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MacIQ WM. 

Moduł telemetryczny Iot dedykowany do wodomierzy 
pracujący w technologii LPWAN: LTE Cat. M1 i NB IoT 

MacIQ WM to kompaktowy moduł telemetryczny będący elementem stacjonarnego 

systemu monitoringu pracy wodomierzy.  

Proste rozwiązanie typu Plug & Play, niewymagające stosowania komponento w 

przesyłowych czy budowy własnej infrastruktury. Urządzenie pracuje w 

licencjonowanych sieciach telekomunikacyjnych w standardzie NBIoT, LTE Cat. M1.   

Moduł zapewnia skuteczny przekaz danych pomiarowych z trudnych lokalizacji. 

Dostosowany do wymagan  wysyłki danych w czasie rzeczywistym - natychmiastowe 

przesłanie zgłoszenia o incydencie. Umoz liwia sprawne lokalizowanie wycieko w, 

optymalizuje pracę sieci wodociągowej oraz generowanie raporto w. 

Urządzenie spełnia wymogi do instalacji w warunkach wysokiej wilgotności 

oraz pełnego zanurzenia.  

3. 

Akcesoria: 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 19-20 

eWebTEL ConfIT!  MacIQ 

. 



4. 

Zalety. 
• Łatwy montaż  bezpośrednio na wodomierzu bez naruszania 

plomb legalizacyjnych  

• Czas pracy ponad 10 lat na wbudowanej baterii 

• Wykrywanie ingerencji magnetycznej oraz próby demontażu 

urządzenia z wodomierza 

• Obudowa  przystosowana do pracy przy silnym zawilgoceniu  

 

Kompatybilność. 
1. Diehl 2. Itron 3. Apator 

 
 

Cechy szczególne. 
• Komunikacja oparta o pasma chronione w technologii NB-IoT lub 

Cat.M1 zapewnia skuteczną transmisję z trudno dostępnych lokalizacji 

• Brak konieczności budowy własnej infrastruktury przesyłowej 

• Możliwość wyposażenia w opcjonalną antenę z przewodem o długości 

2.5m 

MacIQ WM. 



5. 

 

Wersje wykonania. 
1. Antena wewnętrzna 2. Antena ogonkowa 3. Antena zewnętrzna 

 
 

MacIQ WM. 

• Przeznaczony do instalacji w 

miejscach suchych położonych nad 

poziomem gruntu 

• Nie przystosowany do pracy w pełnym 

zanurzeniu i silnym zawilgoceniu 

• Klasa szczelności IP 65 

• Przeznaczony do instalacji w 

miejscach takich jak płytkie studzienki 

niezalewowe 

• Przystosowany do pracy w pełnym 

zanurzeniu, raport wysłany dopiero po 

obniżeniu lustra wody poniżej anteny 

• Klasa szczelności IP 68 

• Przeznaczony do instalacji w 

studniach wodomierzowych oraz 

lokalizacji ze słabym zasięgiem 

• Przystosowany do pracy w pełnym 

zanurzeniu, raportuje do momentu 

zanurzenia anteny 

• Klasa szczelności IP 68 

• Wersja wyposażona w złącze SMA 

dostępna na zamówienie 



6. 

MacIQ WM. 

Dane techniczne. 

Zasilanie 
• Bateria litowa o napięciu nominalnym 3.6V, rozmiar C zgodnie z IEC 60086-1 o pojemności 8Ah, 
• Okres pracy: 10+ lat w zależności od  częstotliwości synchronizacji danych na serwer  

Stopień ochrony IP68 zgodnie z wymaganiami normy EN 60529 

Zakres temperatur   Przechowywanie : od -25oC do +50oC Praca : od -5oC do +50oC  

Wymiary 109,2 x 40 x 44,7mm 

Rejestracja danych 
• Dane rejestrowane z interwałem 60 minut 
• Unikalny identyfikator każdego rekordu 
• Zapis w pamięci wewnętrznej  zarejestrowanych danych 

Transmisja danych 
• Wbudowany modem NB-IoT, LTE Cat.M1 
• Obsługa protokołów transmisji w zależności od technologii pracy: TCP, UDP, http oraz MQTT 
• Wbudowana antena wewnętrzna lub antena zewnętrzna bez złączy 

Komunikacja z wodomierzem Czujnik indukcyjny umożliwiający bezpośredni montaż na wodomierzu 

Synchronizacja czasu Serwer czasu NTP lub opcjonalnie sieć dostawy usługi telekomunikacyjnej 

 

Materiał obudowy Poliwęglan 

Wyświetlacz Optyczny wskaźnik komunikacji z  serwerem 

Harmonogram 
Szeroki zakres konfiguracji pozwala  na raporty wysyłane w daną godzinę lub godziny, dany dzień tygodnia lub tygodnie, dany dzień lub dni miesiąca 
w tym specjalna funkcja ostatniego dnia miesiąca.  

Rejestrowane zdarzenia 

• Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym 
• Demontaż mechaniczny z wodomierza 
• Przepływ wsteczny 
• Dwupoziomowe zdarzenie  na przekroczenie przepływu minimalnego 
• Dwupoziomowy alarm na przekroczenie przepływu maksymalnego 
• Rozładowana bateria 



MacR6 N. 

Zdalny monitoring przepływu, ciśnienia. Rejestrator pa-
rametrów sieci wodociągowej pracujący w technologii 
LPWAN: LTE Cat. M1 i NB IoT i 2G 

MacR6 N to kompaktowe urządzenie zapewniające rejestrację 

przepływu oraz cis nienia wody w sieci wodociągowej. Do transmisji 

danych wykorzystuje licencjonowane pasma operatorów sieci GSM/

LPWAN.  

Dodatkowo rejestrator wyposaz ony jest w dwa konfigurowalne 

wejścia, kto re mogą słuz yc  jako: wejs cia impulsowe do podłączenia 

wodomierzy, wejs cia czujniko w cis nienia, cyfrowe wejs cia binarne.  

Rejestrator danych MacR6 N wyposaz ony jest w interfejs NFC 

przeznaczony do parametryzacji urządzenia przy pomocy aplikacji 

mobilnej Confit! Rejestratory 

Akcesoria: 

7. 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach 19-20 

eWebTEL ConfIT!  Rejestratory Mac PW 



Dane techniczne. 
Zasilanie  

Standardowa bateria litowa o napięciu nominalnym 3.6V, rozmiar D zgodnie z IEC 60086-1 i maksymalnej pojemności 14 Ah.  
Czas pracy na baterii  - do 10 lat, w zależności od  częstotliwości pomiarów oraz synchronizacji danych na serwer . 

Stopień ochrony  IP68 zgodny z wymaganiami normy EN 60529 

Temperatura pracy  Od-25oC do +50oC 

Wymiary 109,3 mm x 109,02 mm x 44,7 mm 

Rejestracja danych  
Dane pomiarowe (obsługa dwóch dwukierunkowych liczników, wejścia analogowe (równoległa rejestracja wartości minimalnych oraz maksymal-
nych): od 1 do 60 minut, zdarzenia z czasem  wystąpienia oraz zakończenia 

Częstotliwość raportowania  Konfigurowalna przez wybór godzin raportowania, od 1 do 24 razy na dobę oraz bezpośrednio po wystąpieniu alarmu 

Transmisja danych  
• Lokalny odczyt danych poprzez urządzenie mobilne z NFC  
• Wbudowany modem LTE Cat. M1/NB IoT/2G  
• Obsługa protokołów transmisji: TCP, UDP, HTTP, FTP 

Zegar Wbudowany zegar czasu urzędowego oraz uniwersalnego. Synchronizowany z operatorem sieci GSM lub serwerem czasu NTP  

MacR6 N Czujnik ciśnienia  
• Opcja 1: czujnik ciśnienia 0-10 bar (typowa dokładność pomiaru: 0,5% FS ) 
• Opcja 2: czujnik ciśnienia 0-26 bar (typowa dokładność pomiaru: 0,5% FS ) 
Temperatura pracy czujników: od 0oC do +30oC 

MacR6 N wejścia 

• Czujnik indukcyjny do kompatybilnych wodomierzy: ITRON, DIEHL METERING, APATOR, 
• Czujnik zalania 
• Czujnik pola magnetycznego 
• Dwa wejścia pomiarowe: napięciowe 0,5 do 4,5V  
• Cztery  wejścia cyfrowe: dwustanowe –sygnalizacyjne lub licznikowe 

8. 

MacR6 N. 

 



MacR6 N. 

 

9. 

Konfigurowalne alarmy. 
• Przekroczenie progu maksymalnego lub minimalnego 

przepływu 

• Demontaż urządzenia z wodomierza 

• Manipulacja polem magnetycznym 

• Detekcja wycieku 

• Niski stan baterii 

• Brak sygnału GSM 

Cechy. 
• Zdalny dostęp do pomiaru przepływu, ciśnienia 

• Czujniki wewnętrzne: demontaż, ingerencja w pole 

magnetyczne, zalanie 

• Czujniki zewnętrzne: ciśnienie, poziom, zewnętrzne impulsatory, 

NO/NC 

• Archiwalne dane zużycia wody 

•  Możliwość bezpośredniej wysyłki danych na serwer klienta 

• Zapis przepływów wstecznych 

• Konfiguracja zdalna oraz lokalna  

• Wymiana baterii oraz karty SIM bez utraty klasy szczelności IP68 

• Konfiguracja przy pomocy aplikacji na Android 

• Integracja z różnymi systemami informatycznymi takimi jak 

bilingowe 

• Funkcja geolokalizacji 



10. 

Kompatybilność. 
MacR6N posiada zestaw adapterów umożliwiających montaż bezpośredni na wodomierzach wiodących producentów.  Istnieje  również możliwość 
instalacji urządzenia na ścianie lub rurze oraz monitorowanie wodomierza poprzez nakładkę impulsową. 

MacR6 N. 

  

1. Itron 3. Madalena/Janz 2. Diehl 



Instalacja. 

11. 

MacR6 N. 

 

Zdalny pomiar i rejestracja przepływu 
dwukierunkowego  z rejestracją 
przepływu 

Zdalny pomiar i rejestracja przepływu 
z dwóch wodomierzy 

Pomiar ciśnienia 
przed i po redukcji 

Zdalny pomiar poziomu wody 



Instalacja. 

      

12. 



MacREJ 5W. 

Rejestrator przepływu i ciśnienia wody ze zintegrowanym modemem 4G LTE Cat.1 

MacREJ 5 W jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania 

przepływu i cis nienia w sieciach wodociągowych. Umoz liwia 

wspo łpracę z dwoma niezalez nymi wodomierzami. Urządzenie, po 

dołączeniu zasilania zewnętrznego umoz liwia dostęp on-line do 

danych. Przy pracy na baterii realizuje transmisję danych zgodnie z 

harmonogramem oraz po wystąpieniu stanu alarmowego. Urządzenie 

moz e byc  uz ytkowane w trudnych warunkach atmosferycznych.  

Opcjonalnie MacREJ 5 W moz e byc  wykonany zgodnie z dyrektywą 

ATEX 2014/34/UE i moz e byc  wykorzystany do wspo łpracy z 

przepływomierzami  w otoczeniu wody zanieczyszczonej.  

Akcesoria: 

13. 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach  19-20 

eWebTEL ConfIT! Mac PW OptoBTEx Antena GSM 



14. 

Dane techniczne. 

Wymiary / Waga 207x194x77 mm / 1,3 kg 

Materiał obudowy Poliwęglan 

Wilgotność względna Maksymalnie 95% w temperaturze 70oC 

Zakres temperatur otoczenia Od -25°C do 70°C 

Stopień ochrony obudowy IP66 dla instalacji zewnętrznych 

Klawiatura 6 przycisków 

Wyświetlacz 
Graficzny, 4”, podświetlenie, praca 
w pełnym zakresie temperatur pracy  

Cecha Ex 
II 1G   Ex ia IIB T4 Ga 
Certyfikat: FTZU 17 ATEX 0047X 

(wykonanie Ex jest opcjonalne) 

Zasilanie wewnętrzne 
Jedna standardowa bateria litowa rozmiar D 
3,6V/17Ah.  Czas pracy: 5 lat  

Zasilanie modemu 
Dwie baterie litowe rozmiar D 3,6V/17Ah. Czas 
pracy: 5 lat przy dwóch transmisjach dziennie 
(dla dwóch baterii zasilających) 

Zasilanie zewnętrzne 

• Przy pracy w strefie niezagrożonej: 
zasilacz 5,1÷6,1 VDC (typowo 5,7 VDC) 

• Przy pracy w strefie zagrożenia 
wybuchem (woda zanieczyszczona): 
Interfejs komunikacyjny INT-S3 – 
przełączalny port RS485, iskrobezpieczne 
źródło zasilania, dwa cyfrowe wejścia/
wyjścia OC. Napięcie zasilania interfejsu 
11-30V DC 

Protokoły transmisji 
MODBUS RTU, MODBUS TCP, MODBUS RTU MASTER MODE, GAZMODEM1,2,3, 
inne protokoły na życzenie  

Porty transmisji 

• Dwa niezależne porty transmisji szeregowej, prędkość do 256000 b/s, 
standard RS485; COM1, COM2 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21 
• Interfejs NFC IEC 14443 
• Wbudowany moduł  4G Cat.1 /3G/2G   

Odporność na warunki  mechaniczne i 
elektromagnetyczne 

M2/E2 

Horyzont rejestracji 
danych 

• Dane rejestrowane z okresem 1-60 minut – 55000 rekordów (6 lat @60min) 
• Dane chwilowe (rejestracja wyzwalana kryterium pomiaru, nawet 1-sekudnowa) 
• Dane godzinowe – ponad 2 lata 
• Dane dobowe – ponad 3 lata 
• Dane miesięczne – ponad 10 lat 
• Pamięć zdarzeń – około 4000 rekordów 

Wejścia 

• 8 programowalnych wejść cyfrowych:  
• 2 kontaktronowe wejścia LF /dwustanowe 
• 4 kontaktronowe wejścia dwustanowe 
• 2 wejścia typu NAMUR w standardzie EN60947 5-6, 

możliwość pracy wejść na baterii 
• Dwa wejścia 0-5V do podłączenia dwóch czujników ciśnienia 0-10 

bar. Czujnik zakończony gwintem G 1/2" – dokładność wskazań 
ciśnienia – 0,4% zakresu 

• Wejście cyfrowe (współdzielone z COM2) do zewnętrznych 
czujników/urządzeń—praca w trybie MODBUS RTU MASTER MODE, 
odczyt do 16 różnych parametrów/urządzeń. 

Wyjścia sterujące 

• Cztery iskrobezpieczne cyfrowe wyjścia typu OC:  
• Jedno konfigurowalne jako dwustanowe lub częstotliwościo-

we (0-5000Hz)  
• Trzy wyjścia dwustanowe 

MacREJ 5W. 

 



Konfigurowalne alarmy. 

15. 

Cechy. 
• Zdalny dostęp do danych o przepływie i ciśnieniu wody  

• Detekcja nieprawidłowości w sieciach wodociągowych — spadki ciśnień, 

przekroczenia limitów przepływu. Wysyłka alarmów przez eWebTEL 

• Lokalny dostęp do zarchiwizowanych danych 

• Obsługa do dwóch wodomierzy z użyciem nadajników impulsowych lub 

jednego przepływomierza dwukierunkowego 

• Obsługa do ośmiu wejść dwustanowych: czujników indukcyjnych typu 

NAMUR oraz bez potencjałowych przy pracy bateryjnej lub sieciowej 

• Zdalna konfiguracja 

MacREJ 5W. 

 

Funkcje. 
• Wymiana karty SIM bez straty klasy szczelności IP66 

• Współpracuje z różnymi systemami IT: eWebTEL, SCADA, billingowe 

• Czujnik otwarcia obudowy, interferencji magnetycznej 

• Współpraca z dwoma wodomierzami 

• Funkcja MODBUS RTU Master do autonomicznej komunikacji z zewnętrznymi 

urządzeniami czy czujnikami, np. poziomu wody 

• Przekroczenie progu przepływu 

• Cztery progi ciśnienia - ostrzeżenie i alarm dla wartości minimalnych i 

maksymalnych 

• Wykrywanie zakłóceń magnetycznych 

• Niski stan baterii 

• Otwarcie obudowy 

• Niski stan lub brak zasięgu GSM 



16. 

MacREJ 5W. 

 Instalacja. 
1. Przepływomierz elektromagnetyczny 
 
 

2. Zanurzeniowy przepływomierz elektromagnetyczny (obrotowy)  



MacR6 E. 

Rejestrator zużycia energii elektrycznej z wbudowanym modułem telemetrycznym 
IoT dla sieci LTE Cat. M1, NB-IoT, 2G lub GSM 

MacR6 jest rejestratorem zużycia energii elektrycznej ze zintegrowanym 
modułem telemetrycznym. Głównym zastosowaniem urządzenia jest 
przesyłanie informacji o zarejestrowanym poborze energii elektrycznej w 
celu wyliczenia współczynnika energochłonności oraz stanach alarmowych 
do systemu zbierania danych w systemach wodociągowych. 

Rejestrator wyposażony jest w zintegrowany modem pracujący w 
technologiach NB-IoT, LTE Cat.M1 oraz EGPRS/2G. Urządzenie ponadto 
umożliwia włączenie do lokalnego systemu zarządzania budynkiem BMS oraz 
kontroli wykorzystanej energii elektrycznej.  

Akcesoria: 

eWebTEL ConfIT! Rejestratory OptoBTEx Antena GSM 

17. 

Więcej informacji o akcesoriach na stronach  19-20 



Cechy. 
• Obsługa niskoenergetycznych technologii 

transmisji danych LPWAN w sieci telefonii 

komórkowej: LTE Cat.M1 oraz NB-IoT 
• Standardowa dostępna w handlu bateria 

litowa rozmiaru D, pozwalająca na 10-letni 

okres pracy 
• Wyświetlacz LCD prezentujący status 

połączenia, poziom sieci , stan baterii oraz 

rejestracje zużycia energii elektrycznej 
• Interfejs optyczny IEC 62056 do konfiguracji 
• Skuteczna transmisja danych w trudnych 

warunkach przez wsparcie technologii 

LPWAN 
• Dedykowana aplikacja mobilna do 

konfiguracji urządzeń i odczytu danych 

rejestrowanych 
• Wbudowane wyjścia: implusowe oraz 

sterujące  

Dane techniczne. 
Wymiary / waga 124mm x 85mm x 40mm / 1kg  

Materiał obudowy Obudowa poliwęglanowa 

Wilgotność względna Max 95% w temperaturze 55°C 

Zakres temperatur pracy -30÷55°C  

Stopień ochrony obudowy IP66 zgodnie z wymaganiami normy EN 60529 dla instalacji zewnętrznych  

Klasyfikacja  Ex II 3 G Ex ic IIA T3 Gc, FTZU14 ATEX 0037 

Wyświetlacz 
Segmentowy wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę urządzenia oraz 
pokazujący wartości : licznika, przyrostów miesięcznych oraz szczytów 
godzinowych 

Zasilanie 
Wymienna standardowa bateria litowa , rozmiar  D o 3,6V/ 14 Ah  
Czas pracy: LTE Car/M1 / Cat.NB2—do 10 lat; EGPRS (2G), GSM (SMS) - do 5 lat 

Transmisja 

• Interfejs optyczny IEC 62056-21 
• Obsługa kart standardu 3FF (Micro SIM) lub MFF2 (MIM) 
• Cat. M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 
• Cat. NB2 (nb-IoT): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 
• EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz 

Protokoły transmisji GAZMODEM 2, 3. Wsparcie dla TCP, UDP, FTP, NTP, HTTPS  

Klasa środowiskowa (mechaniczna/elektromagnetyczna) M2/E2 

Wyjścia 

• Dwa wbudowane wyjścia DO typu OC 
• DO1 —wyjście dwustanowe na potrzeby sterowania ograniczaniem poboru 

energii elektrycznej 
• DO2—wyjście impulsowe objętości, np.: do systemów BMS 

MacR6 E. 

 

18. 



Akcesoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eWebTEL. 

System akwizycji i analizy danych pomiarowych.  

 
 

19. 

Cechy 
 
• Powiadomienia e-mail o zdarzeniach alarmowych 

• Kompatybilny z przeglądarkami komputerowymi i mobilnymi 
• Możliwość zdefiniowania zakresu i rodzaju przesyłanych danych 

• Tworzenie punktów pomiarowych i grup do bilansowania sieci wodociągowej 
• Zdalna konfiguracja urządzeń - ustawianie limitów przepływu i ciśnienia, 

ustawianie harmonogramów transmisji danych 

• Łatwa analiza danych sieci wodociągowej na podstawie wykresów 

• Możliwość użycia serwera PLUM lub zainstalowanego na serwerze klienta 

• Wizualizacja urządzeń na mapie z wykorzystaniem geolokalizacji 
• Eksport danych do plików: CSV, PDF, Excel 
• Obsługa szyfrowanego protokołu TCP 

• Prosty system zarządzania firmowymi kontami użytkowników 

System eWebTEL to aplikacja do akwizycji danych pomiarowych, pracująca  
zarówno w sieci Internet, jak iw wydzielonej sieci prywatnej. eWebTEL jest  
przeznaczony do obsługi rozliczeń, monitorowania parametrów sieci i ocenić  
dobór urządzeń pomiarowych. System umożliwia graficzne prezentacja  
otrzymanych danych, która jest prezentowana w postaci funkcjonalnej wykresy, 
tabele i raporty tekstowo-graficzne 
 
Treść wygenerowanych raportów:  
 
• Miesięczne zużycie wody dla odbiorców indywidualnych lub grup odbior-

ców 
• Wystąpienie zdarzeń alarmowych m.in. przekroczenie ciśnienia,          

wyciek wody 

• Historia konsumpcji dla odbiorcy indywidualnego lub grupy odbiorców 



Akcesoria. 

20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConfIT! Rejestratory. 

Oprogramowanie i aplikacja mobilna.  

ConfIT! Jest oprogramowaniem 
przeznaczonym do konfiguracji i diagnostyki 
urządzeń PLUM. Przyjazny dla użytkownika 
interfejs graficzny umożliwia podstawową i 
rozszerzoną konfigurację. Interfejs oparty na 
profilach urządzeń można łatwo dostosować 
do wymagań klienta. ConfIT! obsługuje 
lokalną aktualizację oprogramowania w 
urządzeniach PLUM bez dodatkowych 
interfejsów.  
 
MacIQ WM korzysta z dedykowanej wersji 
aplikacji ConfIT! MacIQ która pozwala na 
przeprowadzenie procesu lokalnej instalacji i 
parametryzacje urządzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antena GSM.  

Antena.  

Magnetyczna podstawa, wtyk SMA męski,  
długość przewodu 1.5M . 
 
Cechy:  
 
• Częstotliwość: 850/900/1800 /2100 

MHz  
• VSWR: ≤ 1.5  
• Wzmocnienie: 3dB  
• Impedancja wejściowa (ohm): 50  
• Typ polaryzacji:   Pionowa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OptoBTEx.  

Interfejs optyczny.  

OptoBTEx służy do odczytu i bezprzewodowej 
(bluetooth) transmisji danych z urządzeń 
wyposażonych w optyczny interfejs 
komunikacyjny zgodny ze standardem IEC 
62056-21 do oprogramowania 
konfiguracyjnego zainstalowanego głównie w 
urządzeniach mobilnych z systemem 
operacyjnym MS Windows, Android (tablet, 
smartfon, laptop). OptoBTEx nie modyfikuje 
przesyłanych danych, a komunikacja 
bezprzewodowa odbywa się w standardzie 
Bluetooth 2.1+EDR Class 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mac-PW.  

Przemysłowy czujnik ciśnienia.  

Testowanie i kontrola procesów 
przemysłowych, Pneumatyka ,Hydraulika itp 
 
Cechy: 
 
• Trwała metalowa membrana sensora  

ciśnienia 
• Dostępne wersja 10bar oraz 26 bar 
• Precyzyjnie skalibrowany w całym 

zakresie pomiarowym 
• Dokładność pomiaru 0.5% 
• Stalowy antykorozyjny korpus 
• Szeroki zakres temperatur pracy i 

niewielki rozmiar 



PLUM Sp. zoo. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych urządzeń bez uprzedzenia. 
Funkcje wskazane powyżej służą wyłącznie celom ilustracyjnym, są dostosowywane w zależności od producenta/producenta i oprogramowania danego systemu. 

Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania PLUM Sp. zoo. wymaganych funkcjonalności. 

PLUM Sp. z o.o. 
 
PLUM jest innowatorem w projektowaniu i produkcji urządzen  pomiarowych i sterujących do instalacji gazowych i wodnych. Produkty firmy 
umoz liwiają bezpieczne i efektywne kosztowo zarządzanie zuz yciem energii na całym s wiecie poprzez rozwiązania oparte na dwo ch filarach: 
poprawie efektywnos ci energetycznej i rozwoju IoT. Kaz dego roku PLUM dostarcza na rynek tysiące urządzen  popartych wieloletnią wspo łpracą i 
zaufaniem największych europejskich firm paliwowo-energetycznych. Produkty firmy pracują w obszarach niebezpiecznych (zagroz onych 
wybuchem), budynkach uz ytecznos ci publicznej oraz gospodarstwach domowych. 
 
Wysokie standardy produkcyjne i organizacyjne potwierdza fakt, z e PLUM Sp. ogro d zoologiczny. jest jednym z niewielu producento w elektroniki 
przemysłowej, kto ry posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakos cią jako ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. 
 
Warunki laboratoryjne 
 
Nasze urządzenia pomiarowe spełniają najwyz sze wymagania metrologiczne. Włas ciwą, wysoką dokładnos c  pomiaru zapewnia działające w 
naszej siedzibie Laboratorium Wzorcujące AP 074 akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Wydanie _v1.3 


