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PRZENOŚNY TERMINAL

MiniReader

MiniReader jest  przenośnym terminalem zasilanym 

z baterii, pozwalającym na odczyt stanu i numeru seryjnego 

wodomierza poprzez indukcyjny interfejs MiniBus. 

Przy jego użyciu można dokonać odczytu do 16 

wodomierzy.

Uzyskane dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD.

ZASADA DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE

Do zdalnych odczytów w systemach mobilnych Sensus.

Gromadzenie danych: stan liczydła, nr urządzenia. 

Natychmiastowy odczyt indukcyjny.

Odczyt wizualny z wyświetlacza LCD.

CECHY SZCZEGÓLNE 

Ergonomiczna forma.

Pewny i komfortowy odczyt

Natychmiastowy odczyt indukcyjny za pośrednictwem 

interfejsu MiniBus - po przyłożeniu do gniazda MiniPad.

Odczyt wizualny z wyświetlacza LCD.

Przewijanie zestawów danych.

Kasowanie zestawów danych.

Zmiana prędkości transmisji.

Alarm niskiego poziomu napięciu baterii.

Informacja o błędach.

®

Liczydło Encoder (patent Sensus) oparte jest na skanowaniu 

położenia bębenków mechanicznego liczydła dzięki 

wykorzystaniu elementów optoelektronicznych, bez wpływu 

na parametry metrologiczne wodomierza. Dzięki temu 

zagwarantowana jest całkowita korelacja pomiędzy 

wskazaniem liczydła mechanicznego, a odczytem zdalnym. 

Liczydło Encoder posiada elektroniczny port szeregowy 

z wyjściem w standardzie MiniBus, co umożliwia zastosowanie 

do odczytu terminala MiniReader. Moduł elektroniczny liczydła 

Encoder nie wymaga ciągłego zasilania - podawane jest tylko 

podczas odczytu (skanowania położenia bębenków) 

z zewnętrznego źródła, np. terminala  MiniReader.

ODCZYT Z LICZYDŁA ENCODER (MINIBUS)

Nr wodomierza (8 pozycji).

Stan liczydła (max. 8 pozycji).

Nr komórki pamięci (1-16).
3

Jednostka miary - m .

Alarm niskiego poziomu napięciu baterii.

Informacja o błędach.

ODCZYT WIZUALNY

DANE DO ZAMÓWIENIA

nr katalogowy 182080MiniReader
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KOMPATYBILNOŚĆ MINIREADER 
Z WODOMIERZAMI SENSUS

MiniReader kompatybilny jest z wodomierzami Sensus, 

wyposażonymi w liczydła Encoder lub moduł HRI z 

interfejsem danych.
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