
Radijo modulis - RadioEVO  
868 MHz, belaidis M-Bus 

Radijo modulis su indekruotu dvikrypčiu indukciniu jutikliu, 
skirtas  CD SD PLUS EVO     ir VTZ vandens skaitikliams. 
RadioEVO gai būti naudojami ir su kitų gamintojų įvairiais 
skaitiklių modeliaisis, kurie yra pritaikyti "Modularis" 
sistemai.
Šie moduliai skirti nuskaityti ir perduoti skaitiklio rodmenis 
and ir signalizuoti apie klaidas, užtikrinant skaitiklio 
efektyvumą. Moduliai yra pilnai paruošti naudojimui, o 
gamykliniai nustaymai leidžia juos naudoti tiek mobiliose 
(walk-by), tiek ir fiiksuotose (AMR) nuotolinio nuskaitymo 
sistemose. Gamykliniai nustatyma gali būti koreguojami 
nuotoliniu ryšiu naudojant specialų prietaisą (pasirinktinai()

 Dvikryptis indukcinis jutiklis.
 Tiesioginis montavimas be laidų, automatinis 

aktyvavimas ir duomenų perdavimas radijo ryšiu
 868 MHz,   atviras duomenų protokolas wM-Bus (EN

13757), OMS

 Perduodami duomenys: esami rodmenys, atsiskaitymo
dienos rodmenys, skaitiklio serijos numeris, signalizacija

 Mobilus (walk-by) arba fiksuotas (AMR) nuskaitymas
 Baterijos tarnavimo laikas 11 metų + 1, keičiama baterija
 Apsaugos klasė: IP67

 Kompaktišas dydis

APRAŠYMAS
Dėl indukcinio principo, užtikrinančio nejautrumą magnetiniam laukui, modulio vidinis jutiklis aptinka skaitiklio rodyklės 
apsisukimus, apskaičiuoja tūrį (abejomis kryptimis) ir perduoda signalizacijos signalus.
Siunčiami signalai: per didelis srautas (turi būti nustatyta riba ir aktyvuota), atbulinis srautas (riba nustatya, 
konfigutuojama), lnuotėkis, skaitiklis užblokuotas arba nenaudojamas (dienų riba nustatyta, konfigurujama), magnetinis ar 
mechaninis pažeidimas (išmontavmas).  RadioEVO atitinka wM-Bus duomenų perdavimo protokolą pagal Europos standartą 
EN 13757. Tai užtikrina galimybę pritaikyti prietaisą su įvairiomis skirtingomis duomenų nuskaitymo sistemomis ir išskiria šį 
produktą iš daugumos kitų Europos gamintojų.

CD SD EVO PLUS su
RadioEVO moduliu

MATMENYS



MADDALENA S.p.A. Via G.B. Maddalena 2/4 – 33040 Povoletto 
(UD) ITALY Tel +39 0432.634811 – Fax +39 0432.679820 – 

info@maddalena.it  www.maddalena.it 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

JUTIKLIS Indukcinis, su dviguba rite (dvikryptis)

SUDERINAMI SKAITIKLIAI

Maddalena S.p.A.: CD SD PLUS EVO, VTZ 
Qundis GmbH: WFx30, WMx10 
Wehrle GmbH: ETK-EAX, ETW-EAX, MTK-OZX, MTW-OZX 
Deltamess GmbH: Koax 2” 
Wasser-Geräte GmbH: Unimeter 

JUTIKLIO ŽINGSNIS 1 litras

SIGNALIZACIJA Pažeidimai, magnetinė apgaulė, atbulinis srautas, aptiktas nuotėkis, užblokuotas 
skaitiklis, Maksimalus srautas, apverstas skaitiklis

KONFIGURACIJA Radijo ryšiu
EL. MAITINIMAS Ličio jonų baterija (keičiama), 11 metų + 1 metai laikymui

STANDARTAI IR REIKALAVIMAI

CE ir atitinkami Europos standartai:
EMC: EN 610000-4-2, EN 610000-4-3, ETSI EN 301 489-1 v1.9.2, ETSI EN 301 489-
3 v1.6.1, ETSI 300 220 
ISO 4064 pagalbinis įrenginys 6.3 (su CD SD PLUS EVO)
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STANDARTAS Belaidis M-Bus, OMS*

REŽIMAI T1*, C1 

DAŽNIS 868 Mhz 

PERDAVIMO NUOTOLIS 500 m regėjimo laukas 

PAGRINDINIS STANDARTAS EN 13757 

PERDUODAMI DUOMENYS
Trumpalaikės reikšmės*: esami rodmenys, atsiskaitymo dienos rodmenys, 
skaitiklio serijos numeris, signalizacija
Ilgalaikės reikšmės: trumpalaikio perdavimo duomenys + 12 mėn. duomenys

APLINKOS SĄLYGOS Laikymo temperatūra: -20 °C ÷ +60 °C
Veikimo temperatūra: -10 °C ÷ +55 °C

APSAUGOS KLASĖ IP67 
*Gamykliniai nustatymai

DUOMENŲ NUSKAITYMO IR KAUPIMO PRIETAISAS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

"Maddalena" siūlo platų spektrą mobilaus (walk-by) ir fiksuoto (AMR)  ir fiksuoto nuotolinio nuskaitymo imtuvų.  Šie įrenginiai 
yra pritaikyti su "Maddalena" irkitų gamintojų nuotolinio nuskatymo įranga, atitinkančia Europos standartą EN 13757.
Pagrindiniai nuotolinio nuskaitymo sistemos prietaisai:

 USB RADIJO IMTUVAS (868 MHz)

Šis prietaisas naudojamas wM-Bus įrenginių duomenų nuskaitymui ir nustatymams. Itin paprastas
naudojimas.

 KAUPIKLIS-SKATYTUVAS "ARROW COLLECT" (868 MHz)

Galingas ir greitas wM-Bus radijo kaupiklis-skaitytuvas su integruota pakraunama baterija,
vidine duomenų laikmena ir bluetooth duomenų perdavimo sąsaja. 

 PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKETAS "ARROW MOBILE"
Programinė įranga skirta administruoti nuotoliniu būdu gautus duomenis naudojant 
"Maddalena" nuotolinio nuskaitymo prietaisus. Operacinė sistema: Windows. Programinę
įrangą galima atisiųsti: www.maddalena.it.
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UAB "TAIKLU", Laisvės al. 45 302-304, LT-44309 Kaunas, 
Lietuva mob. +370 677 06055 – info@taiklu.lt - www.taiklu.lt

http://www.maddalena.it/



