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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ

Мобільна система LoRa (Long Range) дозволяє користувачам збирати
показники на значній відстанні від лічильників за мінімалний проміжок часу. Сама 
система забезпечує передачу показників та стан  лічильників на комп’ютер в зручном
вигляді для персоналу, що дозволяє швидко і ефективно діагностувати недоліки
системи опалення.

Також потрібно зазначити, що дана система дистанційного збору показників
була розроблена для будь-яких користувачів, незалежно від рівня підготовки. В 
результаті чого, вона вийшла легкою та інтуітивно зрозумілою у використанні. Для її
використання потрібно лише мати ноутбук, програмне забезпечення, пристрій
зчитування White Box з антеною та лічильник с модулем LoRa.
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СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Використання і схема роботи системи

дуже проста. Система має тип зв’язку «крапка-
крапка», це означає, що White Box почерзі
створює підключення до лічильників для 
отримання показників. 

Для отримання показаників необхідно
сформувати список відповідності квартир -
лічильників в електронному вигляді в форматі
.csv (один з стандартних форматів Excel), сам 
список майже не має обмежень по величині, 
що дає можливість опитувати цілий будинок
або житловий комплекс. Для кращого
зчитування потрібно під’єднати антену до White 
Box, обійти будинок з ноутбуком чи піднятись
на потрібні поверхи.
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ІНТЕРФЕЙС ПЗ (MeterSetTools)
для зчитування лічильників з LoRa модулем
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ФАЙЛ З ПОКАЗНИКАМИ ЗЧИТАНИМИ 
Пз (MeterSetTool) системи LoRa
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ МОБІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ

• Мінімальна вартість системи дистанційного збору даних

• При опитуванні лічильників не порушуєтся особистий простір
власника приміщення

• Опитування можна почати в будь-який заданий час 

• Можливість опитування великої кількості лічильників

• Зручність у використанні системи

• Оптимальний для обробки вид даних

• Компактність системи збору данних
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WHITE BOX

Характеристики Значення Одиниці

Джерело живлення 5 Vdc

Струм живлення (RX Mode) 20 mA

Струм живлення (TX Mode @20 dBm) 125 mA

Тип модуляції LoRa

RX частотна чутливість  (BW 125 KHz - SF12) -137 dBm

RX частотна чутливість  (BW 20.8 KHz - SF12) -145 dBm

RF вихідна потужність 100 mW

Зона покриття 20 Km

Діапазон частот 868.0…870.0 MHz
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЧИЛЬНИКА 
ZIMMERSTEC

• Можливість виконання лічильників з місцем монтажу на «подаючий» чи «зворотній» 
трубопровід

• Динамічне визначеня температури - 2/60 с

• Частота визначення протоку теплоносія - 2 с

• З’ємний обчислювач з довжиною провода 50 см 

• Визначеня зворотнього протоку та наявність повітря

• IR- оптичний інтерфейс

• Великий цифро-символьний LСD-дисплей 

• Доступні архивні дані – 18 місячних значень

• Зручне розташування рівнів та циклів в меню
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