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Za pomocą symboli, w dokumencie oznaczono istotne informacje w celu łatwiejszego zrozumienia in-

strukcji. Nie zwalnia to użytkownika z przestrzegania wymagań nieoznaczonych za pomocą symboli graficz-

nych! 

Ważne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo lub cechy użytkowe urządzenia. 

Zamieszczona informacja dotyczy cech użytkowych rejestratora. 

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE 

• Utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej.  

• Nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami.  

• Nie palić produktu.  

  

Stosowanie urządzenia jest możliwe tylko w miejscach, gdzie pracujący moduł sieciowy nie spowoduje 

zakłóceń działania innej aparatury (np. medycznej). 

Nie instalować przyrządu w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych. 

Zawsze należy posługiwać się aktualną wersją dokumentacji, którą można uzyskać od producenta. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, czy dokumentację tę można stosować do posiadanej wersji urządzenia 

z uwzględnieniem wersji i serii programu. 

W zależności od wykonania urządzenia, obudowa zapewnia pyłoszczelność i ochronę przed skutkami 

ciągłego zanurzenia (stopień ochrony IP68). 
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MacR6 N jest kompaktowym urządzeniem telemetrycznym, które pozwala na monitorowanie przepływu wody 

oraz ciśnienia w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych za pomocą dedykowanych nakładek. Dzięki zastoso-

waniu modemów wielotechnologicznych dane o stanie sieci wodociągowej przesyłane są za pomocą sieci LPWAN  w 

technologii CAT.M1 lub NB-IoT lub przez sieć GSM 2G. Konstrukcja jest przystosowana do pracy w stanie ciągłego 

zalania oraz posiada certyfikację klasy szczelności IP68. 

Instalacja MacR6 N na wodomierzu jest krótka i prosta, a do tego nie wymaga specjalistycznych narzędzi. 

Rejestrator może jednocześnie rejestrować przepływ z dwóch wodomierzy oraz ciśnienie z jednego czujnika ciśnienia. 

Dzięki dedykowanej platformie eWebTEL służącej do agregacji danych w bardzo prosty sposób można spraw-

dzać obecny stan sieci jak i dane historyczne. Pozwala to m.in. na szybkie wykrywanie awarii sieci wodociągowej lub 

na łatwiejsze rozstrzyganie sporów z klientem.  
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· Rejestracja liczników z współpracujących przepływomierzy lub wodomierzy z konfigurowalnym okresem za-

pisu od 1 do 60 minut. Zapisywana jest wartość licznika w pełnej rozdzielczości wraz z częścią ułamkową w 

m3. Każda próbka jest identyfikowana stemplem czasowym oraz niepowtarzalnym identyfikatorem rekordu  

· Rejestracja minimalnej i maksymalnej wartości ciśnienia z niezależnie konfigurowalnym  okres pomiaru oraz 

zapisu od 1 do 60 minut 

· Wbudowany czujnik indukcyjny do bezpośredniej współpracy z kompatybilnym wodomierzem 

· Wbudowany czujnik pola magnetycznego wykrywający próby manipulowania ze współpracującego bezpo-

średnio licznika mechanicznego wodomierza z sprzęgłem magnetycznym 

· Wbudowany czujnik obecności wody wokół sensorów, wykrywa i rejestruje np.: moment zalania komory 

wodomierzowej oraz stan odwrotny 

· Wbudowany czujnik temperatury otoczenia 

· Obsługa wszystkich typów połączeń impulsowych z obsługa kierunku przepływu z dołączonych maksymalnie 

dwóch przepływomierzy niezależnie 

· Posiada rejestr pozycji geolokalizacyjnej do synchronizacji lokalizacji instalacji z powiązanym systemem te-

lemetrycznym 

· Posiada lokalny interfejs komunikacyjny w standardzie NFC umożliwiający lokalną parametryzację urządze-

nia oraz lokalny odczyt zarejestrowanych danych  oraz alarmów w formacie CSV 
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Wejścia 

pomiarowe 

 

  

Wejście 

indukcyjne 

Jedno wejście indukcyjne (dwukierunkowe), przeznaczone do odczytu bezpośredniego 

z wodomierzy wyposażonych w metalizowaną wskazówkę 

Dedykowane adaptery do montażu na wodomierzach Itron, Diehl, Maddalena (Janz) i 

Sensus, których montaż nie powoduje utraty cech legalizacyjnych wodomierzy 

Zaprojektowane do ciągłej pracy nawet w stanie pełnego zanurzenia 

Maksymalna częstotliwość odczytu impulsów: 5hz 

Urządzenie jest wyposażone w 3 czujniki indukcyjne (cewki) w celu zapewnienia 

maksymalnej dokładności odczytu 

Dwustanowe 

wejścia 

impulsowe 

W zależności od wersji wykonania urządzenia: jedno lub dwa wejścia impulsowe 

(dwukierunkowe). Wejścia są przeznaczone do pracy z kontaktornowymi emiterami 

impulsów lub wyjściami bezpotencjałowymi. 

Tryby pracy wejść: DI1 A, DI1B – zliczanie impulsów w przód lub wejście cyfrowe, 

DI2 A, DI2 B – zliczanie impulsów wstecz, sygnalizacja kierunku przepływu lub 

sygnalizacja wtargnięcia  

Napięcie otwartego obwodu Voc: 3,3 V; rezystancja wewnętrzna: 1,1 MΩ 

Punkt przełączania „ON”: R < 100 kΩ, U < 0,27 V; „OFF”: R > 270 kΩ, U > 0,7 V 

Maksymalna częstotliwość impulsów: 40 Hz 

Czas trwania impulsu: >12,5 ms; Przerwa pomiędzy impulsami: >12,5 ms 

Gniazda kompatybilne z 6 pinowym wtykiem męskim typu SP1310/P6IN WEIPU 

Czujniki ingerencji 
(1) Ingerencja magnetyczna, (2) Otwarcie obudowy urządzenia, (3) Czujnik zalania,    

(4) Demontaż urządzenia  

Zasilanie wewnętrzne 
Wymienna bateria rozmiar D (R20), litowo-chlorkowo-tionylowa (Li-SOCl2) o napięciu 

znamionowym 3.6 V i pojemności 13 Ah  
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Czas pracy 

Uzależniony od okresu rejestracji, ilości transmisji w miesiącu, temperatury pracy, po-

ziomu sygnału sieci. Dla przykładu: 7 lat pracy przy wysyłce danych raz na dobę, przy 

poziomie sygnału CSQ = 28, temperaturze 21°C i przy okresie rejestracji 60 minut. 

Dane historyczne 

Urządzenie jest w stanie przechowywać dane rejestrowane w pamięci z ostatnich 80 

dni przy założeniu: jedna wysyłka dziennie, okres rejestracji 60 minut, dane tylko z 

licznika V1 

Modem komunikacyjny 

Urządzenie wyposażone jest w modem wielotechnologiczny obsługujący następujące 

technologie: 

• LTE CAT.M1 

• LTE NB-IoT 

• 2G: 900 i 1800 MHz 

Modem może pracować w pełnym zakresie temperatur pracy urządzenia. 

Zużycie danych 

MacR6 N zużywa około 0.5 kB transferu danych mobilnych, przy założeniu: okres 

rejestracji 60 minut, wysyłka danych co 24h, rejestracja tylko licznika V1. Rzeczywiste 

wartości zużycia mogą się różnić z uwagi na różne minimalne naliczanie zużycia 

transferu przez operatorów. 

Karta SIM  Micro-SIM (3FF) lub Embedded-SIM (e-SIM) 

Opcje antenowe 

Zintegrowana antena zewnętrzna na 3 metrowym przewodzie z maksymalnym zyskiem 

energetycznym 5 dBi, antena posiada magnetyczną podstawkę 

Zintegrowana antena wewnętrzna z maksymalnym zyskiem energetycznym 3 dBi 

Złącze SMA żeńskie na 2 metrowym przewodzie umożliwiające podłączenie anteny 

zewnętrznej 

Interfejs komunikacyjny Interfejs NFC zgodny z normą ISO/IEC 14443, 13,56 MHz 
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Temperatura otoczenia -25 ≤ Ta ≤ +50°C 

Stopień ochrony IP IP68 (zgodnie z normą EN 60529) 

Odporność obudowy na 

promieniowanie UV 

Zgodnie z normą UL746C 

Warunki pracy 
Nie wykorzystywać urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych  

Czujnik ciśnienia 

Czujnik ciśnienia Mac-PW 0-10 bar lub 0-26 bar zakończony gwintem G1/2, z prze-

wodem 3 m.  

Wymiary czujnika: długość z przepustem - 82 mm, bez przepustu - 69 mm, średnica: 

Φ22 mm.  

Dopuszczalne błędy graniczne Mac-PW: ±0,5% wartości zakresu pomiarowego czujnika  

Masa Około 500 g (zależnie od wersji) 

Wymiary 117 x 110 x 45 mm (w wersji bez złącz WEIPU 109 x 110 x 45 mm) 
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W miejscu montażu powinien być dostępny sygnał sieci komórkowej, w której urządzenie będzie się łączyć w 

wybranej technologii 

 

1. Zdejmij pokrywę obudowy. 2. Zdejmij pokrywkę gniazda karty SIM, a następnie 

wyjmij simholder karty. 
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3. Wsuń kartę SIM do simholdera zgodnie 

z symbolem na rysunku, a następnie zainstaluj 

w gnieździe. 

4. Używając strzykawki, szczelnie wypełnij żelem 

przestrzeń gniazda karty SIM, jego obwód 

i pokrywkę. Nałóż pokrywkę na gniazdo. 

 

 

Instalację karty SIM należy wykonywać w miejscu 

o niskiej wilgotności powietrza 

 

Każdy egzemplarz rejestratora posiada dołączony 

do zestawu uszczelniający żel silikowy 
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5. Przykręć pokrywę obudowy używając wszystkich 

6 wkrętów typu Torx.  

  
 

W trakcie konfiguracji parametrów rejestratora aplikacją mobilną ConfIT! rejestratory, pamiętaj o zaprogra-

mowaniu kodu PIN karty. 

Po ukończonym montażu karty SIM wybierz, w jaki sposób połączysz rejestrator z wodomierzem. Jeśli będą 

to wbudowane czujniki indukcyjne, zapoznaj się z podrozdziałem C3. MONTAŻ BEZPOŚREDNI 

(ADAPTERY). Jeśli natomiast zewnętrzny nadajnik impulsów, przejdź do podrozdziału C4. MONTAŻ 

Z UŻYCIEM ZEWNĘTRZNYCH… 
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Odpowiednia instalacja anteny jest kluczowa dla poprawnej pracy urządzenia. Przewód nie może być zwinęty, 

pokręcony. Powienien być prosty i pozbawiony pętli. 
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 Montaż bezpośredni na liczydle wodomierza możliwy jest przy użyciu dedykowanych adapterów PLUM. Zliczanie 

objętości relizowane jest poprzez interakcję czujników indukcyjnych z metalizowaną wskazówką wodomierza. 

Każdy adapter jest oznaczony pierwszymi dwoma literami nazwy producenta wodomierza, 

do którego jest przeznaczony. 

Przed montażem musimy upewnić się że liczydło wodomierza jest tak czyste jak to tylko 

możliwe.  
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Adaptery różnią się kształtem, rozmiarem oraz techniką montażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI – DIEHL IT – ITRON MA – MADDALENA (JANZ) 

AP – APATOR 
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1. Umieść śrubę w adapterze i zablokuj ją podkładką zgodnie z poniższym rysunkiem – zapobiegnie to 
wypadnięciu i zagubieniu śruby. 

 

  
  

Zestaw adaptera zawiera: 

• adapter ITRON, 

• 1x śruba M4,0x8,0, 

• 1x podkładka ANTI-LOSS M4,0x0,8. 
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2. Zamontuj adapter na wodomierzu zaczepiając go o elementy konstrukcyjne obudowy liczydła, a następnie 

wkręć śrubę. Trójkątne okienko adaptera musi być dopasowane do obracającej się wskazówki liczydła. 

  



C-9 
MacR6 N – instrukcja obsługi – v.3.1 

3. Spód urządzenia musi równo przylegać do powierzchni adaptera. Szczelina pomiędzy adapterem a MacR6 N 

nie jest dopuszczalna. 

 

 

 
 

 



C-10 
MacR6 N – instrukcja obsługi – v.3.1 

 

Zestaw adaptera zawiera: 

• adapter DIEHL, 

• 1x śruba M3,0x12,0, 

• 1x prostokątna nakrętka M3 – umieszczona 

w adapterze. 
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1. Zamontuj adapter na wodomierzu dopasowując trójkątne okienko do obrotowej wskazówki liczydła. Podczas 

montażu adapter może się wyraźnie rozchylić. Poprawne przytwierdzenie zasygnalizuje dźwiękiem kliknięcia. 

2. Wkręcaj śrubę do momentu złączenia dwóch krawędzi obręczy. Upewnij się, że adapter jest zamontowany 

poprawnie – równolegle do powierzchni liczydła. 
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Zestaw adaptera zawiera: 

• adapter JANZ/MADDALENA, 

• 1x wkręt B3,0x8,0, 

• 1x podkładka ANTI-LOSS M3. 
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1. Umieść wkręt w adapterze – przykręć wstępnie wkręt używając podkładki zgodnie z ilustracją. 

2. Usuń pokrywę liczydła, jeśli występuje. W wolnym zawiasie umieść adapter i przytwierdź go do liczydła poprzez 

wkręcenie wkrętu. 
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Nakładka na wodomierz Apator Smart D+ jest przezroczysta 

1. Zatrzaśnij nakładkę w odpowiedniej pozycji 

2. Upewnij się ze nakładka przylega prawidłowo oraz czy wszystkie zatrzaski są zapięte 
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Po poprawnym montażu wybranego adaptera zainstaluj rejestrator przytwierdzając go dwoma nitami plastikowymi. 

Na przykładzie wodomierza ITRON: 

 

 

Upewnij się, że nity i rejestra-

tor są zamontowane popraw-

nie! Jest to warunek prawidłowego 

działania MacR6 N. 
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 MacR6 N w wersji sprzętowej z jednym lub dwoma złączami wejściowymi umożliwia podłączenie nadajników 

impulsów i czujników ciśnienia w różnych konfiguracjach.  

Zobacz możliwe konfiguracje wejść MacR6N w punkcie KONFIGURACJE WEJŚĆ MACR6 N, aby uzyskać 

więcej informacji. 

 

1. DI1 A, DI1 B – wejścia cyfrowe konfigurowalne (impulsowe lub dwustanowe). Impuls dwukierunkowy, 

2. NC – niewykorzystywany, 

3. DI2 A, DI2 B – wejścia cyfrowe konfigurowalne (impulsowe lub sygnalizacyjne): licznik wsteczny; sygnalizacja 

kierunku przepływu (zwarcie – kierunek wsteczny, rozwarcie - przepływ w przód); kontrola ciągłości przepływu; 

wejście sygnalizacyjne, 

4. GND – masa, 

5. AI1 A, AI1 B – wejścia analogowe: pomiar napięcia czujnika ciśnienia 0,5 – 5V DC, 

6. Vp – zasilanie czujnika ciśnienia 5V DC. 
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PLUM dostarcza następujące akcesoria do podłączenia nadajników impulsów: 

• wtyk 6-pin IP68, 

• rurka termokurczliwa, 

• żel silikonowy w strzykawce. 

1. Rozkręć wtyk na 3 elementy składowe i nałóż na przewód nadajnika. Wsuń koszulkę termokurczliwą tak, by 

pojedyncze żyły były widoczne na około 1,5 cm i obkurcz ją przy użyciu źródła ciepła np. opalarką elektryczną. 

2. Przylutuj przewody do pinów wtyku zgodnie z opisem złączy wejściowych rejestratora. 

3. Zalutowane przewody zabezpiecz żelem silikonowym i skręć wtyk. 

  

Przykłady konfiguracji wejść rejestratora zobacz pod tym linkiem. 
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 Adapter przeznaczony do wodomierzy ITRON spełnia również funkcję uniwersalnego uchwytu naściennego lub 

uchwytu np. na rurę. Montażu na rurze pionowej lub poziomej dokonuje się z użyciem plastikowych opasek 

zaciskowych, jak na ilustracjach poniżej. Dwa otwory o średnicy 3mm oznaczone symbolami wkrętów poniżej 

umożliwiają montaż na ścianie przy użyciu kołków rozporowych.  

Montaż rejestratora do adaptera przeprowadza się standardowo – przy użyciu nitów montażowych. 
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 MacR6 N może pracuje z zewnętrznymi czujnikami ciśnienia. Czujniki ciśnienia produkowane przez PLUM są 

dostępne w zakresach  

1. 0 – 10 bar, 

2. 0 – 26 bar.  

 

 

 

Aby aktywować obsługę czujnika ciśnienia w wybranym złączu przejdź do podrozdziału D4.1.3. 

KONFIGURACJA WEJŚĆ. Przed aktywacją, zapoznaj się z możliwymi konfiguracjami wejść rejestratora 

(zobacz: KONFIGURACJE WEJŚĆ MACR6 N). 
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Rejestrowane ciśnienie Nadciśnienie (G) 

Gwint G1/2 

Zakres pomiaru 0 – 10 bar // 0 – 26 bar 

Względny błąd pomiaru  
Mac-PW 

± 0,5% pełnego zakresu pomiarowego 
czujnika 

Odporność na udar (11 ms) 100g 

Stopień ochrony IP67 

Materiał Stal nierdzewna 

Kompatybilność 

elektromagnetyczna (EMC) 

Zgodnie z normą EN 61000-6 

Sposób podłączenia 3-przewodowy 

Długość przewodu 3 metry 

Napięcie zasilania 5V DC 

Sygnał wyjściowy 0,5 ÷ 4,5V DC 

Temperatura przechowywania  -40 ÷ +125°C 

Temperatura pracy -40 ÷ +85°C 

Czujniki Mac-PW, produkowane przez PLUM, posiadają 

zamontowane wtyki i są gotowe do bezpośredniego montażu. 
 

 

Zaleca się montaż czujnika ciśnienia 
za zaworem odcinającym 
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Do konfiguracji programowej rejestratora niezbędne są: telefon z systemem Android obsługujący standard NFC 

i aplikacja mobilna ConfIT! rejestratory. Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo pod adresem: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plum.pl.confit&hl=pl. 

Pełny opis aplikacji znajdziesz w podrozdziale: APLIKACJA MOBILNA CONFIT!.... 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plum.pl.confit&hl=pl
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1. Włącz aplikację ConfIT! rejestratory. 

2. Wybierz opcję NFC. 

3. Przyłóż telefon do MacR6 N. Nastąpi 

odczyt danych. 

4. Jeśli czas w urządzeniu nie jest zgodny 

z tym ustawionym w telefonie automa-

tycznie pojawi się monit o ustawieniu 

prawidłowej daty i godziny w urządze-

niu 
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5. Przejdź do zakładki konfigura-

cja wejść 

6. Skonfiguruj wejścia urządzenia 

zależnie od sposobu montażu i 

podłączonych akcesoriów. 
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7. Ustaw Licznik V1 oraz Wagę 

impulsu zgodnie z wodomie-

rzem. Zeskanuj lub przepisz nu-

mer seryjny wodomierza. 
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8. Wybierz przycisk Więcej i za-

kładkę Komunikacja mo-

bilna. 

9. Wpisz Kod PIN karty SIM. 

10. Ustaw prawidłowy APN. 

11. Wybierz technologię 

łączności (2G/CAT.M1/NB-

IoT). 
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12. Naciśnij Zapisz do urzą-

dzenia, aby zaprogramować 

parametry. 

13. Przyłóż telefon do reje-

stratora. 

 

 

14. Naciśnij Odczytaj urządze-

nie i przyłóż telefon do reje-

stratora. 

Urządzenie weszło w tryb wykrywa-

nia wodomierza i kalibracji.  
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W celu ręcznego sprawdzenia poprawności instalacji: 

1. Odczytaj urządzenie po kilku impulsach wodomierza. Porównaj licznik rejestratora z liczydłem wodomierza. 

2. Sprawdź, czy rejestrator zgłosił się do systemu odczytowego (np. eWebTEL). 

ZAKOŃCZONO POMYŚLNIE KONFIGURACJĘ INSTALACYJNĄ MACR6 N 
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MacR6 N umożliwia dokładną konfigurację pracy wejść pomiarowych. Dokładny opis złącz A i B dostępny tutaj. 

Możliwe konfiguracje: 

MONTAŻ BEZPOŚREDNI  

– czujniki indukcyjne 
ZŁĄCZE LEWE (A) ZŁĄCZE PRAWE (B) 

V1 P1 / DI1 / DI2 V2 / P2 / DI1 / DI2 

 V1 / P1 / DI1 / DI2 V2 / P2 / DI1 / DI2 

 
 

Oznaczenia: 
V1 – licznik objętości V1 (wyłącznie: czujniki indukcyjne lub złącze A <pinDI1>); 

V2 – licznik objętości V2 (złącze B <pinDI1>); 
P1 – ciśnienie P1 (złącze A); 

P2 – ciśnienie P2 (złącze B); 
DI1 – wejście cyfrowe (konfigurowalne) złącza A; 

DI2 – wejście cyfrowe (konfigurowalne) złącza B; 

 - wyłączone.  
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V1 | P1 | V2 

| montaż bezpośredni na wodomierzu 1. 
| rejestracja ciśnienia na złączu A 

| wodomierz 2. podłączony do złącza B 
 

NC | V1 | V2 

| montaż bezpośredni wyłączony 
| wodomierz 1. podłączony do złącza A 

| wodomierz 2. podłączony do złącza B 
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V1 | P1 | P2 

| montaż bezpośredni na wodomierzu 

| rejestracja ciśnienia na złączu A 

| rejestracja ciśnienia na złączu B 

NC | P1 | P2 

| montaż bezpośredni wyłączony 

| rejestracja ciśnienia na złączu A 

| rejestracja ciśnienia na złączu B 
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NC | P1 | V2 

| montaż bezpośredni wyłączony  

| rejestracja ciśnienia na złączu A  
| wodomierz podłączony do złącza B 

N | V1 | P2 

| montaż bezpośredni wyłączony  

| wodomierz podłączony do złącza A  
| rejestracja ciśnienia na złączu B 
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DI1 – wejście impulsowe 

 
DI1 – wejście impulsowe 

 
DI2 – detekcja kierunku przepływu (zwarcie do 

GND: przepływ wsteczny)  DI2 – kontrola ciągłości przewodu 

 GND – masa  GND – masa 
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DI1 – wejście impulsowe 

 
DI1 – wejście impulsowe 

   DI2 – sygnalizacja kierunku 

 GND – masa   GND – masa  
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DI1 – wejście impulsowe 

 
DI1 – wejście impulsowe 

 DI2 – kontrola ciągłości przewodu  DI2 – sygnalizacja kierunku 

 GND – masa   GND – masa  
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Do konfiguracji i programowania rejestratora MacR6 N przeznaczona jest darmowa aplikacja mobilna 

dostępna w Sklepie Play:  

 

ConfIT! rejestratory 

 
Konfiguracja wejść urządzenia 

 
Podstawowe parametry i konfiguracja 

 
Ustawienie lokalizacji urządzenia 

 
Harmonogramy wysyłki danych 

 

Ustawienia sieciowe   

 
Android 5.0 i nowsze 

 
Interfejs NFC 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plum.pl.confit&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plum.pl.confit&hl=pl
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Menu aplikacji obejmuje dwie zakładki boczne aktywowane oznaczonymi przyciskami funkcyjnymi (1, 2), bądź 

przesuwane z lewej lub prawej strony ekranu (1, 2). 

 

Poniżej, w formie schematu blokowego, przedstawiono pełną strukturę aplikacji – wszystkie dostępne opcje 

programu. 

Wszystkie zmiany wprowadzane w aplikacji należy zapisać używając przycisku Zapisz do urządzenia:  
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Nowy fabrycznie rejestrator MacR6 N jest zabezpieczony przed niepożądanym zużyciem baterii. Tryb magazy-

nowy urządzenia oznacza nieaktywność wszystkich funkcji i służy jedynie do jego przechowywania. Aktywna jest 

tylko bezpośrednia komunikacja z urządzeniem za pomocą NFC. 

Aplikacja za pomocą komunikatu ekranu głównego sygnalizuje, że odczytane urządzenie znajduje się w trybie 

magazynowym: 

 

 

WYJŚCIE Z TRYBU MAGAZYNOWEGO 

1. Zmiana stanu licznika i zapis do urządzenia. 

lub 

2. Naciśnięcie Wyjdź z trybu magazynowego i zapis do urządzenia. 
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Po wyjściu z trybu magazynowego, jeśli MacR6 N pra-

cuje w montażu bezpośrednim, nastąpi proces wykrywa-

nia wodomierza. 

Detekcja rozpocznie się po zliczeniu dwóch impulsów. 

Rejestrator w trakcie zliczania pierwszych impulsów ak-

tywuje proces uczenia się charakterystyki wodomierza. 

Po dwudziestu impulsach rejestrator przechodzi do nor-

malnego trybu zliczania. 

Impulsy naliczone w procesie rozpoznawania 

wodomierza są uwzględniane w liczniku. 
 

Po ustawieniu licznika rejestrator automatycznie 

przejdzie w tryb wykrywania wodomierza. 

 

Jeżeli występują problemy z detekcją wodomierza należy zweryfikować poprawność instalacji! 

W przypadku braku przepływu wody rejestrator pozostanie w trybie detekcji wodomierza do momentu 

wystąpienia przepływu. 
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Po montażu i konfiguracji urządzenia zalecane jest wysłanie raportu po instalacji, pomoże to zweryfikować czy 

antena została zamocowana w optymalny sposób.  

1. Przejdź do zakładki Komunikacja mobilna. 

2. W zakładce Wymuś włączenie modemu wybierz 

jedno z poleceń i zapisz do urządzenia: 

• Wyślij raport po instalacji.  

Rejestrator wyśle komplet danych na serwer 

jako potwierdzenie poprawnej instalacji 

i pierwsze zgłoszenie do systemu. 

• Wyślij raport danych rejestrowanych. 

Urządzenie wyśle tylko dane rozliczeniowe za 

okres, w którym występują ich braki. 

• Testuj zasięg GSM przez minutę. 

Zasięg wyrażony w (1)formie kresek na górnym 

nagłówku (CSQ), bądź (2)liczbowo w zakładce 

Informacje o urządzeniu (CSQ: od 0 do 31). 

Każde odświeżenie wskazań wymaga 

odczytania urządzenia  

 

• Wymuś zdalną wymianę oprogramowania 

Zgłoszenie się do serwera FTP w celu pobrania 

dostępnego oprogramowania. 
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Aktualny stan pracy modemu przedstawia parametr Status wysyłki do 

serwera danych: 

 

Lista możliwych statusów połączenia z siecią: 

Sukces Rejestrator wysłał dane na serwer 

Sukces (INFO: Niski zasięg 

GSM) 
Rejestrator wysłał dane na serwer jednak przy niskim zasięgu sieci GSM 

Transmisja w toku Rejestrator aktualnie wysyła dane, bądź testuje zasięg sieci 

Błąd załączenia modemu Modem nie mógł się włączyć 

Błąd SIM Karta SIM niewykryta; nieważna; zablokowana; uszkodzona; brak środków 

Błąd GSM 
Modem nie mógł zalogować się do sieci GSM – możliwy problem z kartą SIM, 
bądź otwarty czujnik otwarcia obudowy 

Błąd wysyłki danych Rejestrator połączył się z serwerem, ale nie wysłał danych 

Nieaktywny Modem jest wyłączony – urządzenie w trybie magazynowym 

 

W normalnych, niezakłóconych warunkach pracy aplikacja powinna wyświetlać tylko dwa komunikaty – 

Transmisja w toku oraz Sukces. Pozostałe komunikaty świadczą o nieprawidłowościach w działaniu. 
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Dzięki aplikacji, jak również platformie eWebTEL, istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu rejestratora. 

Zmiana hasła urządzenia wymaga ponownego zalogowania się w aplikacji. Parametr Nowe hasło do urządzenia jest 

dostępny z poziomu zakładki Parametry podstawowe. 

 

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła urządzenia (4096), z racji ogólnie 

dostępnego oprogramowania konfiguracyjnego 
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 Sekcja menu Konfiguracja wejść, umożliwiająca dokładną konfigurację wejść pomiarowych złącz A i B oraz 

aktywację lub dezaktywację czujników indukcyjnych, składa się z następujących funkcji: 

1. Montaż bezpośredni 

• Aktywowane: przypisanie Licznika V1 

• Dezaktywowane: możliwość przypisania Licz-

nika V1 do złącza A 

2. Funkcje złącza A 

• Wodomierz: Licznik V1, gdy Montaż bezpośredni 

dezaktywowany 

• Styki 

• Ciśnienie 

3. Funkcje złącza B 

• Wodomierz: Licznik V2 

• Styki 

• Ciśnienie 

 



D-26 
MacR6 N – instrukcja obsługi – v.3.1 

 

4. Więcej parametrów 

• Wodomierz 

 

 

 

 

Przepływomierz Ze stykiem kontrolnym 

  

Liczący do przodu Z kierunkiem 
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• Styki 

 

 

 

1,2- OFF:  

DI1, DI2 wyłączone 

1- NC:  

aktywne DI1 – normalnie zamknięty  

1- NO:  

aktywne DI1 – normalnie otwarty 

2- NC:  

aktywne DI2 – normalnie zamknięty  

2- NO:  

aktywne DI2 – normalnie otwarty  

1,2- NC:  

aktywne DI1, DI2 – normalnie 

zamknięte 

1- NC/2- NO:  

aktywny DI1 – normalnie zamknięty; 

aktywny DI2 – normalnie otwarty 

1- NO/2- NC:  

aktywny DI1, normalnie otwarty; 

aktywny DI2 – normalnie zamknięty 

1,2- NO: 

aktywne DI1, DI2 – normalnie 

otwarte 
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• Ciśnienie 

 

 

Czujniki ciśnienia Mac-PW dostępne w firmie PLUM: 

• 0 – 10 bar, 

• 0 – 26 bar. 

Domyślnie jest zawsze ustawiany czujnik z zakresem 0 – 10 bar. 
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Parametry zaawansowane aplikacji zawierają atrybuty rejestratora MacR6 N takie jak m.in. Konfiguracja 

strefy czasowej, Więcej ustawień połączenia czy dostęp do tablicy DP. 

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych Parametrów zaawansowanych należy użyć przełącznika z panelu Usta-

wienia – Pokaż dodatkowe parametry – i przejść do zakładki w panelu Opcje. 
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 Niniejsza zakładka przedstawia wszystkie dostępne parametry pamięci programu rejestratora, które można 

odczytywać i (lub) modyfikować. Dostęp do niej jest możliwy po aktywacji przełącznika Pokaż dodatkowe 

parametry, jak w przypadku Parametrów zaawansowanych.  

Każdy z nich jest odpowiednikiem poszczególnych ustawień dostępnych w zakładkach aplikacji, takich jak 

Licznik, Waga impulsu, kod PIN, czy Status połączenia z siecią (zakodowany liczbą dzisiętną). 

 Parametry dzielą się na 

• edytowalne: 

możliwe do edycji przez użytkownika, lub parametry serwisowe wymagające hasła; 

• statusowe: 

dane tylko do odczytu. 

 

Parametry tablicy DP powinni edytować jedynie zaawansowani użytkownicy. Niepoprawna modyfikacja może 

spowodować niepoprawne i niestabilne działania rejestratora, a ostatecznie uniemożliwić jego pracę. 
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 Zakładka Informacje o urządzeniu jest krótkim odzwierciedleniem tabliczki znamionowej oraz podsumowa-

niem najważniejszych cech i parametrów rejestratora. 

1. Nazwa firmy. 

2. Nazwa urządzenia. 

3. Numer seryjny (UID). 

4. Wersja sprzętowa i programu głównego. 

5. Wersja sprzętowa i programu bootloader. 

6. Wersja tablicy Dostępnych Parametrów (DP). 

7. Wersja tablicy Zdarzeń (ZD). 

8. Status konfiguracji wejść pomiarowych i rodzaj 

modemu: 

 
a. Czujniki indukcyjne: N – wyłączone; V1 – 

Licznik V1, montaż bezpośredni. 

b. Złącze A: N – wyłączone; V1 – licznik V1 dla 

zewn. nadajnika impulsów; P1 – czujnik ci-

śnienia. 

c. Złącze B: N – wyłączone; V2 – Licznik V2 

dla zewn. nadajnika impulsów; P2 – czujnik 

ciśnienia. 

d. LTE/2G BG95-M3 – rodzaj modemu GSM. 
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9. Parametr serwisowy opisujący czujniki induk-

cyjne. 

10. Zasięg sieci GSM (z ostatniej sesji modemu). 

Wartość od 0 do 31. 

11. Sieć GSM, do której zalogowana jest karta SIM. 

12. Poziom ładunku baterii wyrażony w procen-

tach. 
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Poprawnie zainstalowany MacR6 N nie wymaga dalszej obsługi. Okresowo wymagany jest jedynie przegląd 

i wymiana baterii.  

Czas pracy rejestratora w głównej mierze zależy od częstotliwości wysyłania danych. Firma PLUM deklaruje 

nieprzerwaną pracę przez 7 lat przy następujących warunkach: odpowiednio wysoki poziom zasięgu sieci GSM 

i wysyłka danych raz dziennie. W zależności od ustawionych parametrów czas pracy może być zgoła inny. Przybliżone 

zużycie baterii zakładające różne aspekty pracy przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Harmonogram wysyłki danych Poziom sygnału sieci GSM (CSQ) Przybliżony czas pracy 

Rzadziej niż raz dziennie 25 – 31 Ponad 7 lat 

Raz dziennie 25 – 31 7 lat 

Raz dziennie < 24 5-6 lat 

4 razy dziennie 25 – 31 2 lata 

4 razy dziennie < 24 18 miesięcy 

Codziennie, co godzinę 25 – 31 5 miesięcy 

Codziennie, co godzinę < 24 3 miesiące 
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 Lista rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji urządzenia, by uniknąć problemów w czasie jego 

działania. Producent deklaruje rzetelność pomiarów, czas pracy na baterii oraz ciągłość pracy w sieci GSM przy 

spełnieniu następujących warunków: 

• ANTENA. Rejestrator zainstalowany w studni musi mieć antenę umieszczoną w najwyższym możliwym 

miejscu. Studnie wodomierzowe znajdują się pod powierzchnią gruntu, co tłumi zasięg sieci GSM. Zastosowanie 

anteny na długim przewodzie, lub wersji rejestratora z przedłużonym przewodem do podłączenia anteny 

zewnętrznej, redukuje wpływ głębokości instalacji rejestratora. Antena z magnetyczną podstawą umożliwia 

montaż od spodu do pokrywy studni lub do jej kołnierza. Zaleca się zabezpieczyć przewód anteny przed 

spadnięciem na dno komory wodomierzowej poprzez przytwierdzenie go opaską zaciskową np. do szczebla 

drabiny. 

• ZASIĘG I JAKOŚĆ SIECI GSM. Upewnij się, że operator sieci GSM, którego karta SIM zostanie użyta, 

zapewnia zasięg w miejscu instalacji. Zdarzają się "białe plamy" na mapach, gdzie poziom sygnału sieci jest 

bardzo niski, niestabilny lub nie ma go w ogóle. Zaleca się wykonanie testu GSM w miejscu instalacji przy 

zamkniętej pokrywie studni. 

• URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE. Używając zewnętrznych nadajników impulsów, bardzo dokładnie zabezpiecz 

połączenia lutowane dołączonym żelem silikonowym i skręć wtyk. Przykręć go mocno, lecz z odpowiednim 

wyczuciem, do złącza MacR6 N. Więcej: C3.2. PRZYGOTOWANIE WTYKU NADAJNIKA IMPULSÓW. 

• ZŁĄCZA WEJŚCIOWE. Wyłącz nieużywane wejścia. Na przykład: jeżeli korzystasz tylko z montażu 

bezpośredniego, wyłącz obsługę złącz A i B. Jeżeli używasz dwóch złącz do pomiaru ciśnienia, wyłącz czujniki 

indukcyjne do pracy bezpośredniej. Wydłuży to czas pracy na baterii. Zmiana konfiguracji wejść: D4.1.3. 

KONFIGURACJA WEJŚĆ. 
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 Do odczytu danych pomiarowych rejestratorów MacR6 N firma PLUM przygotowała specjalną platformę inter-
netową eWebTEL. Została stworzona jako pełnoprawny system nadzorowania i zarządzania urządzeniami z poziomu 

komputera PC i urządzeń mobilnych.  

eWebTEL działa jako system billingowy monitorujący pracę sieci wodociągowych; jako system nadzorczy nad 

urządzeniami zainstalowanymi w określonych lokalizacjach. W ramach analizy każdego punktu pomiarowego urzą-

dzenia i na podstawie danych pomiarowych, system również generuje wykresy, raporty dobowe lub miesięczne. 

Raporty możliwe do wygenerowania: 

• Dzienne i miesięczne zużycie wody. 

• Dzienne i miesięczne wahania ciśnienia. 
• Alarmy i zdarzenia w strefach i punktach pomiarowych. 

• Zużycie wody w określonej przez użytkownika strefie, bądź grupie urządzeń. 

Platforma pozwala na grupowanie urządzeń w zależności od miejsca instalacji, strefy, firmy, czy osoby odpo-

wiedzialnej za utrzymanie sieci. 

System eWebTEL może być zainstalowany na serwerze klienta zapewniając kryteria bezpieczeństwa baz da-

nych pomiarowych. Pełne wymagania sprzętowe dostępne pod adresem: serwis@plum.pl. 

Cechy systemu eWebTEL: 

• Interfejs dostosowany do pracy z przeglądarkami PC oraz urządzeń mobilnych. 

• Przegląd danych archiwalnych. 
• Wysyłka powiadomień e-mail w momencie wystąpienia alarmu. 

• Prosty system uprawnień użytkowników. 

• Interfejs w wielu językach. 

 

file:///C:/Users/damianl/AppData/Roaming/Microsoft/Word/serwis@plum.pl
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Protokółem transmisji zastosowanym w MacR6 N jest GAZMODEM3. 

Protokół charakteryzuje się wysyłaniem takich danych jak: dane zmierzone, dane rejestrowane z programowa-

nym okresem rejestracji, alarmy i zdarzenia, aktualna data i czas.  

Wysyłka danych realizowana jest w systemie tablic: tablica DP – Dostępne Parametry – zawiera całą listę 

danych zapisywanych w pamięci włączając w to: liczniki serwisowe, parametry sieci GSM, dane konfiguracyjne. Ta-

blica ZD – Zdarzenia i Alarmy – zawiera listę alarmów rejestrowanych w urządzeniu wraz z datą i czasem wystąpie-

nia oraz parametrami dodatkowo rejestrowanymi w momencie wystąpienia.  

Dane szczegółowe na temat protokołów transmisji można uzyskać w firmie PLUM. 

Urządzenie zostało wyposażone w interfejs NFC (Near Field Communication) pracujący w częstotliwości 

13,56 MHz zgodnie ze standardem ISO/IEC 14443. 

Do konfiguracji urządzenia należy stosować urządzenia mobilne z systemem Android oraz obsługujące powyższy 

standard komunikacji NFC.  
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Dane rejestratora wysyłane są za pośrednictwem sieci GSM 2G, LTE CAT.M1, LTE NB-IoT przy użyciu wbudo-

wanego modemu. Urządzenie o określonej przez użytkownika godzinie wysyła dane takie jak: dane bieżące, dane 

rejestrowane, alarmy i zdarzenia. Po zakończeniu wysyłki modem przechodzi w tryb odczytu bezpośredniego na 

okres 1 minuty – w tym czasie może otrzymać polecenia rekonfiguracji wydane wcześniej za pośrednictwem systemu 

eWebTEL. Oznacza to, iż każda zmiana parametrów rejestratora wykonywana zdalnie za pośrednictwem systemu 

odczytowego, odbywa się podczas każdego raportu wysyłanego na podstawie ustawionego harmonogramu. 

Każde polecenie otrzymane od serwera wydłuża czas pracy modemu w tym trybie o kolejną minutę. 

Jeżeli w czasie 1 minuty MacR6 N nie otrzyma poleceń od serwera, modem wyłącza się do momentu następnego 

raportu zgodnego z harmonogramem wysyłki danych.  

INFORMACJA DLA KLIENTÓW CHCĄCYCH INTEGROWAĆ REJESTRATORY MACR6 N Z WŁASNYMI SYSTE-

MAMI ODCZYTOWYMI: 

W celu zapobiegania przedwczesnego zużycia baterii rejestratora należy pamiętać, aby jak najkrócej uży-

wać trybu odczytu bezpośredniego i nie wysyłać pustych zapytań. Są to operacje energochłonne, które 

w znaczący sposób przedłużają czas pracy modemu. 
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USTERKA PRZYCZYNA USTERKI ROZWIĄZANIE 

URZĄDZENIE NIE ZLICZA IMPULSÓW 

PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIM 

Wyłączone wejście Montaż bezpośredni. Włącz Montaż bezpośredni w zakładce 

Konfiguracja wejść.  

Upewnij się, że oznaczenie V1 znajduje się 

na pierwszej pozycji w zakładce Informacje 

o urządzeniu: 

 

Niedostateczny kontakt czujników 

indukcyjnych rejestratora z powierzchnią 

liczydła wodomierza. 

Upewnij się, że urządzenie jest 

zainstalowane prawidłowo i pewnie styka 

się z liczydłem. Sprawdź nity montażowe – 

czy są nieuszkodzone i niezużyte. Sprawdź 

mocowanie adaptera, czy jest 

przymocowane sztywno do wodomierza. 

Zabrudzenia powierzchni liczydła 

wodomierza. 

Dokładnie wyczyść powierzchnię 

wodomierza, usuń zabrudzenia. 

Zakłócenia przemysłowe. Upewnij się, czy w pobliżu nie ma źródeł 

zakłóceń tzn. szaf elektrycznych, 

falowników, urządzeń pracujących 

w wysokich częstotliwościach. 

URZĄDZENIE KOŁYSZE SIĘ NA 

ADAPTERZE PRZY MONTAŻU 

BEZPOŚREDNIM. CIĘŻKO WCISNĄĆ 

NITY MONTAŻOWE 

Brakujące podkładki przy montażu 

adaptera. Niewłaściwie zainstalowany 

adapter. 

Upewnij się, czy montaż został wykonany 

przy użyciu odpowiednich śrub i podkładek. 
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REJESTARTOR ZLICZA ZBYT DUŻO 

IMPULSÓW 

Niewłaściwie ustawiona waga impulsu. Upewnij się, że ustawiono poprawną wagę 

impulsów: 

 

URZĄDZENIE LICZY TYLKO DO TYŁU – 

ZEWNĘTRZNY NADAJNIK IMPULSÓW 

Wybrano typ nakładki z określeniem 

kierunku przepływu, jednocześnie na stałe 

zwarte jest DI2 i GND. 

Zmień tryb pracy wejścia na liczące z 

kontrolą ciągłości przewodów. 

Zamienione przewody DI1 i GND. 
Zdarzają się nakładki impulsowe, gdzie 

polaryzacja przewodów ma znaczenie. 

Zamień DI1 z GND. 

URZĄDZENIE NIE MIERZY CIŚNIENIA 

Wyłączony pomiar ciśnienia w konfiguracji 

wejść. 

Upewnij się, że wejście P jest obecne 

w zakładce Informacja o urządzeniu: 

 

REJESTRATOR NIE MIERZY CIŚNIENIA 

LUB URZĄDZENIE POKAZUJE 

NIEWŁAŚCIWE CIŚNIENIE 

Uszkodzenie złącza A, B lub czujnika 

ciśnienia. 

Sprawdź czujnik ciśnienia z innym 

rejestratorem, a rejestrator z innym 

czujnikiem ciśnienia. 

NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ SIĘ 

Z URZĄDZENIEM PRZEZ NFC 

Telefon nie posiada standardu NFC. Do komunikacji wymagane jest posiadanie 

telefonu ze standardem NFC. 
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NFC jest wyłączone. Włącz interfejs NFC w telefonie. 
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KOMUNIKACJA Z UŻYCIEM NFC NIE 

ZAWSZE KOŃCZY SIĘ POWODZENIEM 

Niewłaściwe ułożenie telefonu na 

powierzchni rejestratora. 

Jeżeli to możliwe, sprawdź dokładnie 

położenie anteny NFC w smartfonie. 

Producenci umieszczają anteny w różnych 

miejscach tylnej obudowy telefonu. 

Pokrywa obudowy przykręcona 

niedostatecznie dobrze. 

Niedokręcona pokrywa zwiększa odległość 

między antenami NFC. Szczególnie istotne 

jest to przy starszych telefonach, gdzie 

antena NFC może być zintegrowana 

z baterią – wtedy sygnał jest znacznie 

słabszy. 

URZĄDZENIE WYSYŁA DANE DŁUŻEJ 

NIŻ POWINNO. RAPTOWNY SPADEK 

ZASIĘGU SIECI 

Antena znajduje się zbyt głęboko w studni 

wodomierzowej – niedostateczny zasięg. 

Popraw położenie anteny. 

Uszkodzenie anteny, bądź inne niewidoczne 

przyczyny. 

Sprawdź stan anteny. Upewnij się, że 

przewód antenowy jest rozwinięty oraz 

układa się naturalnie bez silnych zagięć i nie 

jest uszkodzony.  

W przypadku anteny niezintegrowanej, 

wymień antenę. Porównaj działanie z innym 

egzemplarzem rejestratora w tej samej 

lokalizacji. 

URZĄDZENIE NIE WYSYŁA DANYCH 
Aktywny alarm otwarcia obudowy 

(urządzenie nie wysyła danych). 

Sprawdź, czy czujnik otwarcia obudowy nie 

jest uszkodzony i przykręć poprawnie 

pokrywę obudowy. 
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Problemy z kartą SIM:  

• Koniec ważności karty. 

• Niewłaściwy PIN. 

• Karta zablokowana. 

• Niewłaściwy APN. 

• Karta poza zasięgiem (brak 

roamingu, blisko granic państwa). 

• Brak zasięgu 2G/LTE CAT.M1/LTE 

NB-IoT w okolicy punktu 

pomiarowego. 

• Zastosowanie formatu karty SIM 

nano, zamiast micro.  

• Uszkodzenie karty. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania: 

• Wymiana karty SIM. 

• Zaprogramowanie właściwego kodu 

PIN. 

• Odblokowanie karty kodem PUK i 

wprowadzenie poprawnego kodu 

PIN. 

• Zaprogramowanie właściwego APN. 

• Sprawdzić zasięg sieci operatora 

i w razie potrzeby wymienić.  

• Sprawdzić, czy zapewniony jest 

odpowiedni sygnał sieci – 2G, LTE 

CAT.M1, NB-IoT i upewnić się, że 

modem rejestratora dany sygnał 

obsługuje: 

 

• Zastosować kartę w formacie 

microSIM. 

• Sprawdzić fizyczny stan karty i jej 

styków. 

• Sprawdzić poprawność działania 

karty w telefonie. 
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Zbyt niski poziom sygnału (CSQ) aby wysłać 

dane. W tym celu: 

• sprawdź alarmy rejestratora 

w systemie ewebtel.com. Jeżeli przy 

każdym raporcie urządzenie wysyła 

alarm REPORT ERROR, zasięg może 

być zbyt niski. 

Sprawdź stan anteny. Upewnij się, że 

przewód antenowy jest rozwinięty oraz 

układa się naturalnie bez silnych zagięć i nie 

jest uszkodzony.  

W przypadku anteny niezintegrowanej, 

wymień antenę. Porównaj działanie z innym 

egzemplarzem rejestratora w tej samej 

lokalizacji. 

Urządzenie jest w trybie magazynowym. Rozpocznij konfigurację urządzenia, bądź 

ręcznie wyłącz tryb magazynowy. 
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• Mac-PW 0÷10 bar 

• Mac-PW 0÷26 bar 
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