
Odečtová hlava IoT.water
komunikující do sítě NB-IoT

Logo IOT WATER

IoT.water přináší unikátní kombinaci zkušeností  
v oblasti vodárenství a informačních technologií.  

Nabízíme komplexní řešení pro integraci dat z odečtů  
a digitalizaci procesů a také systémovou  

integraci v utilitním prostředí.



Odečtová hlava IoT.water komunikující do sítě NB-IoT

Zařízení sloužící k dálkové odečtu stavu číselníku vodoměru a souvisejících veličin.

Dálkový odečet je realizován prostřednictvím rádiové komunikace, kdy odečtová hlava odesílá datové zprávy  
do IoT sítě NB-IoT.

Přehled funkcí:
 Snímání stavu vodoměru, vyhodnocování provozních a alarmových stavů z měřených údajů
 Způsoby odečtu: NB-IoT (Narrowband)

Kabel pro připojení snímače:
standardní délka: 8 m, maximální délka: 10 m

Rozměry vysílače s anténou:
80 x 80 x 230 mm

Hmotnost:
890 g (vč. 8m kabelu) 

Vodotěsnost:
IP68 

Výdrž baterií:
6 let při vysílání 4x denně do NB-IoT s dostupností 
odečtových zpráv s intervalem 20 minut
Možnost výměny baterie u výrobce

Měřené údaje:
 Spotřeba (dopředný tok)
 Zpětný tok
 Teplota snímače
 Zatopení snímače
 Demontáž snímače
 Poškození snímače/kabeláže
 Stav baterie / odběr
 Kvalita datového spojení
 Konfigurovatelný alarm maximálního průtoku

Kompatibilní typy vodoměrů:
 Itron: Flodis, Aquadis, Medis Cyble, Flostar M atd.
 Sensus: 420, 620, 820, MeiStream, WP, WS, WPD atd.
 Elster: V20/210, M100i, C4000, H4000, H5000 atd.
 A také další typy se stejným způsobem montáže 
snímače + další vodoměry s impulsním výstupem



Proces

Instalace OH

Reinstalace OH

Odesílání zpráv

Alarmové události

Dokrývání lokalit

Dostupnost dat

Přenos dat do ZIS

Odečtová hlava LoRaWAN / SIGFOX

SMG Mobile + Mobilní odečtový přijímač (MOP).

SMG Mobile + MOP v terénu jako náhrada staré 
instalace.

Každá odeslaná zpráva obsahuje jedno měření 
(standardně 20x denně).

Část alarmů je vysílána mimo odečtové zprávy 
(okamžitě), část alarmů je vyhodnocována  
na SMG Server.

V rámci plánovaného rozvoje sítí LoRaWAN  
a dále na individuální žádosti IOTW.

Každá odečtová zpráva je po přijetí dostupná.

Každá platná odečtová zpráva je po přijetí  
odeslána do ZIS.

OH verze NB-IoT

SMG Mobile

Reset pomocí magnetu + SMG Mobile.

V každém navázaném spojení je odeslán „balík“ dat  
– spojení 4x denně se vzorky po 20 minutách v zá- 
kladním nastavení a optimálních podmínkách sítě.

Všechny alarmy jsou vyhodnocovány na SMG 
Server po doručení dat.

Na území Česka počítáme s využitím stávajících 
sítí Vodafone a O2, pro Slovensko bude využita  
síť operátora Slovak Telekom.

Po každém doručení „balíku“ dat jsou dohrána 
zpětně data za poslední interval (standardně 6h) 
po 20minutových vzorcích.

Po doručení „balíku“ na SMG Server jsou  
nárazově dohrána platná data do ZIS.
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Rozdílová tabulka pro práci s NB-IoT Odečtovými hlavami
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejdůležitější změny v procesech u Odečtových hlav NB-IoT  
a doprovodné informace. 

Výhody
 Zvýšená četnost měření, tzn. možnost odesílat větší objem dat 
 z OH do systému SMG (72 odečtů / den s možností navýšení) 
 se srovnatelnou výdrží a životností.

 Vyšší úspěšnost přenosu naměřených dat 
 ve vodárenských podmínkách.

 Silní technologičtí partneři ve výstavbě NB-IoT sítí
 – Vodafone, T-Mobile, O2.

OH-Itron ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OH-Sensus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OH se snímačem REED RD 01 ✔ – – – – – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem REED R 01 ✔ – – – – – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem Falcon PR7 ✔ ✔ – – ✔ – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem Falcon PR6 ✔ ✔ – – ✔ – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem HRI-Mei ✔ ✔ – – – – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem Elster T160 ✔ – – – – – ✔ ✔ ✔

OH se snímačem Falcon MJ	 ✔ ✔* – – – ✔ ✔ ✔ ✔

OH bez snímače ✔   podle připojeného snímače   ✔ ✔ ✔

* kompenzovaný zpětný tok

Odečtovou hlavou měřené údaje 
podle připojeného snímače

Spotřeba Zpětný
tok

Teplota
snímače

Zatopení
snímače

Demontáž
snímače /

nekalibrovaný
stav

Poškození
snímače /
kabeláže

Stav baterie /
odběr

Kvalita
datového
spojení

Konfigurovatelný
alarm max.

průtoku
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