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Woda

•	 Umożliwianie właściwego doboru wielkości urządzenia 

pomiarowego

•	 Automatyzacja procesu rozliczeń 

•	 Wykrywanie nieuczciwych odbiorców/kradzieży wody 

z hydrantów

•	 Optymalizacja kosztów obsługi sieci wodociągowej

•	 Dostarczanie precyzyjnych informacji o parametrach 

sieci wodociągowej

•	 Kalibracja sieci wodociągowej (ciśnienie)

•	 Budowanie systemu aktywnej kontroli wycieków

OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiuOdczyt poprzez
sieć GPRS

Obsługa protokołów 
w standardzie

Stopień ochrony
IP 68

IP 68

*czujnik ciśnienia

Korzyści użytkowania



Rejestrator przepływu MacR6 to innowacyjne urządzenie telemetryczne, automatycznie przekazujące 
dane przez infrastrukturę GSM do administratorów sieci dystrybucji wody.
MacR6 stosowany jest do wspierania procesów rozliczania, profilowania zużycia wody wśród odbiorców, 
aktywnej kontroli parametrów sieci wodociągowej (przepływ i ciśnienie), wykrywania sytuacji awaryjnych.
Może być kluczowym elementem stacjonarnego systemu zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych.
MacR6 jest rozwiązaniem uniwersalnym, współpracującym ze wszystkimi urządzeniami pomiarowy-
mi: wodomierze, przepływomierze, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej,  które są wyposażone w
bezpotencjałowy styk lub wyjście typu otwarty kolektor. 
Dostępny w dwóch wykonaniach: MacR6 P (przepływ), MacR6 PC (przepływ + ciśnienie).
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Dane techniczne
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•	 Maksymalnie uproszczony proces montażu oraz konfiguracji urządzenia
•	 Wymienna bateria w miejscu montażu urządzenia
•	 Zastosowanie bezpiecznych protokołów internetowych TCP/HTTPS, funkcjonowanie w sieciach 

2G i 3G
•	 Otwarta formuła protokołu TCP i standardu transmisji – współdziałanie z różnymi rozwiązaniami IT 
•	 Funkcja geolokalizacji urządzenia
•	 Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zgodna z wymaganiami normy 

EN 62262
•	 Możliwość lokalnego odczytu
•	 Bezpieczna praca w atmosferze wybuchowej, certyfikat ATEX 0037

Zasilanie
Bateryjne, wymienna bateria litowa 15 Ah, czas pracy: 10 lat przy raportowaniu raz na tydzień, 

5 lat przy raportowaniu raz dziennie

Stopień ochrony IP 68 zgodny z wymaganiami normy EN 60529

Zakres temperatur od -25 do +55 stopni Celsjusza

Wymiary 124mm x 85mm x40mm

Wejścia pomiarowe Dwa wejścia 0-5V, skalowalne z źródłem zasilania przetworników

Wejścia impulsowe
Dwa wejścia impulsowe, f. max,10Hz, do współpracy ze stykiem bezpotencjałowym lub 

wyjściem typu otwarty kolektor, złącze szczelne lub przepust

Transmisja

Wbudowany czterozakresowy modem GSM pracujący w sieci 2G, opcja 3G. Komunikacja lokalna: 

interfejs optyczny w standardzie IEC 62056-21. Możliwość lokalnego odczytu danych poprzez 

aplikacje na PC: PlumREADER oraz na tablety/ smartfony: MacReader oraz MacReader+. 

Obsługa protokołów transmisji TCP, UDP, FTP, NTP, https.

Antena GSM Wbudowana antena wewnętrzna mikropaskowa lub opcjonalna zewnętrzna

Wyświetlacz LCD

Wizualizacja: alarmy, stan baterii, stan sieci GPRS, stan transmisji danych, zużycie wody w bieżącym 

miesiącu, bieżący licznik, bieżący szczyt godzinowy zużycia wody, zużycie wody w poprzednim 

miesiącu, stan licznika na koniec poprzedniego miesiąca 

Czujnik ciśnienia
Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 0 -10 bar, dokładność pomiaru: standardowa 1% FS

(odniesiona do zakresu), podwyższona +/- 0,1% (opcjonalne wykonanie) dla wersji MacR6 PC

Cechy MacR6
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•	 Stacje uzdatniania wody 
•	 Przepompownie ścieków i hydrofornie
•	 Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej
•	 Obiekty niestandardowo pobierające wodę
•	 Pomiar wody dostarczanej  do odrębnych gmin – wodomierze przesyłowe, przepływomierze 

elektromagnetyczne, ultradźwiękowe
•	 W strefach i podstrefach – do kalibracji modelu sieci wodociągowej w odniesieniu do ciśnienia 
•	 Zarządzanie siecią wodociągową i bezpieczeństwem w sieci kanalizacyjnej  (H2S)
•	 Kluczowy element zdalnego, stacjonarnego odczytu urządzeń pomiarowych

Komunikacja
Monitoring sieci wodociągowej | Kluczowy element systemu bilingowego

Stacjonarny odczyt wodomierzy | Kluczowy element systemu bilingowego

Zastosowanie

wodomierz

GSM

Przepływomierz Reduktor

P1 P2



Podczerwień Bluetooth

Głowica optyczna  
zgodna   z   normą IEC 
62056-21 z nadajnikiem 
Bluetooth.

Aplikacja przeznaczona na urządzenia 
mobilne z systemem android (smartfony, 
tablety). Jest dostępna do pobrania bez-
płatnie z serwisu Google play. 

Aplikacja przeznaczona na urządzenia 
mobilne z systemem android (smartfony, 
tablety) do odczytu rejestrowanych danych. 
Jest dostępna do pobrania bezpłatnie z 
serwisu Google play. 

OptoBTEx Konfigurator rejestratorów MacReader/MacReader +

•	 Alarm o przekroczeniu przepływu maksymalnego
•	 Alarm o przepływie wstecznym
•	 Alarm o ingerencji
•	 Alarm o prawdopodobnym wycieku, oparty na specjalnym algorytmie
•	 Alarm o przekroczeniu górnego i dolnego limitu ciśnienia
•	 Alarm o niskim stanie baterii
•	 Rejestracja zdarzenia o braku zasięgu sieci GSM

•	 Transmisja danych via GPRS, tryb asynchroniczny/synchroniczny, obsługa sieci 2G i 3G
•	 Zastosowane protokoły internetowe TCP, HTTPS, NTP
•	 Okres rejestracji danych od 1 do 60 minut
•	 Okres transmisji od cogodzinnej do comiesięcznej (w sytuacji awaryjnej co 30 minut)
•	 Możliwość ustawienia transmisji danych w określone dni tygodnia

Najważniejsze alarmy

Transmisja danych
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