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Giới thiệu 

Sản phẩm đồng hồ nước siêu âm UWM – ứng dụng đo lưu lượng nước trong 

ống dẫn kín chảy đầy – được thiết kế và sản xuất bởi Công Ty TNHH Điện Tử 

D.G.S, nay là Công ty Cổ phần Điện tử D.G.S tại Việt Nam. Với bề dày kinh 

nghiệm trong lĩnh vực điện tử, sản phẩm UWM có độ bền tuyệt đối và khả năng 

hoạt động liên tục lên đến 10 năm. 

Đồng hồ nước hoạt động trên nguyên lý đo thời gian phản xạ sóng siêu âm, 

cho kết quả đo lường chính xác, ngay cả trong điều kiện lưu lượng thấp. Mức 

lưu lượng tối thiểu bắt đầu từ 6 l/h với sản phẩm UWM-15, 10 l/h với sản phẩm 

UWM-20 và 16 l/h đối với sản phẩm UWM-25. 

Cấu trúc của đồng hồ nước hoàn toàn không sử dụng các chi tiết chuyển động 

nên hạn chế tối đa hao mòn về cơ khí, mang lại độ tin cậy cao trong suốt quá 

trình sử dụng. Vật liệu chế tạo hoàn toàn thân thiện với môi trường và đảm bảo 

an toàn cho nguồn nước. Bên cạnh đó, khả năng hoạt động theo mọi hướng 

giúp cho việc lắp đặt trở nên đơn giản và linh động hơn. 

Cơ cấu điện tử được thiết kế cách biệt và phủ silicon hoàn toàn để bảo vệ khỏi 

những tác động của môi trường bao gồm nóng, ẩm, nhiệt độ… Đồng hồ nước 

có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời và có khả năng hoạt động liên tục dưới 

mọi điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn IP68. 

Đồng hồ nước UWM có khả năng đo dòng chảy ngược. Tổng lưu lượng nước 

đã sử dụng được hiển thị bằng màn hình điện tử với độ phân giải lên đến 1/100 

lít. Chong chóng điện tử mô phỏng vận tốc dòng chảy theo thời gian thực cùng 

với hệ thống biểu tượng cảnh báo giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng 

của đường ống nước. 

Toàn bộ dữ liệu bao gồm lưu lượng nước và các biểu tượng cảnh báo được 

lưu trữ liên tục trong bộ nhớ của đồng hồ nước. Sản phẩm UWM cung cấp 4 

chuẩn giao tiếp phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu, bao gồm giao tiếp 

không dây tầm gần (NFC), giao tiếp không dây M-Bus, giao tiếp LoRaWAN và 

giao tiếp NB-IoT.  
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Nguyên lý hoạt động 

Sản phẩm UWM hoạt động trên nguyên lý đo thời gian phản xạ sóng siêu âm. 

Cơ cấu đo lường bao gồm 2 cảm biến siêu âm và 2 gương phản xạ được gắn 

cố định với ống dẫn. 

 

 

 

Khi hoạt động, hai cảm biến siêu âm lần lượt phát sóng với nhau. Thời gian 

sóng di chuyển và phản xạ giữa hai cảm biến được tính toán bằng bộ chuyển 

đổi TDC. Vận tốc của dòng chảy sau đó được xác định từ hiệu số giữa 2 giá trị 

này. 

Sản phẩm UWM có khả năng tính toán sự khác biệt về thời gian truyền sóng 

lên đến hàng pico giây. Ưu điểm này cho phép đồng hồ nước đo được những 

lưu lượng thấp nhất và tăng cường tối đa độ chính xác. 

  

∆T = T1 – T2  v 

T2 T1 

v v 
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Thông số kỹ thuật 

Đồng hồ nước siêu âm UWM được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 8779:2011, 

tương đương với tiêu chuẩn ISO 4064:2005. 

Cấp môi trường khí hậu và cơ học Cấp B & C 

Cấp môi trường điện từ Cấp E1 

Cấp đồng hồ theo nhiệt độ T50 

Khoảng nhiệt độ môi trường làm việc +5°C đến +55°C 

Khoảng độ ẩm môi trường làm việc 0% đến 100% ở 40°C 

Cấp theo áp suất nước MAP 10 

Tiêu chuẩn bảo vệ ngoài trời IP68 (theo chuẩn IEC) 

Nguồn điện 1 hoặc 2 pin Li-ion ER26500, 3.6V 

Tuổi thọ của pin Từ 5 đến 10 năm 

Đường 

kính 

[mm] 

Q3 

[m3/h] 

Q2 

[l/h] 

Q1 

[l/h] 

Q4 

[m3/h] 
R=Q3/Q1 

Q min 

[l/h] 

Q max 

[m3/h] 

Cấp 

tổn hao 

áp suất 

15 1.6 16 10 2 160 6 3 ∆p 63 

20 2.5 25.6 16 3.125 160 10 4.8 ∆p 63 

25 4 40 25 5 160 16 7.5 ∆p 63 

40 10.0 64 40 12.5 160 25 15.0 ∆p 63 

 

 Sai số cho phép lớn nhất 

±5% trong khoảng Q1 ≤ Q <Q2 

±2% trong khoảng Q2 ≤ Q ≤Q4 (ở nhiệt độ T ≤ 30°C) 

±3% trong khoảng Q2 ≤ Q ≤Q4 (ở nhiệt độ T > 30°C) 

 

 

Sai số 

tương đối 

(%) 

 

Lưu lượng 
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Vật liệu 

 

Chi tiết khô 

Nắp trên   Nhựa PC * 

Vòng giữ kính  Nhựa PC * 

Kính bảo vệ   Nhựa Acrylic 

Vỏ ngoài   Nhựa PC * 

Nắp dưới   Nhựa PC * 

Đế    Nhựa PC * 

Ốc định vị   Đồng thau 

Cảm biến siêu âm  Gốm áp điện 

Vòng đệm   Cao su 

Chi tiết ướt 

Khung định vị  Nhựa PPS ** 

Ống phản xạ   Thép không rỉ 

Gương phản xạ  Thép không rỉ 

Ống dẫn   Đồng thau 

 

* PC: Polycarbonate 

** PPS: Polyphenylene sulfide 
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Kích thước 

 

Kích thước T (mm) W (mm L (mm) H1* (mm) H2 (mm) 

UWM-15 G3/4” B 67 165 273 108 

UWM-20 G1” B 67 195 277 112 

UWM-25 G1” ¼B 67 160 287 122 

UWM-40 G2”1/2 B 67 200 303 138 

Ghi chú: (*) Chiều cao với an-ten 5 dBi. 
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Thông tin nhãn mác 

 

 

 

  
Tiêu chuẩn đo 

lương 

Lưu lượng 

danh định 

Tỉ lệ Q2/Q1 

Khoảng đo 

(Q3/Q1) 

An-ten NFC 

Mã sản phẩm 

Số sê-ri 

Cấp đồng hồ 

theo nhiệt độ 

Tiêu chuẩn 

bảo vệ 

An-ten RF 



 
 

9 Đồng hồ nước siêu âm | Công ty CP Điện tử D.G.S                                    11/2020                  

 

Thông tin hiển thị 

 

Tổng lưu lượng sử dụng được hiển thị cố định trên màn hình điện tử. Cụ thể, 5 

số chỉ lớn thể hiện đơn vị mét khối, 5 số chỉ nhỏ thể hiện phần thập phân. Theo 

đó, độ phân giải của số chỉ đồng hồ nước siêu âm UWM là 0.00001 m3 và số 

chỉ lớn nhất là 99999 m3. 

Biểu tượng CAL chỉ hiển thị khi đồng hồ nước đang ở chế độ cân chỉnh. Chế độ 

này chỉ áp dụng trong quá trình sản xuất. 

Màn hình hiển thị của sản phẩm UWM bao gồm các biểu tượng cảnh báo có ý 

nghĩa như sau: 

Ký hiệu Ý nghĩa 

 Phát sóng 
Bật: đồng hồ đang phát tín hiệu không dây. 

Tắt: đồng hồ không phát tín hiệu không dây. 

 Pin yếu 
Bật: điện áp pin dưới 3.3V. Đề nghị nên thay pin. 

Tắt: điện áp pin trên 3.3V. 

 Quá dòng 
Bật: lưu lượng nước tức thời qua đồng hồ lớn hơn lưu lượng quá tải (Q4). 

Tắt: lưu lượng nước tức thời qua đồng hồ nhỏ hơn lưu lượng quá tải (Q4). 

 Rò rỉ 
Bật: nước chảy qua đồng hồ liên tục trong 24 giờ gần nhất. 

Tắt: nước ngừng chảy ít nhất 1 giờ trong vòng 24 giờ gần nhất. 

Chảy ngược 
Bật: nước chảy ngược chiều so với chiều quy định của đồng hồ nước. 

Tắt: nước chảy thuận chiều so với chiều quy định của đồng hồ nước. 

 Khô ống 
Bật: ống đo siêu âm không có nước hoặc nước không đầy. 

Tắt: nước đang đầy trong ống đo siêu âm. 

 Chong chóng 

Chong chóng mô phỏng tốc độ dòng chảy theo thời gian thực. 

Chong chóng quay nhanh khi lưu lượng cao, quay chậm khi lưu lượng 

thấp và đứng yên khi lưu lượng bằng 0. 
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Chuẩn giao tiếp 

Đồng hồ nước siêu âm UWM cung cấp 4 chuẩn giao tiếp, bao gồm giao tiếp 

không dây tầm gần (NFC), giao tiếp không dây M-Bus, giao tiếp LoRaWAN và 

giao tiếp NB-IoT. 

Giao tiếp không dây tầm gần (NFC) 

Giao tiếp với đồng hồ nước có thể thực hiện thông qua bất cứ thiết bị di động 

nào có hỗ trợ NFC (điện thoại, máy tính bảng). Để thu dữ liệu, thiết bị NFC cần 

được đặt phía trên ăng-ten của đồng hồ nước. Phương thức giao tiếp NFC của 

sản phẩm UWM được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15693. 

Giao tiếp không dây M-Bus 

Đồng hồ sẽ phát sóng M-bus với chu kỳ 2 phút trong khoảng thời gian phát 

sóng mặc định, từ 6 giờ sang đến 6 giờ chiều hàng ngày. Cài đặt mặt định này 

có thể thay đổi để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Dữ liệu được thu bằng 

thiết bị chuyên dụng trong vùng bán kính 80 mét tính từ vị trí của đồng hồ nước 

(khoảng cách này có thể bị rút ngắn lại trong trường hợp có nhiều vật cản). Tính 

năng này hoàn toàn phù hợp với giải pháp “di chuyển và thu dữ liệu” (drive-

by), giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và sai sót. 

Giao tiếp LoRaWAN 

Chu kỳ phát sóng LoRaWAN của đồng hồ là 12 giờ. Thông số cài đặt có thể 

thay đổi bằng NFC. Đồng hồ siêu âm hỗ trợ 2 chế độ LoRaWAN: APB và OTAA. 

Khoảng cách truyền dữ liệu đến cổng nhận lên đến 4 km. 

Giao tiếp NB-IoT 

Đối với NB-IoT, mỗi ngày đồng hồ sẽ gửi 1 gói dữ liệu. NB-IoT tận dụng băng 

tần 4G LTE, tập trung đặc biệt vào phạm vi phủ sóng trong nhà, chi phí thấp, 

tuổi thọ pin cao cùng mật độ kết nối tốt. 

Tín hiệu phát sóng bởi đồng hồ nước bao gồm: 

• Số sê-ri của đồng hồ nước 

• Tổng lưu lượng của đồng hồ nước 

• Các thông tin cảnh báo 

• Thời gian gửi dữ liệu 
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Lưu trữ thông tin 

Toàn bộ thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ (EEPROM) của đồng hồ nước. Các 

thông tin này chỉ có thể thu được thông qua giao tiếp không dây tầm gần (NFC). 

Phương thức lưu trữ 

Chu kỳ lưu trữ Giới hạn lưu trữ Thời điểm lưu trữ 

Lưu trữ hàng giờ 1 tháng (744 giờ) Thời điểm 0 phút của mỗi giờ 

Lưu trữ hàng ngày 1 năm (365 ngày) Thời điểm 0 giờ của mỗi ngày 

Lưu trữ cảnh báo 400 cảnh báo Thời điểm xảy ra cảnh báo 

 

Thông tin lưu trữ 

Thông tin lưu trữ 
Lưu trữ 

hằng giờ 

Lưu trữ 

hằng ngày 

Lưu trữ 

cảnh báo 

Ngày  ✓ ✓ 

Tháng   ✓ 
Năm   ✓ 
Giờ ✓  ✓ 
Phút   ✓ 
Giây   ✓ 
Cảnh báo pin yếu   ✓ 
Cảnh báo quá dòng   ✓ 
Cảnh báo rò rỉ   ✓ 
Cảnh báo chảy ngược   ✓ 
Cảnh báo ống khô   ✓ 
Tổng lưu lượng ✓ ✓  

 


