial
Podtlakový mechanismus na ochranu proti kondenzaci
Vacuum mechanism to prevent myst on request
Krycí víčko na vyžádání
Lid on request
Zařízení pro antimagnetickou ochranu na vyžádání
Anti magnetic protection device on request

6

Velikost
Size
L
I
H
H1 radio
H2 (MBUS)
D
Pesi
Weights

mm
in

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

20
3/4”

mm

80

110

115

130

mm

160

190

195

228

mm

56

56

56

60

mm

85

85

85

89

75

75

75

79

in

3/4”

3/4”

3/4”

1”

Kg

0,45

0,50

0,55

0,60

Typický chybný průběh u měřiče s turbínkou
TURBINE METERS TYPICAL ERROR CURVE

Křivka tlakové ztráty u vodoměru DN 15-20
DN15÷20 WATER METERS HEAD LOSS CURVE

GMDX-RFM
Vícevtokový vodoměr suchoběžný, určený pro přenosové moduly
Dry dial multi-jet meter prearranged for transmission modules

Tento měřič je ideální pro použití v domácnostech i průmyslu.
Ideal for domestic and industrial use

RFM-TX2

RFM-MB2

GMDX-RFM

Technická charakteristika
TECHNICAL FEATURES
Velikost
Size
Max. průtok

DN

mm
in

15
1/2”

20
3/4”

25
1”

32
1-1/4”

40
1-1/2”

50
2”

3

3

5

7

12

20

30

1,5

2,5

3,5

6

10

15

Qmax m /h

Jmenovitý průtok
Nominal
ate
Přechodný průtok
Transitional

Qn

Rozměry a hmotnosti
DIMENSIONS AND WEIGHTS

3

m /h

Qt
±2%

l/h

120

200

280

480

800

3000

Qmin
±5%

l/h

30

50

70

120

200

450

l/h

10

14

17

27

46

75

l

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

m

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

bar

16

16

16

16

Velikost
Size
L
I
D
H1 bezdrátový
H2 (MBUS)
H
Hmotnost
Weights

mm
in

15
1/2”

20
3/4”

25
1”

32
1-1/4”

40
1-1/2”

50
2”

mm

145-165-190

190

260

260

300

300

mm

225-245-270

290

360

380

440

460

mm

15

20

25

32

40

50

mm

123

125

131

131

167

186

115

121

121

157

176

mm

109

111

117

117

153

172

kg

1,35

1,45

2,04

2,11

4,58

7,25

Min. průtok
M
Citlivost
Sensibility
Min. odečet
Min reading
Max. odečet
Max reading
Max. provozní tlak
Max working
pressure
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100.000 100.000

16

16

Třída B-H/A-V
Class B-H/A-V
Studená voda 0°÷ 30°C
Cold water 0°÷ 30°C
Horká voda 30°÷ 90°C
Hot water 30°÷ 90°C
Magnetický přenos
Magnetic transmission
Zařízení pro antimagnetickou ochranu na vyžádání
Anti magnetic protection device on request
Podtlakový mechanismus na ochranu proti kondenzaci
Vacuum mechanism to prevent myst on request

Typický chybný průběh u měřiče s turbínkou
TURBINE METERS TYPICAL ERROR CURVE

Křivka tlakové ztráty u vodoměru DN 15-20
DN15÷50 WATER METERS HEAD LOSS CURVE
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B METERS srl
I-33050 Gonars (Ud) Italy
via Friuli, 3
T. +39 0432 931415-931418
F. +39 0432 992661
www.bmeters.com
info@bmeters.com
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