
  

 : MCU AM202W الگر کنتور آب  ■

دریافت، براي اندازه گیري سیستمهاي مدیریت  نوان بخش هوشمندبه ع MCU AM202W مدل الگر 

و به تولید  توسط واحد تحقیقات و نوآوري شرکت آب بان صنعتگران طراحی ،ذخیره و ارسال اطالعات

  انبوه رسیده است.

قابلیت اتصال به انواع کنتورهاي آب مکانیکی و دیجیتالی را دارا بوده و  MCU AM202W مدل الگر

امکانات الزم جهت ذخیره سازي یک میلیون  GSM/GPRSعالوه بر دریافت و ارسال داده ها از طریق 

 نمونه از داده ها در این الگر در نظر گرفته شده است.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهز به پورتهايRS485  وM-BUS 

 ارسال اطالعات از طریقGSM/GPRS 

 ارسال داده در بسترNB-IOT  868و یا باند فرکانسیMhz  

 سال7تا 5 :عمر باتري(توانایی کارکرد با برق و باتري.( 

ي الکترونیکی و مکانیکیقابل اجرا در انواع کنتورها. 

 :درجه سانتی گراد.60تا  -20دماي کاري + 

 :درجه حفاظتیIP67 

طراحی مستحکم با حداقل امکان دستکاري. 

مرجع زمانی دقیق با قابلیت همزمان سازي. 

 :MCU AM202W آب الگر کنتورمشخصات فنی   ■

 :MCU AM202W الگر کنتور آب هشدارها و پیام هاي  ■

 دستکاري درب جعبه و یا جابجایی. 

 نزدیک شدن آهنرباي قوي به منظور مختل کردن عملکرد کنتور. 

 اعالن اتمام ظرفیت باتري. 

 امکان ارسال اطالعات به تلفن هوشمند براي افراد تعریف شده. 

 



 

 

 

 

 

 

  اندازه گیري دقیق حجم آب توسط کنتور آب داراي تاییدیهMID از اتحادیه اروپا. 

  قابلیت اطمینان باال در ارسال داده با استفاده از.GSM/GPRS 

 نصب آسان بدون نیاز به پیکربندي در هنگام نصب. 

 امکان به روز رسانی از راه دور.(Firmware Update) 

  مقاوم در برابر ضربه و دستکاري ،از جنس پلی کربناتبدنه قسمت الکترونیک مجهز به. 

  همزمان سازيساعت داخلی دقیق با قابلیت. 

 پروسه خواندن از کنتور با دقت بسیار باال. 

 نرم افزار داخلی قدرتمند و هوشمند. 

 قابلیت پیکربندي از راه دور براي تنظیم دوره هاي قرائت و ارسال داده. 

 حداکثر امنیت انتقال اطالعات در تمام بسترهاي ارتباطی. 

 :MCU AM202W الگر کنتور آب مزایاي  ■


