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PRZEZNACZENIE

Max. cztery kana³y  wejœciowe.

Zegar czasu rzeczywistego.

Czêstotliwoœæ radiowa:  868 MHz.

Moc nadawcza: 25 mW.

Typ transmisji:  dwukierunkowa.

Zasiêg:  do 300m.

Autodiagnostyka

Obudowa: IP68.

Temperatura pracy: -20 C +70 C.

Zasilanie: bateria litowa, trwa³oœæ 10 lat

Waga: ok. 150 g
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Modu³ radiowy (transponder) jest urz¹dzeniem

nadawczoodbiorczym w strukturze systemu zdalnych

odczytów drog¹ radiow¹ SenusScout.

Przeznaczony jest do odczytu danych z wodomierzy

wyposa¿onych w nadajnik impulsów.

Nadajniki impulsów  wodomierza nale¿y po³¹czyæ przewo-

dem z wejœciem impulsowym transpondera.

Dostêpne s¹ dwa wykonania transpondera Scout-P:

z dwoma lub czteroma wejœciami impulsowymi, co umo¿liwia

optymalizacjê kosztów realizacji systemu zdalnych odczytów

w budynkach mieszkalnych.

Dziêki po³¹czeniu kablowemu nadajnika wodomierza z

wejœciem transpondera istnieje mo¿liwoœæ dogodnego

miejsca jego zabudowy pod wzglêdem maksymalnej

propagacji fal radiowych.

Odczyt danych nastêpuje za poœrednictwem przenoœnego

terminala PSION Workabout  z integralnym modemem

radiowym (ScoutModFlesh CF).

Odczytane drog¹ radiow¹ dane przenoszone s¹ do

komputera PC poprzez stacjê dokuj¹c¹ PSION WA.

Modu³ radiowy Scout-P zaspakaja  wszystkie wspó³czesne

wymagania dotycz¹ce zdalnego odczytu i transmisji danych

drog¹ radiow¹.
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UWAGI DOTYCZ¥CE INSTALACJI

Optymalne zabezpieczenie po³¹czenia przewodów przed zawilgoceniem osi¹ga siê poprzez stosowanie
termokurczliwych izolacji lub wype³nienie specjalnym ¿elem miejsc w  obudowie dla minimalizacji wolnych
przestrzeni.

Metale, ziemia,  woda, beton  (np. linie energetyczne lub rury z wod¹) maj¹ silny wp³yw na propagacjê fal.
Zaleca siê unikaæ monta¿u transpondera w pobli¿u ww. materia³ów z powodu prawdopodobieñstwa
zmniejszenia zasiêgu transmisji radiowej.
Dopuszcza siê monta¿ transpondera w studzienkach wodomierzowych pod warunkiem, ¿e transponder bêdzie
siê znajdowa³ powy¿ej poziomu wody oraz oko³o 200mm od metalowego w³azu. Pe³na hermetycznoœæ wg IP68
obudowy transpondera chroni jego modu³y elektroniczne, nie ma jednak nic wspólnego z zagwarantowaniem
maksymalnego zasiêgu transmisji radiowej w przypadku zamontowania transpondera pod wod¹.
Odleg³oœæ pomiêdzy dwoma transponderami powinna wynosiæ minimum 0,5m.
W przypadku s³abego zasiêgu transmisji radiowej zaleca siê przeprowadziæ badania propagacji fal radiowych
aby  wybraæ now¹ lokalizacjê transpondera Scout-P.

Najlepszym miejscem do instalacji transpondera Scout-P jest taka lokalizacja aby by³ on “widoczny” dla
urz¹dzenia odczytuj¹cego, tj.  modemu radiowego Psion WA pro.
Przed wyborem lokalizacji dla traspondera Scout-P zaleca siê przeprowadziæ badania propagacji fal radiowych.

Dla prawid³owego pod³¹czenia przewodu nadajnika impulsów wodomierza do przewodu interfejsu Scout-P
prosimy zapoznaæ siê z poni¿sz¹ tabel¹.

Nadajnik typu otwarty
kolektor itp.
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Nadajnik wodomierza
typu Reed Kontakt

brak polaryzacji

brak polaryzacji

Przewody po³¹czeniowe
Scout - P

Przewód czerwony (+)

Przewód czarny (-)

UWAGI DOTYCZ¥CE ZASIÊGU TRANSMISJI RADIOWEJ

Maksymalna odleg³oœæ  pomiêdzy transponderem, a modemem radiowym (Psion WA pro)  w otwartej
przestrzeniwynosi oko³o 300m.
Niedogodne miejsce instalacji, przeszkody na drodze fal radiowych oraz wp³yw innych czynników takich jak
interferencja pól lub inne metalowe urz¹dzenia mog¹ znacznie zredukowaæ zasiêg transmisji radiowej lub
uczyniæ j¹ nawet niemo¿liw¹.
W budynkach  zasiêg transmisji radiowej szacuje siê na  ok. 50 do 100m.
W ekstremalnych przypadkach, np. dla studzienek wodomierzowych  mo¿e on byæ mniejszy ni¿ 10m
(z zachowaniem warunków przedstawionych  w uwagach dotycz¹cych instalacji i lokalizacji Scout-P).

Wykonanie Scout - P
Iloœæ wejœæ

impulsowych Nr katalogowy

Scout - P2 dwa 4410556

Scout - P4 cztery 4410558

INFORMACJE DOTYCZ¥CE ZAMÓWIENIA


