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   THIẾT BỊ ĐO CHỈ SỐ NƯỚC WMC-01 

VỚI GIAO TIẾP KHÔNG DÂY 922 MHZ 

VÀ THU NFC THỤ ĐỘNG  

 
I. Diễn giải: 

Thiết bị WMC-01 dùng đo chỉ số nước thủy cục.  

Chỉ số nước được đo bằng bộ đếm dùng cảm biến điện từ TMR với dòng điện tiêu thụ cực 

thấp. Bộ đếm được gắn liền với đồng hồ nước thể tích. Sai số giữa bộ điếm điện tử và bộ đếm 

cơ lớn nhất ±0.5 lít. 

Chi số nước và những thông tin hữu ích như rò rỉ nước, lưu lượng nước vượt tải, cảnh báo 

chảy ngược, cảnh báo hết pin, cảnh báo có từ trường bên ngoài được thu thập bởi đầu đọc 

không dây 922 MHz giao tiếp với điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android. Khoảng 

cách thu phát không có vật cản giữa đầu đọc và thiết bị khoảng 50m. 

Thiết bị đo có một bộ nhớ trong, ghi lại khoảng 1500 dữ liệu chỉ số nước trong 1 tháng. 

Giao tiếp thu NFC thụ động cho phép công ty cấp nước hoặc người dùng có thể đọc ra các 

chỉ số bằng thiết bị NFC hoặc điện thoại thông minh có giao tiếp NFC dựa trên hệ điều hành 

Android. 
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II. Thông số kỹ thuật: 

- Đo chỉ số nước: 

• Dãy đo: Từ 0 đến 9999.999 m3. 

• Sai số lớn nhất ±0.5%. 

• Độ phân giải: 1 lít. 

• Thời gian cập nhật dữ liệu: 1s. 

- Dãy nhiệt độ hoạt động: từ 0oC đến 60oC. 

- Các cảnh báo: 

• Báo pin yếu. 

• Rò rỉ nước. 

• Vượt ngưỡng lưu lượng tối đa. 

• Chảy ngược. 

• Có từ trường ngoài. 

- Giao tiếp thu NFC thụ động theo chuẩn ISO/IEC 15693 – 13.56 MHz. 

- Giao tiếp Từ xa theo chuẩn WMbus: 

• Tần số 922 Mhz. 

• Công suất phát 25 mW. 

• Thiết bị hoạt động với giới hạn tỷ lệ thời gian (Duty cycle) không quá 1%. 

• Phương pháp điều chế Manchester và 3 out of 6. 

- Các tùy chọn giao tiếp từ xa tương đương: LoRaWan, NB-IoT. 

- Cấp nguồn bằng 1 cục Pin LiSOCL2 3.6V 2.6Ah loại AA. Tuổi thọ pin là 5 năm. 

- Tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP-68. 

- Thời gian bảo hành 1 năm. 
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