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Cyble RF
Módulo rádio para a leitura remota de consumo de água

O Cyble RF foi projectado para dar resposta 

à crescente exigência de todos os serviços 

de gestão de águas que pretendem a leitura 

remota dos seus contadores através de um 

sistema de rádio frequência por forma a 

melhorar o serviço ao cliente e aumentando 

a  efciência de medição (redução de 

custos).

Vantagens de uma solução
sem fios

> A facilidade e rapidez da medição  
 automática através do sistema  
 rádio aumenta a efciência da aquisição 
 de dados (aumenta a frequência das  

medições e permite um melhor controlo  
de consumos)

> O sistema rádio permite ter acesso à
quase totalidade dos contadores, por
um lado não dependendo da presença
dos clientes e permitindo a leitura de
contadores de difícil acesso (enterrados,
imersos). 

Tecnologia Cyble RF

> A tecnologia Cyble patenteada pela
Itron garante a fabilidade da leitura
e da transmissão
> A tecnologia RADIAN assenta no
protocolo aberto de comunicação que

 resulta do trabalho de um grupo   
 Europeu.

Facilidade de instalação

O Cyble RF é absolutamente compatível 

com qualquer contador de água de 

qualquer calibre (desde DN15  ao DN500).

É um módulo compacto que é facilmente 

montado directamente no contador sem 

necessidade de recorrer a qualquer cabo.

Pode ser fornecido pela fábrica já

directamente acoplado ao contador (já 

confgurado).

Pode ser facilmente re-instalado e 

reconfgurado para ser adaptado a outro 

contador.

Funções avançadas

Para além do registo do volume, o Cyble 

RF dispõe  também de outras funções 

extremamente úteis que permitem 

acrescentar valor ao serviço a disponibilizar 

ao cliente:
> Leitura Mensal e memorização do   
volume dos últimos 13  meses
> Detecção de fugas e memorização dos
alarmes durante 13  meses
> Registos e detecção de contra-fuxo
(temporário ou permanente) dos últimos
13  meses
> Alarmes: detecção de bateria fraca 
> Alarmes: detecção de fraude.

Elevada fabilidade

 > A tecnologia Cyble garante a perfeita  
correlação entre o valor registado no   
contador e o valor lido e memorizado  
electronicamente no módulo (tendo em 
linha de conta os contra-fuxos 
acidentais)
> A unidade electrónica do Cyble RF   
encontrase encapsulada por forma a  
protegêla de ambientes adversos e   
permitindo a imersão do módulo
> O invólucro do Cyble RF é produzido

 em fbra de carbono que permite que
 este tenha um excelente comportamento
 ao choque e à radiação UV

> A tecnologia RADIAN garante a melhor
 comunicação via rádio mesmo em áreas
 congestionadas.

Principais características

> Facilidade de instalação

> Funções avançadas

> Elevada fabilidade 
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Sistema de leitura

> Cyble RF montado num contador  
 Aquadis

A Itron disponibiliza um completo 

Sistema de Leitura Remota que inclui 

um terminal portátil particularmente 

adaptado para a leitura dos contadores 

de água equipados com os módulos 

Cyble RF. 

Recorrendo ao Software Route, o 

operador poderá de uma forma 

ergonómica, simples e efciente recolher 

as leituras via rádio e posteriormente 

descarregar a informação recolhida no 

escritório.

Especifcações técnicas

Aplicações

O Cyble RF é ideal para ser usado em aplicações residenciais, comerciais e industriais.

METERS IN FAMILY HOUSES

METERS IN PITS

MERTERS IN INDUSTRIAL SITESMERTERS IN COMMERCIAL BUILDINGS/

METERS IN COMBINED PROPERTIES

METERS IN IRRIGATION

METERS IN NETWORK

MANAGEMENT

METERS IN PRODUCTION/

EXTRACTION

RADIO HAND HELD TERMINAL

RADIO HAND HELD TERMINAL

DAP9800 RF Compact
DAP9800 + RF Master

DAP9800 RF Compact
DAP9800 + RF Master

Características da Rádio Frequência 

Protocolo  RADIAN 

Modelização   Frequency Shift Keying  

Frequência  433,82 MHz

Potência irradiada  <10  mW   

Transmissão    Comunicação em 2- vias simétricas

Características Funcionais

Dimensões  120 x 59 x 50 mm 

Fonte de alimentação  Baterias de Litium  

Típica duração da bateria*   15  anos

Protecção   IP 68   

Humidade Relativa  0 a 10 0% - submersível  

Temperatura de funcionamento °C -10 /+55  

Temperatura acidental °C -20/+70

Em conformidade com  Certifcado CE, de acordo com a directiva Europeia

  R&TTE (19 99/5/CE)
* Em aplicações normais dentro da gama de temperatura de funcionamento especifcada. 


