
Liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68 
(obudowa liczydła ze szkła i miedzi)

Liczydło mechaniczne z 6 bębenkami i 
3 wskazówkami 

Możliwość podłączenia do liczydła nadajnika 
optoelektronicznego 

Całkowita korelacja pomiędzy wskazaniem 
liczydła mechanicznego, a zdalnym odczytem 
elektronicznym

Wbudowany elektroniczny port szeregowy

Długa żywotność baterii  (> 8 lat)

Możliwość zdalnego odczytu poprzez zastosowa-
nieinterfejsu M-Bus (inne protokoły transmisji na 
specjalne zamówienie)

Możliwość zabudowyi w wodomierzachSensus
(d. Meinecke)  typu WS oraz WPV po użyciu
specjalnego  zestawu adaptującego

Możliwość zdalnego  odczytanych danych poprzez 
kabel, modem  GSM,  radio oraz czytnik 
indukcyjny

Standard - patrz karta katalogowa Dynamic-Standard

Encoder - patrz karta katalogowa Dynamic-Encoder

Wizualny - aktualny stan liczydla - 6 bębenków, 3 wskazówki

Zdalny - wyjście impulsowe  z nadajnika optoelektronicznego typu OD

Zdalny - szeregowy port z zewnętrznym przewodem o długości 5 m
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Dynamic-
Hybrid

Liczydło
do wodomierzy do wody zimnej 

O
(do 50 C)

Możliwość odczytuCechy szczególne

Alternatywne liczydła typu Dynamic

Liczydło Dynamic Hybrid jest przystosowane do zabudowy na 
wodomierzach Sensus typu:
- RKD Qn 2,5 ... 10
- WP-Dynamic 
- WS-Dynamic 
- MeiTwin (z wodomierzem bocznym typu RPD) 
- WPVD (z wodomierzem bocznym typu RKD)



Aktualny stan liczydła

Przepływ chwilowy

Przepływ maksymalny

Przepływ minimalny

Objętość przepływu wstecznego

Numer seryjny wodomierza

Dowolne wartości w wybranym dniu roku

Wartości statystyczne za ostatnie 12 miesięcy 

Numer lokalizacji

Impulsy wyjściowe (z nadajnika OPTO OD)

Liczydło hybrydowe łączy w sobie doskonale 
sprawdzone liczydło mechaniczne do odczytu 
wizualnego z modułem elektronicznym do odczytu
zdalnego

Liczydło mechaniczne i moduł elektroniczny działa-
ją całkowicie niezależnie gwarantując wysoki sto-
pień bezpieczeństwa i jakości odczytywanych 
danych

Liczydło mechaniczne zapewnia możliwość odczy-
tu w przypadku uszkodzenia modułu elektroniczne-
go

Do liczydła można zainstalować nadajnik opto-
elektroniczny o wysokiej rozdzielczości (OD 01/03) 
oraz podłączyć do istniejącego zdalnego systemu 
odczytu danych

Interfejs Protokół MiniBus lub M-Bus  zgodny z ICE 870
- wybierany automatycznie

Protokół danych Zgodnie z ICE 870, prędkość transmisji
300 lub 2400 Bodów wybierany automatycznie

Kabel przyłączeniowy długość 5m

Sposób odczytu
protokołu Minibus 

Indukcyjnie - z zewnętrznego gniazda MiniPad 
do oprogramowania Dokom Mobil za 
pośrednictwem przenośnego terminala 
MiniReader lub PSION Workabout

Stacjonarna instalacja z przewodem 2 żyłowym 
(standardowy kabel telefoniczny zgodnie z 
EN 1434-3)

Zakres temperatur Medium 0 ...  50 °C
Otoczenia -20  ... 60 °C

Stopień ochrony IP 68 (z
      przez minimum 1 tydzień)

anurzenie w wodzie na głębokości 1m 

Nadajnik impulsów  DN 40 ... 125 DN 150 ... 300

OD 01  1 litr 10 litrów

OD 07-L  (dla rejestratora CDL)  1 litr 10 litrów

Wartościowość impulsowania  nadajnika optoelektronicznego

Źródło danych Nadajnik Opto Przetwornik
częstotliwości

System odczytu System rejestracji danych 

OD 01 / 07-L Mini-BUS CDL

Liczydło mechaniczne X X X

Interfejs X

Możliwe zastosowania w systemach zdalnych odczytów

W celu uzyskania informacji technicznych o powyższych urządzeniach prosimy zapoznać się z właściwymi kartami katalogowymi 

Odczyt poprzez 
port szeregowy

Poprzez modem telefoniczny lub interfejs 
RS 232

Sposób odczytu
protokołu M-Bus 
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Dane techniczneOpis

Odczytywane wartości

DN 400 

100 litrów

100 litrów
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