
 

 
 

 

 

 

 

Mūsų stiprybė: 

Jūsų nauda 
 

 

■ Mechaninis skaičiavimo mechanizmas iki 1 litro: 

Efektyvus suvartojimo monitoringas 

išmaniomis apskaitos programomis 

■ Revoliucinė Multiprotocol sąsaja: 

Investicijų saugumas dėka skaitiklio 

suderinamumo 

■ Patikimas skaitiklio rodmenų perdavimas: 

Jokių prarastų duomenų ir 

garantuotas apskaitos duomenų 

saugumas 

■ Duomenų registras be maitinimo elementų: 

Jokių tarnavimo laiko apribojimų 

■ Nebūtinas skaitiklio programavimas įtraukiant į 

apskaitos sistemą (Plug&Play): 

Lengva ir paprasta instaliacija vietoje 

■ Standartizuota sąsaja: 

Jokių tarnavimo laiko apribojimų 

■ Ilgas tarnavimo laikas, patikimas įvadinis skaitiklis: 

Puikus matavimo stabilumas ir 

patikimumas 

 Mažų srautų matavimas: 
Didesnis ekonominis efektyvumas 

 

 

Panaudojimas 
 

 

■ Automatizuotas stacionarus ar mobilus duomenų 
nuskaitymo tinklas 

■ Laidinis ar radiobanginis rodmenų nuskaitymas iš 
sunkiai pasiekiamų skaitiklių įrengimo vietų (šuliniai, 
rezervuarai)

Sąvybės 

 
 

■ Rotacinis srauto matuoklis, sauso tipo, su magnetine mova 

■ Q3 2,5 – 16: matavimo ribos R400, horizontali padėtis 

■ Q3 2,5: matavimo ribos R400, koncentrinė padėtis 

■ 8 skaičių skalė su 3 skaičiais po kablelio 

■ Skaičiuotuvas pasukamas 360o 

■ Maksimalus darbinis slėgis PN 16 bar 

■ Maksimali darbinė temperatūra 30o C 

■ Aukšto kokybės atsparios korozijai medžiagos 

■ CE atitiktis Europos Matavimo priemonių direktyvai (MID) 

■ Standartinis skaičiuotuvas su Multiprotocol sąsaja 

 

 

 

 

Parinktys 
 

 

■ Užtvindymui atsparus PODIXcoder MP skaičiuotuvas (IP68) su Multiprotocol sąsaja ir skaitiklio 
dangeliu / 5 m kabeliu 

■ Matavimo ribos R250 horizontaliai ir koncentriškai 

■ Radijo modulis RCM compact arba RCM split  

 
 
 

 www.gwf.ch  

PODIXcoder
® 
MP 

Įvadinis šalto vandens skaitiklis iki 30°C  

DN 15, 20, 25, 32, 40 

http://www.gwf.ch/


Techniniai duomenys 
 

 

 

Pavadinimas PODIXcoder MP  

(horizontalus) 

PODIXcoder MP 
(koncentr.) 

Nominalus skersmuo DN Mm 15 20 25 32 40 15 

Skaitiklio sriegis G...B Coliai ¾ 1 1¼ 1½ 2 1½ 

Pajungimo sriegis R... Coliai ½ ¾ 1 1¼ 1½ - 

Darbinis slėgis PN Bar 16 16 16 16 16 16 

Nominalus srautas Q
3

 m
3

/h 2,5 4 6,3 10 16 2,5 

Didžiausias srautas Q
4

 m
3

/h 3,125 5 7,875 12,5 20 3,125 

Tarpinis srautas ±2% Q
2

 m
3

/h 0,01 0,016 0,025 0,04 0,064 0,01 

Minimalus srautas ±5% Q
1

 m
3

/h 0,006 0,01 0,016 0,025 0,04 0,006 

Mažiausia nuskaitoma 
vertė 

 Ltr. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 

Maksimali vertė  m
3

 100 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000 100 000 

Temperatūra  Maks 
o

C 30 30 30 30 30 30 

Matavimo ribos   R400 R400 R400 R400 R400 R400 

 
 

 

GWFcoder technologija 

 
 

2-oji karta – dar lankstesnė 

GWFcoder sistema tiksliai ir patikimai nuskaito mechaninio skaičiuotuvo vertę ir teikia duomenis 
standartizuotomis sąsajomis. Skaičių velenėliai su trimis skirtingo ilgio, asimetriškai išdėstytais plyšiais yra 
skanuojami šviesolaidžių, kurie prijungti prie 5 šviesos diodų (LED). Tokiu būdu nustatoma ir koduojama 
nuskaitymo registre tiksli kiekvieno skaičių velenėlio padėtis ir gali būti perduota kaip dalis GWFcoder sąsajos 
protokolo. Šis GWF patentuotas principas naudojamas milijonuose instaliacijų pasaulyje jau daugiau kaip 15 
metų. GWFcoder sąsaja garantuoja absoliutų ryšį tarp elektroninių rodmenų ir registro nuskaitymo ir suteikia 
nepalyginamai aukštesnio lygio informaciją lyginant su skaitikliais su impulsiniu išėjimu. 
Skaitikliuose su GWFcoder technologija nėra akumuliatorinių baterijų, kas nedaro įtakos patikros 
periodų ciklams. Nuskaitymo įrenginiai tiekia energiją nuskaitymui. 

GWF pagerino šią antros kartos išmanaus nuskaitymo technologiją, skanuojami 8 skaičių 
velenėliai  vietoj 5, tokiu būdu palaikomas nuskaitymas iki 1 litro. Be to, visi produktai su 
Multiprotocol užtikrina lankstų perjungimą tarp SCR (IEC) ir M-Bus, kas leidžia lengvą ir greitą 
„Plug & Play“ instaliaciją vietoje. 

Su GWF radijo moduliu RCM sąsaja gali būti naudojama belaidžiam M-Bus (WMB). 

 
 
 
 
Panaudojimo pavyzdys 

 

Belaidis nuskaitymas 

Skaitiklis su GWFcoder registru 
nuskaitomas radijo bangomis naudojant 
mobilų įrenginį  
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