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Komunikačný modul Domo M 
M-Bus
Pre jednovtokové vodomery DomoJet a 
viacvtokové vodomery DomoMUK

Najmodernejší vstavaný optický snímač deteguje otáčky ručičky s indikáciou litrov. 
Zisťuje tiež smer prúdenia vody.

Počas prevádzky je modul napájaný zo siete M-Bus. Keď je odpojený od siete, je 
napájaný vstavanou batériou.

Po namontovaní a zaplombovaní modulu na vodomere pomocou dodanej 
súpravy sa aktivuje automaticky po pripojení káblov k sieti M-Bus alebo pri 
konfigurácii prostredníctvom jednotky MICROMASTER alebo ľubovoľnej jednotky 
master M-Bus. Na zmenu továrenskej konfigurácie alebo zladenie odpočtu s 
vodomerom možno použiť softvér MiniCom 3 a odčítavací softvér Doko CS. Na 
komunikáciu je nutný prevodník logických úrovní kompatibilný so zbernicou 
M-Bus, napr. z radu Sensus CMeX.

Modul prenáša prostredníctvom zbernice M-Bus aktuálny odpočet a ďalšie 
informácie, ako je periodický odpočet, 13 historických meraní, objem spätného 
prietoku, alarm spätného prietoku a priesaku.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pulzný faktor 1 impulz = 1 liter (max. 2 impulzy za sekundu)

Obojsmerný režim Áno

Výstup Štandard M-Bus, EN 13757

Maximálna frekvencia impulzov 2 Hz

Spravované dáta (rámec M-Bus) ID, aktuálny odpočet, periodický odpočet, 13 historických meraní, spätný prietok, 
alarm spätného prietoku, alarm priesaku

Kábel Bipolárny kábel (biely a hnedý); žiadne požiadavky na polaritu

Dĺžka kábla 1 m

Životnosť batérie s napájaním M-Bus Až 12 rokov

Životnosť batérie bez napájania M-Bus 1,5 roka

Ekologická trieda C

Elektromagnetická trieda E2

Stupeň krytia IP68, elektronický snímač zaliaty živicou

Prevádzková teplota -10 °C ÷ +55 °C

Skladovacia teplota -20 °C ÷ +70 °C

Referenčné normy EN 61000, EN 14154-3, EN 13757-2, EN 13757-3

Kompletné pokyny nájdete v inštalačnej príručke, ktorá je k dispozícii na adrese www.sensus.com.


