
Scout-Display jest bezprzewodowym cyfrowym wyświetlaczem w strukturze 
systemu radiowego odczytu Sensus((S))cout  wspomagającym odczyty 
inkasenckie oraz systemy telemetrii.

Innowacyjna funkcjonalność umożliwia integrację z 
systemem Sensus((S))cout oferując użytkownikom systemu dodatkowy 
sposób odczytu.

 jest doskonałym urządzeniem w strukturze Sensus((S))cout 
umożliwiającym użytkownikom systemu lub odbiorcom wody wygodny i 
natychmiastowy odczyt  zużycia wody. 
Oprócz wskazania zużycia wody w czasie rzeczywistym  
wskazuje dodatkowo alarmy o przeciekach, przepływie zwrotnym, ingerencji 
zewnętrznej oraz niskim stanie baterii.

 posiada atrakcyjny wygląd i uniwersalny sposób montażu. 
Urządzenie można łatwo zamontować na ścianie, oknie, pulpicie lub 
postawić na biurku, itp.

Wavelook odczytuje moduły radiowe kompatybilne z systemem 
Sensus((S))cout z odległości do 50 metrów umożliwiając łatwy monitoring 
zużycia wody oraz skuteczność działania zdalnego odczytu.
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Wskazanie zużycia wody w czasie rzeczywistym
Alarmy w przypadku przepływu wstecznego, 
ingerencji zewnętrznej, przecieku i zużycia baterii
Wyświetlanie czasu, daty oraz temperatury 
otoczenia
Łatwość w użytkowaniu
Zasięg do 50 m (wewnątrz budynku)
Idealny do dodatkowego odczytu wizualnego
Niski koszt jednostkowy
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Scout - Display Bezprzewodowy 
wyświetlacz 

ZastosowanieCechy szczególne

Wygodny uchwyt do montażu na ścianie 
umożliwiający montaż  w optymalnym miejscu.



· Niskim pobór energii i daleki zasięg radiowego odczytu

· Bieżący odczyt z max. 4 modułów radiowych Sensus((S))cout

· Zapamiętuje miesięczną i roczną wartość zużycia i kosztów

· W pełni programowalny

3· Możliwość wprowadzenia ceny m  wody dla monitorowania kosztów zużycia

· Alarmy w przypadku przepływu wstecznego, ingerencji zewnętrznej, przecieku i zużycia baterii

· Wyświetlanie czasu, daty oraz temperatury otoczenia

· Zabezpieczenie kodem PIN do kojarzenia  z modułami Sensus((S))cout

· Trwałość standardowej baterii AA – do 2 lat

· Wymiary: 110 x 64 x 24 [mm]

· Wielkość wyświetlacza: 72 x 36 [mm]

· Obudowa z tworzywa sztucznego

· Cieżar: ok. 85 g
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Cechy ogólne

Dostępne obudowy w trzech kolorach: biały połysk, aluminiowy, aluminiowo-czarny.


