STU NANO W
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Bevezető
STU nano-w készülék a reed jeladóval felszerelt vízmérők m3 arányos
impulzusainak megszámlálására, tárolására összegzésére és NBIoT kommunikációs
rendszeren történő továbbítására kifejlesztett készülék. A készülék rendkívül kis
energia igénye lehetővé teszi a berendezés napi egy kommunikáció melletti 10 évet
meghaladó élettartamát. A készülék speciálisan erre a célra kifejlesztett ABS műanyag
házban, térhálósódó műgyantával kiöntött változatban kerül forgalomba. A készüléket az
élettartam lejárta végén veszélyes hulladékként kell kezelni.
Beüzemelés
1. STU nano bekötés CPW31 csatlakozóval
A készülék üzembehelyezésének első fázisa a mérő reed jeladójának
csatlakoztatása. Ezt a műveletet célszerű műhelyben, még a terepre kihelyezés elött
elvégezni. A csatlakoztatást a CPW31 IP68 (1. ábra) védettségű csatlakozó
felhasználásával kell elvégezni. A csatlakozó 3 db átmenő „ toldó” villamos csatlakozást
biztosít, ebből tetszés szerinti párosok bekötésével elvégezhető a vízmennyiségmérő
reed jeladójának bekötése az STU nano-w készülékbe. A csatlakozó bekötését követően
mindkét oldali tömszelencét ütközésig kell csavarozni a megfelelő tömítettség elérése
érdekében. A művelethez használjunk megfelelő méretű villáskulcsokat.

1. ábra
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1.1. STU nano bekötése 3M zselés csatlakozóval
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Helyszíni telepítés
A készüléket javasolt a vízmérő közelében a vízmérő aknában helyezhető el. Mivel a
vízmérő aknák belső falának anyaga, mérete különböző, ezért a felszerelés módjára csak
alap utasítások adhatók. A műszer elhelyezésének általános módját a 2. ábra mutatja.
 A műszert vízmérő akna belső falfelületének felső harmadában kell elhelyezni!
 A műszert a felerősítő furatokon keresztül kell lehetőség szerint csavarokkal kell
rögzíteni.
 A műszer rögzítéshez az aktuális körülményeknek megfelelő módot kell választani
 A műszer elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az aknában végzendő egyéb
műveleteket ne akadályozza.
 Ne érje a műszert feszítő vagy egyéb mechanikai hatás!
 A felesleges kábelhosszt, a műszer rögzítését követően a feltekerve kell
elhelyezni, semmiképpen ne maradjon az akna aljában.
 A kábelt ne tekerjük a műszer házára!
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Felszín
Vízmérő akna fal
STU nano-w
telepítése vízmérő
aknában

Felerősítő furatok

2. ábra

STU nano-w helyszíni elindítása
A készülék helyszínen történő elindításához az előlapon található W betű mellé
közvetlenül helyezzük az indító mágnest. Ekkor a készülék LED-je kb. 1 másodpercre
bekapcsol.
Ezután a készülék telepítve van.
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