
czyty drogà radiowà. Systemy takie

umo˝liwiajà odczyt wskazaƒ wodo-

mierzy bez koniecznoÊci r´cznego

odczytywania wskazaƒ bezpoÊrednio

z liczyd∏a wodomierza.

W sk∏ad przewodowego systemu

zdalnego odczytu wodomierzy wcho-

dzà: wodomierz wyposa˝ony w tzw.

wyjÊcie impulsowe, modu∏ przetwor-

nika A/C, centralka systemu zdalne-

go odczytu. Programowalny modu∏

przetwornika A/C mo˝e pe∏niç za-

równo rol´ konwertera analogowych

impulsów elektrycznych z wodomie-

rza, jak i rol´ gniazda przy∏àczenio-

wego, umo˝liwiajàcego pod∏àczenie

kilku wodomierzy lub innych urzà-

dzeƒ pomiarowych, wyposa˝onych

w wyjÊcia impulsowe.

Centralka systemu zdalnego od-

czytu pe∏ni rol´ samodzielnej stacji

monitorujàcej prac´ w∏àczonych

w sieç wodomierzy. Centralka okre-

sowo wysy∏a zestaw rozkazów spraw-

dzajàcych stan wodomierzy (np. po-

prawnoÊç dzia∏ania) oraz odczytuje

i przechowuje w pami´ci stany wska-

zaƒ wodomierzy. Poprzez odpowied-

nie zaprogramowanie centralki mo˝-

na ustawiç okresowy zdalny odczyt

wodomierzy.

System radiowego odczytu wska-

zaƒ wodomierzy sk∏ada si´ z dwóch

podstawowych elementów: wodo-

mierza wyposa˝onego w modu∏ ra-

diowy do zdalnego odczytu oraz ter-

minala inkasenckiego wyposa˝onego

w specjalny modu∏ radiowy nadaw-

czo-odbiorczy.

Odczyt radiowy polega na skiero-

waniu terminala w kierunku zainsta-

lowanych wodomierzy z modu∏em ra-

diowym i wys∏aniu zestawu poleceƒ

odczytu wodomierzy poprzez sygna∏

radiowy okreÊlonej cz´stotliwoÊci.

Odczyt zdalny w systemie radio-

wym jest mo˝liwy do przeprowa-

dzenia nawet w odleg∏oÊci ponad 50

metrów (zale˝nie od usytuowania

budynku, z którego jest dokonywa-

ny odczyt) od odczytywanych wo-

domierzy.

Zakoƒczenie

Woda jest jednym ze sk∏adników

przyrody, który jest niezb´dny cz∏o-

wiekowi do ˝ycia. W miar´ rozwoju

techniki cz∏owiek udoskonala i u∏a-

twia sobie pomiar zu˝ycia wody,

która jest wykorzystywana przez co-

raz wi´cej urzàdzeƒ wytwarzanych

i u∏atwiajàcych cz∏owiekowi jego co-

dzienne ˝ycie.
*) zgodnie z polskim prawem me-

trologicznym wodomierze przezna-

czone do wody ciep∏ej powinny byç

legalizowane co 4 lata, a przeznaczo-

ne do wody zimnej co 5 lat.
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