Wodomierzy jest wiele,
ale tylko jeden...

EPico

► Zdalny odczyt bez wchodzenia do mieszkania
► Unikalna konstrukcja
► Spełnienie najnowszych wymagań
metrologicznych MID
► Precyzyjny pomiar w każdej
pozycji zabudowy
► Wysokie bezpieczeństwo
i wiarygodność pomiarów
► Zrównoważony bilans wody
w nieruchomości

Wodomierz elektroniczny z nadajnikiem radiowym EPico
Podstawowe dane i cechy wodomierza:
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► Zabudowa pionowa lub pozioma
► Zakres wskazań liczydła: 9.999,999 m3
► Wartość działki elementarnej: 0,001 m3
► Częstotliwość fal radiowych: 868 MHz
► Certyfikat badania typu zgodny z MID
nr DE-11-MI001-PTB005
► Zakres pomiarowy i dokładność: R125H/R80V
► Nowy sposób opisu parametrów metrologicznych
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► Jednoczesny odczyt wraz z zapamiętaniem wskazań
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określony w MID
► Pamięć 14 miesięcznych wskazań
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wszystkich wodomierzy
► Sygnalizacja prób manipulacji magnetycznej
i mechanicznej

Dzięki nowoczesnej i przemyślanej
konstrukcji wodomierza EPico oraz
jego doskonałym parametrom me-

► Ekstremalnie niski próg rozruchu

trologicznym oddajemy do Państwa

► Brak elementów ruchomych w liczydle wodomierza

dyspozycji urządzenie pomiarowe,

► Moc sygnału ok 1 mW

cyzyjny,

► Wysokie bezpieczeństwo i wiarygodność wskazań
odczytywanych zdalnie
► Emisja fal radiowych zredukowana do niezbędnego
minimum
► System transmisji radiowej kompatybilny
z podzielnikami kosztów ogrzewania
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którego pomiar jest nie tylko preale

również

wiarygodny.

Połączenie tych dwóch cech jest
szczególnie ważne w przypadku wodomierzy z odczytem zdalnym, które
przez wiele lat nie podlegają wizualnej kontroli ze strony zarządcy nieruchomości. Funkcje te przejmuje rozbudowana elektronika wodomierzy.

