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 Siemeca WalkBy  

 RADIO ADAPTÉR 
 

WFZ166..

 Naklapávací modul pro externí speciáln� upravné vodom�ry 

  

  
Radio adaptér detekuje a zpracovává na�tené impulsy z mechanických speciáln� 
upravených vodom�r� a p�enáší tyto údaje v systému Siemeca WalkBy. Pro 
nastavení je radio adaptér vybaven optickým rozhraním. 

Možnosti použití 

Pulsní adaptér je sou�ást systému Siemeca WalkBy. Používá se pro speciáln� 

upravené mechanické vodom�ry (externí m��i�e) s impulsním výstupem jejihž  data 

jsou detekována v systému Siemeca WalkBy. Pro m��ení spot�eby teplé a studené 

vody. 

Funkce 

• Detekování na�ítaných puls� speciáln� upraveného mechanického vodom�ru, na 

kterém je radio adaptér naklapnut  

• Monitorování detekce puls� jak pro zajišt�ní funk�nosti, tak i zjišt�ní neoprávn�né 

manipulace 

• Zpracování puls�, uložení údaj� o spot�eb� a údaj� k stanovenému dni – radio 

adaptér nemá vlastní zobrazení t�chto údaj�.  

• Ode�et údaj� o spot�eb� prost�ednictvím radio p�enosu do ode�tové jednotky 

systému Siemeca WalkBy. 
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• Možnosti nastavení (nastavení zákazníkem) 

- Stanovený den 
- Aktuální údaj o spot�eb� 
- Médium 
- Výrobní �íslo 
- Ode�tový mód: ro�ní / m�sí�ní 
- �as posunutí prvního ode�tového dne 
- Víkend bez p�enosu telegram� 
- Perioda p�enosu v pr�b�hu dne (t.j. 6:00 - 18:00) 
- Použití v systému Siemeca™ AMR (není možné zp�tn�) 

• Nezávisle na nastavení ode�tového módu m��i�e vysílají stavové telegramy 
n�kolikrát denn� b�hem celého roku 

 
• Aktuální údaje o spot�eb� 
• Údaj k stanovenému dni 
• 13 m�sí�ních údaj� o spot�eb� 
• Poruchový kód 
• Datum poruchy 

P�ehled typ� 

Pro každý speciáln� upravený mechanický vodom�r od r�zných výrobc� musí být vždy 
objednán konkrétní typ radio adaptéru. 
 
Výrobce Typ vodom�ru Siemeca WalkBy radio 

adaptéry 
Elster Messtechnik GmbH EV-A WFZ166.EL 
 MO-A 

MOZ-A 
WFZ166.EL 

Deltamess DWWF GmbH Delta-AP-Funk-V WFZ166.DM 
 Delta-TK-Funk-V WFZ166.DM 
Wasser-Geräte GmbH ETW (MFS) WFZ166.WG 

Objednávání 

P�i objednání musí být uveden celý objednací ASN kód. Následující parametry a  
hodnoty jsou v továrním nastavení: 
• Stanovený den 31. prosinec 
• Aktuální údaj o spot�eb� 00000 m³ 
• Médium studená voda 
 
S ohledem na system Siemca WalkBy je WFZ166 nastaven následovn�: 
• Ro�ní ode�et 
• �as posunutí prvního ode�tového dne o 0 dní 
• Perioda p�enosu v pr�b�hu dne od 8:00 do 18:00 
• V ned�li nejsou p�enášeny žádné telegramy. 

Kombinace p�ístroj� 

Pro každý mechanický speciáln� upravený vodom�r je t�eba jeden radio adaptér. Radio 
adaptér musí být vybrán pro odpovídající typ vodom�ru p�íslušného výrobce jinak 
nem�že být garantováno mechanické uchycení adaptéru na vodom�r a jeho správná 
funkce p�i na�ítání spot�eby. 

Uložené údaje 
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Rozm�ry 

 

Obrázek 1: WFZ166.EL  

Obrázek 2: WFZ166.DM  
  

Obrázek 3: WFZ166.WG 
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Technické údaje 

CE shoda 

 

Directive 1995/5/EC (R&TTE Directive) 

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act 

(FTEG) 

Stupe� krytí IP 54 

Elektromagnetická kompatibilita 

Interference imunita 

Interference emise 

Bezpe�nost IT instalací 

 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 

EN 60950-1 

Jmenovité nap�tí DC 3 V 

Životnost baterie 12 let + 12 m�síc� rezerva 

P�enos dat dle EN 13757/4 

Jmenovitá frekvence 868.3 MHz 

Vysílací výkon < 5 dBm 

Klí�ovací pom�r < 1 % 

Hodnota pulsu  

WFZ166.EL 0,0005m³ 

WFZ166.DM 0,005m³ 

WFZ166.WG 0,005m³ 

Dovolená okolní teplota 

P�i transportu  

P�i skladování a provozu 

 

-10 °C do max.+60 °C 

    0 °C do max. +55 °C 

 

Tento katalogový list obsahuje všeobecný popis, t.j. technické parametry, použití atd. V n�kterých p�ípadech 

m�že dojít ke zm�n�. Proto je nezbytné p�ed objednáním definovat své požadavky. 
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