
SensusREAD
Oprogramowanie do 
zdalnego, mobilnego 
odczytu

OpisCechy szczególne

info.pl@sensus.com

www.sensus.com

Zastosowanie

Oprogramowanie dla PC  i  komputerów 
przenośnych

Prosta instalacja i użytkowanie

Planowanie trasy odczytu

Import danych z trasy odczytu

Sprawdzenie prawdopodobieństwa zużycia 

Wizualizacja wszystkich danych na ekranie 
w strukturze drzewa

Proste przygotowanie trasy odczytu poprzez 
import danych z wodomierzy z planu trasy

Szybkie rozpoznanie, np. planowanego zużycia 
lub zmiany wodomierza poprzez kolorowe pola.

Eksport odczytanych danych

Filtrowanie danych

Odczyt optyczny *

Odczyt indukcyjny *

Odczyt poprzez radio za pośrednictwem 
pojedynczego lub wielokrotnego adresu

Odczyt poprzez M-Bus i konwerter poziomu 
przy użyciu adresu pierwotnego **

Manualne wprowadzanie danych

*   do odczytu wymagana głowica  oraz laptop lub tablet z portem USB

**  do odczytu wymagany laptop lub tablet z portem USB oraz  głowica
     optyczna (przetwornik poziomu)

Oprogramowanie SensusREAD przeznaczone jest do automatycznego 
odczytu wodomierzy poprzez przenośny terminal Motorola Workabout Pro4 
(alternatywnie laptop lub tablet z systemem operacyjnym Windows).

Użytkownik może wybrać odczyt zaplanowanej trasy lub użyć narzędzia 
planowania trasy

Odczyt trasy zazwyczaj stosowany jest przy odczycie dla celów 
rozliczeniowych lub odczycie dużej ilości wodomierzy

Odczyt swobodny przydatny jest do celów instalacji i zarządzania 
serwisowego, odczytu indywidualnego lub odczytu małej ilości 
wodomierzy. 

Odczyt mobilny

Gromadzenie danych dla systemów rozliczeniowych

Natychmiastowy odczyt

Monitoring punktów pomiarowych
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Succeed witch Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

PC

Minimalne wymagania systemowe dla 
SensusREAD

Microsoft Windows 7 lub 8

Uprawnienia administratora

Microsoft Internet Explorer  6

Pamięć RAM 512 MB

Twardy dysk wymaga 100 MB wolnej przestrzeni 
w docelowym katalogu

Zainstalowane oprogramowanie  Mobile Device 
Center

Terminal przenośny

Motorola Workabaout Pro4           nr kat. 18 40 39 

CarKit wyposażenie do samochodu, uchwyt, 
zestaw montażowy, ładowarka 12V do zapalniczki
                                                      nr kat. 18 40 31 

Stacja dokująca dla Psion WA 
zawierająca przewód USB do podłączenia z PC 
oraz ładowarkę akumulatorową    nr kat.  18 40 32 

Planowanie trasy odczytuWymagania systemowe

W jednym przenośnym komputerze istnieje możliwość zarządzania 
wieloma trasami odczytu

Formaty eksportu danych

Wysiwyg Eksport do: XML, Microsoft Excel, HTML, ASCII

Wszystkie dostępne formaty są konfigurowalne

Informacje do zamówienia

SensusREAD MU z bazą danych dla 50 wodomierzy           nr kat. 18 45 02

SensusREAD MU z bazą danych dla 250 wodomierzy        nr kat. 18 45 03

SensusREAD MU z bazą danych dla 1000 wodomierzy      nr kat. 18 45 04

SensusREAD MU z bazą danych dla 2500 wodomierzy      nr kat. 18 45 05

SensusREAD z bazą danych bez limitu odczytywanych wodomierzy
                                                                                              nr kat. 18 45 06

SensusREAD szkolenie i instalacja (1 dzień w siedzibie uzytkownika)                             

                                                                                              nr kat. 18 20 90

Na specjalne zamówienie dostępne są akcesoria do odczytu indukcyjnego 
lub radiowego.

Sieć MBUS z 
konwerterem poziomu *

*  do odczytu wymagana dedykowana
   głowica oraz laptop lub tablet z systemem
   operacyjnym Windows oraz portem USB 

Manualne wprowadzanie 
danych

Odczyt indukcyjny *

Odczyt 
optyczny *

SensusRF

Sensus((S))cout
odczyt radiowy
868MHz
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