
System radiowy bez licencji



SensusRF infrastruktura

SensusRF to zaawansowany system radiowy typu „walk-by / drive-by” służący do pobierania danych z 

urządzeń pomiarowych Sensus i dostarczania ich do dalszego przetwarzania i analizy w celu tworzenia 

informacji dla rozliczeń i zarządzania siecią wodociągową.

SensusRF to zoptymalizowany, bez wymogu 

posiadania licencji, system radiowy dla zasilanych 

bateryjnie urządzeń pomiarowych Sensus, np. 

iPERL. Nadaje się do odczytu mobilnego i 

z d a l n e g o  b e z  k o n i e c z n o ś c i  w y m i a n y  

komponentów. Dostępny jest na częstotliwości 

433MHz oraz 868MHz i kompatybilny z 

technologią OMS.

SensusRF oferuje dwa tryby 

komunikacji:

1. Jednokierunkowa - BUP*

ź Szybki odczyt

ź Prosta eksploatacja

ź Niezawodna żywotność baterii urządzenia

ź  Proste „poszukiwanie” urządzeń będących w
 zasięgu

ź Krótki i odporny na zakłócenia telegram
 (BUP  ) z ID urządzenia, całkowitym zużyciem,
 statusami alarmów

ź Możliwość automatycznego routingu w sieci
 radiowej

*

2. Dwukierunkowa - LAT *

ź Rozszerzony protokół danych

ź Pobieranie danych na żądanie

ź Zdalna konfiguracja (alarmy, kasowanie
 alarmów, itp.)

ź  Pobieranie danych z rejestratora

*BUP     Odczyt pakietu danych z wodomierza -
      „format bańki”

LAT      Nasłuch po emisj

SIRT    Interfejs radiowy Sensus

*

*

Jednokierunkowa z BUP*

1 BUP z iPERL

BUP przez Bluetooth

SIRT połączony 
przez Bluetooth 
z terminalem 
odczytowym

BUP przez Bluetooth

1 Pytanie

Dwukierunkowa z LAT*

2 Pytanie do iPERL

3 Rozszerzone 
dane z iPERL

SIRT połączony 
przez Bluetooth 
z terminalem 
odczytowym



Odczyt mobilny „walk-by” / z samochodu „drive-by”

Jednokierunkowe telegramy Dwukierunkowa komunikacja

Konfiguracja urządzeń

Odczyt mobilny z samochodu (z BUP co 15s i 
częstotliwości 868MHz) z prędkością do 50 km/h.

Uwaga: podany zasięg bez przeszkód 

SIRT (Interfejs radiowy Sensus)

SIRT do radiomodem systemu SensusRF do 
podłączenia terminala odczytowego poprzez 
Bluetooth współpracujący z oprogramowaniem 
SensusREAD, pozwalający na:

Spontaniczny odbiór z urządzeń będących w 
zasięgu

Instalację i odczyt urządzeń

Odbiór w systemie SensusRF często 
wysyłanych przez urządzenia komunikatów 
radiowych

Żądanie dodatkowych informacji z urządzeń

Zmianę konfiguracji urządzeń (alarmy, 
ustawienia poziomu, itd.)

SIRT posiada dwie wewnętrzne anteny i przekazuje 
najsilniejszą z odebranych wiadomości radiowych 
(funkcja różnorodności). Dane techniczne:

Stopień ochrony IP53 (ochrona przed rozpyloną 
wodą)

Zasilanie poprzez USB,  z sieci lub PC

Możliwość zastosowania dla aplikacji  
samochodowych zewnętrznej anteny

Dostępność biblioteki programu dla integracji 
SIRT do istniejących systemów

Łącze danych poprzez Bluetooth lub USB



Oprogramowanie do odczytu mobilnego

Oprogramowanie SensusREAD s łuży do 
a u t o m a t y c z n e g o  o d c z y t u  u r z ą d z e ń  z  
wykorzystaniem terminala odczytowego.  
Użytkownik może wybierać pomiędzy odczytem w 
trasie, a odczytem serwisowym.

Funkcje obejmują:

Eksport odczytanych danych / import innych baz 
danych MDM

Odczyt poprzez radio pojedynczego adresu lub 
wielu (broadcast)

Obsługa innych technologii, np. Sensus((S)cout 

SIRT (Interfejs radiowy Sensus)

Wszystkie urządzenia iPERL (w przyszłości także 
inne urządzenia pomiarowe Sensus) posiadają 
zintegrowaną technologię SensusRF łączącą w 
sobie zalety systemów radiowych jedno i dwu 
kierunkowych.

Niezawodne określenie żywotności baterii

Automatyczną detekcję urządzeń poprzez 
terminal odczytowy lub PC

Krótki i odporny na zakłócenia zestaw 
informacji BUP

Zdalne programowanie

Możliwość budowy aplikacji pieszych, 
samochodowych oraz radiowej  s ieci  
stacjonarnej bez konieczności konfiguracji lub 
wymiany komponentów

iPERL dostarcza następujące informacje co 15 sekund wraz z krótkim telegramem (BUP)

Nr fabryczny

Odczyt urządzenia

Informacje alarmowe

Poziom sygnału (RSSI)

Aktualna data

Możliwe alarmy: ingerencja magnesem, niski poziom baterii, pęknięcie rurociągu, wyciek, przepływ wsteczny, 
nienapełniony rurociąg

dodana poprzez urządzenie odbiorcze



Rozszerzony protokół na żądanie - przykład dla iPERL

SensusRF umożliwia odbiór z urządzenia pomiarowego dodatkowych parametrów i informacji na żądanie 
- patrz poniższa tabela:

Typ urządzenia

Nr fabryczny

Odczyt urządzenia

Informacje alarmowe

Poziom sygnału RSSI)

Znacznik czasu

Interwał BUP

Interwał LAT

Bieżący strumień objętości

Objętość przepływu wstecznego

Jednostki

Status OMS

Interwał OMS

Aktywacja alarmu

Detekcja wycieku

Detekcja pęknięcia rurociągu

Stan baterii

Max. strumień objętości

Czas od wystąpienia max. str. obj.

Min. strumień objętości

Czas od wystąpienia min. str. obj.

Czas od detekcji niskiego poziomu 
baterii

Początek wycieku

Koniec wycieku

Ingerencja magnesem - start

Ingerencja magnesem - stop

Nie napełniony rurociąg - start

Nie napełniony rurociąg - stop

Przepływ wsteczny - start

Przepływ wsteczny - stop

Pęknięty rurociąg - start

Pęknięty rurociąg - stop

Odczyt na wybrany dzień

Dane z rejestratora oraz odczyt na wybrany dzień 
są zawarte w specjalnych telegramach 
wymagających wysłania żądania transmisji

Zintegrowany rejestrator może dostarczyć od 2 do 
13 parametrów do 2880 rejestrów w rotacyjnej 
pamięci - patrz poniższa tabela.

Interwał czasowy może być wybierany od jednej 
minuty do jednego dnia.



Stacjonarna sieć radiowa

Kreator automatycznej konfiguracji Gateway 

(bramka „poszukuje” urządzeń i repeaterów)

Integracja repeaterów

„Samo-naprawa” sieci (przy użyciu 

alternatywnych tras

Przejrzysty zdalny i lokalny odczyt urządzeń

Szybkie śledzenie alarmów

Odwzorowanie DMA (”fotografia” sieci 

wodociągowej dla celów przetwarzania danych)

Zastosowanie technologii TCP/IP dla 

komunikacji WAN

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych 

(szyfrowanie „end-to-end”)

Możliwość technologii „chmury”, FTP i inne 

zdalne aplikacje baz danych

Urządzenia sieci - repeatery i bramki 

Sensus

Do rozbudowy zasięgu radiowego sieci bramki 

mogą korzystać z repeaterów

Odczyt wg harmonogramu zaprogramowanych 

urządzeń

Przejrzysty tryb pracy

Zdalny odczyt i konserwacja sieci

Automatyczny routing sieci (repeatery i 

urządzenia, np. iPERL) 

Au toma tyczny  se rw i s  w  p rzypadku  

zagubionych urządzeń

Połączenie GPRS lub Ethernet

IP 65 (mokre/wigotne otoczenie, zastosowanie 

na wolnym powietrzu)

Zasilanie sieciowe, panele solarne

Do 7 repeaterów



Przykład sieci stacjonarnej iPERL - zdalny dostęp i monitoring

433MHz

Repeater

868MHz

Repeater
Serwer z bazą 

danych

Gateway 

GPRS lub 
Ethernet

WAN

LAN

10 mW

25 mW

100 mW
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