
 
 
 

 
 
Radio moduli Sontex Supercom 581 iespējams uzstādīt jebkurā laikā, nedemontējot 

skaitītāju. Sontex divvirzienu radio sistēma ļauj nolasīt skaitītāja rādījumus, izmantojot 
mobilo radio modemu vai arī tieši no biroja izmantojot radio centrāli.  
 

Radio moduli Sontex Supercom 581 var uzstādīt lielākajai daļai Wehrle MTK un MTW 
ūdens skaitītājiem kā arī citiem modulārajiem EAS-Modular tipa ūdens skaitītājiem.  
 
 
 

Ar baterijām darbināmais radio modulis Sontex Supercom 581 skenē ūdens skaitītāja 
patērēto ūdens daudzumu, uzkrāj un saglabā datus atmiņā. 
 

Skenēšana garantē precīzu un pareizu datu nolasīšanu. Radio modulis Sontex 
Supercom 581 ir aprīkots ar manipulāciju aizsardzības sistēmu. Ja radio moduļa korpuss ir 
noņemts un/vai atvērts, vai tiek veiktas citas manipulācijas ar skaitītāju un/vai radio moduli, 
manipulāciju aizsardzības sistēma izveido kļūdas ziņojumu. 
 
 
 
Radio modulī Sontex Supercom 581 
iespējams ieprogrammēt sekojošas vērtības: 
 

 Skaitītāja identifikācijas numurs 
 Skaitītāja tips (aukstā vai karstā ūdens) 
 Radio moduļa sērijas numurs 
 Pašreizējais laiks un datums 
 Uzkrātais ūdens patēriņš 
 Patēriņš par 15 mēnešiem 
 Baterijas darbības laiks 
 Mehānisko manipulāciju aizsardzība: 

saglabā pēdējās manipulācijas laiku, datumu 
un kopējo manipulāciju laiku minūtēs 

 Magnētisko manipulāciju aizsardzība: 
saglabā pēdējās manipulācijas laiku, datumu 
un kopējo manipulāciju laiku minūtēs 

 Impulsa vērtība 
 Moduļa restartēšanu skaits 

 
 
 
 
 
 
 

Radio modulis Sontex Supercom 581 

Darbības princips 

Iespējas 

SIA „Sano”, Vestienas iela 6, Rīga, LV-1035, + 371 67578670, + 371 29104904 



 [Pick the date] 
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Vispārīgi 

Versijas Qn 1.5 - 3.5m3/h un Qn 6 - 15m3/h 

Impulsa vērtība 1 l/Imp 

Darba temperatūra no 5° līdz 55°C 

Uzglabāšanas temperatūra no -20 līdz 70°C 

Korpuss 

Aizsardzības klases IP52 un IP68 

Radio (atbilstība saskaņā ar R&TTE 1999/5/CE) 

Metode Divvirzienu 

Frekvence 433.82 MHz 

Protokols Radiāns EN60870-5 (M-Bus) 

Pārraides ātrums 2’400 Baud 

Diapazons Aptuveni 30m 

Atmiņa 

EEPROM ik dienas saglabāšana 

Elektronikas dati 

Strāvas padeve 3V ilgmūžīga litija baterija 

Mūža ilgums 10 gadi 

Pielietojams plašam Wehrle 

ūdens skaitītāju klāstam 

 
• Vienstrūklas sausā tipa 
•  Daudzstrūklu sausā tipa 

•  Māju tipa 
• Dzīvokļu tipa 

• Citiem EAS-Modular tipa 
skaitītājiem 

Tehniskie dati 

SIA „Sano”, Vestienas iela 6, Rīga, LV-1035, + 371 67578670, + 371 29104904 

Datu nolasīšanas 

iekārtas 

Izmēri mm 


