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SENSECOM-xMD série 
Přehled zařízení a jeho využití 

IoT komunikační jednotky pro odečty 
Série SENSECOM-xMD slouží pro pravidelné odečty měřidel spotřeby, především 
elektroměrů s odběrem typu „C“ s pomocí většiny typu používaných rozhraní jako 
jsou impulsní, optická nebo RS232/485. 

Typy zařízení: 
SENSECOM-IMD lze použít pro impulsní odečet přes S0 rozhraní, zařízení má zabudováno galvanické oddělení 4,5kV pro 
fakturační elektroměry, má vstup od HDO pro rozlišení tarifu, sekundární vstup pro souběžný odečet vody, plynu apod., vstup 
pro detekci záplavy (např. s plovákem ve vodoměrné šachtě). Zařízení může obsahovat i vstup pro elektronickou plombu. 
SENSECOM-OMD je určeno pro odečet registrů elektroměru nebo jiných zařízení pomocí optického rozhraní IEC62056-21 
(C mód), bateriově napájen nebo přes USB-C. OMD-E model umožňuje odečet pouze 4 vybraných registrů: obou tarifů spotřeby, 
výroby a S/N číslo elektroměru. 
SENSECOM-CMD slouží pro odečet registrů elektroměrů nebo jiných měřidel pomocí protokolu MODBUS, příp. M-BUS přes 
rozhraní RS485 (full/half duplex) nebo RS232. Modely se síťovým napájením mají rozhraní s galvanickým oddělením vstupů. 

Funkcionality: 
§ Vstupy – impulsní S0 (IMD), optické IEC62045-21 v módu „C“ (OMD) nebo RS485/232 s MODBUS (CMD) podle typu zařízení. 
§ Odečet – Zprávy o odečtu v nastavené periodě, standardně jednou denně (nastavitelné od 15min do 24h). 
§ Alarm – zpráva o manipulaci, nadměrné spotřebě, chybách komunikace, … 
§ Konfigurace – vzdálené přenastavení parametrů (periody odečtů/zpráv, parametrů, výběr registrů, …). 
§ Komunikace – přes celoplošnou síť SIGFOX s vysokou dostupnosti, spolehlivosti přenosu a odolnosti proti zarušení. 
§ Zabezpečení – komunikace mezi zařízením a sítí není internetová (není IP), zprávy mají autentizaci, integritu, ochranu proti 

podvržení, varianta s E2E šifrováním, zákazník je připojen k SIGFOX Cloudu přes HTTPS rozhraní, vyhrazené měřidlo. 
§ Anténa – ISM anténa na SMA konektor (standardně tyčová, případně desková, kloboučková), možnost připojení přes repeater 

pro rádiově obtížně dostupná místa (celo-plechové rozvaděče, suterény, šachty). 
§ Napájení – různé modely: OMD na baterii 10 let při jednodenním odečtu nebo přes USB-C, IMD síťové nebo bateriové 

napájení, CMD oboje provedení, bateriové modely s výdrži cca 1-2 roky podle typu a frekvence odečtů. 

Využití a příklad nasazení 
Monitoring spotřeby odběrného místa, monitoring vytížení strojů a detekce velikosti špiček spotřeby, monitoring změn HDO, 
výpadků napájení a havárie/nadměrné spotřeby. 

SENSECOM-IMD  SENSECOM-OMD  SENSECOM-IMD/CMD (výroba) 
Aplikace se 3 elektroměry  Nasazení na elektroměr  
v administrativní budově  v bytové jednotce 
  
Schváleno a nasazováno v síti ČEZ Distribuce na fakturačních elektroměrech od roku 2019. Dodáváno zákazníkům v tuzemsku 
a zahraničí od roku 2020.  


