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Typ Obj. číslo Cena 
€ /1 ks

Komunikačné moduly 

PulseRF 868MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom AMRDA01B 98.2

PulseRF HRI-A3  868MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s 
HRI modulom A3 pre detekciu spätného prietoku

AMRDB01B 157

PulseRF 433MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom AMRDA11B 96.4

PulseRF HRI-A3  433MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s 
HRI modulom A3 pre detekciu spätného prietoku AMRDB11B 147

SensusRF Compact 868 rádiový modul je kompatibilný s domovými vodomermi 
pripravenými pre HRI 

AMRFA01B 139

Príslušenstvo

Káblová spojka IP68 181784 17.9

Komponenty pre mobilný odpočet

SIRT - Sensus RF rádiomodem, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním  vrátane sieťového adaptéra 
a USB kábla

04410594 1 114

SIRT - Sensus RF rádiomodem, 433 MHz, s Bluetooth rozhraním  vrátane sieťového adaptéra 
a USB kábla

04410595 1 107

Príslušenstvo k SIRT-u

Externá anténa pre SIRT 868 MHz 04410534 321

Externá anténa pre SIRT 433 MHz 04410537 375

Zdroj 04410532 12

Komponenty pre pevnú sieť

Repeater zosilňovač signálu 868 MHz 04410580 101

Repeater zosilňovač signálu 433 MHz 04410581 98.5

Gateway  - komunikačná brána 868 MHz 04410547 2 473

Gateway - komunikačná brána 433 MHz 04410548 2 007
   
Upozornenie: 
Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,  tel.číslo: +421918 961 966

Sensus RF rádiosystém
Komponenty pre diaľkové odpočty meradiel
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Sensus RF rádiosystém
Mobilná aplikácia pre diaľkové odpočty 
meradiel so SensusRF rádio
DIAVASO

- súbor aplikácií pre diaľkový odpočet dát z meradiel využitím      
  smartphonov alebo tabletov komunikujúcich s meradlom 
  prostredníctvom Sensus SIRT 
- súbor sa skladá z 5 aplikácií
- každá aplikácia môže byť využívaná samostatne alebo 
   v kombinácii s ďalšími
 - užívateľsky príjemný, modulárny súbor aplikácií
 - súbor aplikácií pre počiatočnú inštaláciu meradla, riadenie      
    pochôdzok odpočtov a správa dát
 - konfi gurácia a odpočet akéhokoľvek SensusRF koncového bodu
 - nie je potrebná žiadna infraštruktúra- postačuje iba server 
    a aplikácia Collection mobile
 - kompatibilný s väčšinou Android smartphonov a tabletov 
 - dostupné i ako hostované riešenie v datacentre
  

DIAVASO
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Upozornenie:
Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,  tel.číslo: +421 918 961 966

Typ Obj.číslo Cena 

Diavaso Collection Mobile 
hosting + ročný prenájom 
licencie

do 500 meradiel, vrátane podpory 2 hodiny za rok 28184631

cena bude 
spracovaná 
pre každý 

projekt indivi-
duálne

do 1000 meradiel, vrátane podpory 4 hodiny za rok 28184632

do 5000 meradiel, vrátane podpory 4 hodiny za rok 28184633

do 20000 meradiel, vrátane podpory 8 hodín za rok 28184634

do 50000 meradiel, vrátane podpory 12 hodín za rok 28184635

do 100000 meradiel, vrátane podpory 20 hodín za rok 28184636

Balík podpory 4 hod/ročně - volitelný doplněk podpory 28184690

Diavaso Collection Mobile 
server zákazníka + ročný 
prenájom licencie

do 5000 meradiel, vrátane podpory 4 hodiny za rok 28184643

do 20000 meradiel, vrátane podpory 8 hodín za rok 28184644

do 50000 meradiel, vrátane podpory 12 hodín za rok 28184645

do 100000 meradiel, vrátane podpory 20 hodín za rok 28184646

Balík podpory 4 hod/ročne - voliteľný doplnok podpory 28184690

Diavaso Confi guration & Service - ročný prenájom licencie, pre 3 zariadenia 28184615

Diavaso Essential - ročný prenájom licencie 28184601

Diavaso Collection Station - ročný prenájom licencie, pre 3 zariadenia 28184609

Diavaso Datalogger - ročný prenájom licencie, pre 3 zariadenia 28184616
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Typ Obj. čislo Cena 
€ /1 ks

M-Bus Prevodník impulzov

PadPuls M1, 1-Kanál,1,35 Ah-Batéria, montáž na stenu 182011 143

PadPuls M2 , 2-Kanál, 1,35 Ah-Batéria, montáž na stenu 184006 211

PadPuls M2C , 2-Kanál, 1,35 Ah-Batéria, montáž na DIN lištu 184008 228

M-Bus Úrovňový prevodník

M-Bus Úrovňový prevodník PW 3 (pre 3meradlá) - vyžaduje sieťový zdroj 182003 na vyžiadanie

Sieťový zdroj NT 003 pre PW3 182006 na vyžiadanie

M-Bus Prevodník úrovní MR 003 s USB interface (pre 10 meradiel) 182026 640

CMe2100 GSM/GPRS M-Bus Master 184090 766

CMe3000 TCP/IP M-Bus Master 184091 766

M-Bus Úrovňový prevodník  CMeX11S M-Bus Master 64 Slaves ( pre max. 64 meradiel) 184105 799

M-Bus Úrovňový prevodník  CMeX13S M-Bus Master 256 Slaves ( pre max. 250 meradiel) 184106 1 719

Datová hlavica

ODK-USB PC 184023 288
Software pre M-Bus meradlá

MiniCom 3 181447 353

Dokom CS - neobmedzená licencia 181444 na vyžiadanie

         
Upozornenie: 

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,  tel.číslo: +421 918 961 966

M-Bus
Systém odpočtu meračov v pevnej sieti 

• Software
• Prevodníky
• Protokol M-Bus v zmysle EN 13757-3, 
       IEC 870 /  EN 1434-3

M-Bus
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On-line Meranie a Ekonomická Analýza

- Pevná  rádiová sieť pre odpočet meradiel spotreby
- Merače spotreby (vodomery, merače tepla, elektromery, 
  plynomery) majú integrovanú rádiovú komunikáciu alebo sú     
  osadené rádiovými modulmi (RF moduly).
- Odčítané stavy meradiel sa on-line transportujú cez inter  
  netovú bránu do centrálneho serveru.
- Odčítané údaje v reálnom čase sú automaticky spracovávané,     
  vizualizované v grafoch, tabuľkách a taktiež zálohované pre     
  ďalšie možné spracovávanie a  analyzovanie.
- Spotreba jednotlivých meradiel zobrazovaná prostredníctvom  
  software OMEA je spotreba v reálnom čase.

Typ Popis Obj. číslo Cena 
€ /1 ks

Merače a moduly pre zber dát 

v zmysle konkrétnej cenovej ponuky

Rádiové teplomery

Interiérový teplomer WB868 TI2 wMBus teplomer pre meranie interiérovej teploty 94022895 na vyžiadanie

Repeater - zosilňovač signálu

Repeater wM-Bus, bat zosilňovač signálu, batériové napájanie 94024006 na vyžiadanie

Repeater wM-Bus, sieť. zosilňovač signálu, sieťové napájanie 94024007 na vyžiadanie

Gateway - komunikačné brány*

WB868-RFE-LP-H Ethernet gateway pre wMBus sieť 94022528 na vyžiadanie

WB868-RFG-LP-H GSM + Ethernet  gateway pre wMBus sieť 94022131 na vyžiadanie

*Box-V (potrebný k inštalácii 
gateway)

Montážny box veľký (obsahuje AC/DC zdroj, 
anténu, istič, DIN-lištu, svorkovnicu, priechodky)

94021978 na vyžiadanie

  

OMEA

Typ Popis Obj.číslo Cena 
€ /1 ks

Príslušenstvo

W-A2-TS Tyčková anténa  94021979 na vyžiadanie

W-A2-2M Tyčková anténa, magnetické uchytenie 94021980 na vyžiadanie

LAN-WMBUS-D1-TC USB kľúč na konfi gurovanie repeaterov wM-Bus 94024005 na vyžiadanie

Radio USB Stick for Domo R USB kľúč na konfi gurovanie DomoR 68118806 na vyžiadanie

Popis Obj.číslo
Cena 

€ /1 ks/
mesiac

OMEA-BD - OMEA aplikácia pre bytové objekty

Používanie softwarovej aplikácie OMEA -BD - cena na jeden meraný údaj ** - na vyžiadanie

Prevádzková podpora aplikácie OMEA -BD -  základný poplatok za objekt ** - na vyžiadanie

Prevádzková podpora aplikácie OMEA -BD -  poplatok za bytový / nebytový priestor ** - na vyžiadanie

OMEA-Monitor - OMEA aplikácia pre nebytové objekty

Používanie softwarovej aplikácie  OMEA-Monitor - cena za 1 až 3 merané údaje 
v objekte **

- na vyžiadanie

Používanie softwarovej aplikácie  OMEA-Monitor - cena za každý ďalší meraný údaj 
v objekte **

- na vyžiadanie

 **  Náklady spojené s montážou, uvedením do prevádzky, zaškolením a taktiež dopravné náklady budú kalkulované na 
základe konkrétnej požiadavky.
Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,  tel.číslo: +421 918 961 966
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Xylem 

Sensus Slovensko a.s.
Nám.Dr.A.Schweitzera 194 
916 01 Stará Turá 
Slovensko
+421 (0)32 775 3226
info.sk@xylem.com

Cenník 01/2023, technické zmeny, chyby a tlačové chyby vyhradené.
Sensus a Xylem sú registrované ochranné známky spoločnosti Xylem Inc. 
© 2020 Xylem Inc

O Xyleme
1) Tkanivo v rastlinách, ktoré privádza vodu smerom hore z koreňov.
2) Vedúca svetová spoločnosť v oblasti vodohospodárskych technológií.

Sme globálny tím zjednotený so spoločným cieľom: vytvárať pokročilé technologické riešenia svetových 
problémov s vodou. Vývoj našej technológie, ktorá zlepší spôsob využívania, zachovania a opätovného 
využívania vody v budúcnosti, je pre našu prácu kľúčový. Naše výrobky a služby vodu čerpajú, dopravujú, 
upravujú, analyzujú, monitorujú a vracajú späť do životného cyklu vody v službách verejných služieb, 
priemyselných, obytných a komerčných budov a poľnohospodárskeho prostredia. Xylem tiež poskytuje 
portfólio inteligentných meradiel, sieťových technológií a pokročilých analytických riešení pre vodné, 
elektrické a plynové rozvodné systémy. Vo viac ako 150 krajinách máme silné a dlhoročné vzťahy so 
zákazníkmi, ktorí nás poznajú pre našu silnú kombináciu popredných značiek výrobkov a aplikačných 
poznatkov s cieleným zameraním na vývoj komplexných a udržateľných riešení.

Viac informácií nájdete na www.xylem.com.


