
WACO (Wireless Automatic Collector) je bezdrátový komunikač-
ní systém, pracující ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz, urče-
ný pro oblast telemetrie a dálkového řízení. Umožňuje přenos dat 
mezi měřícími přístroji, čidly a jinými telemetrickými a výkonnými 
prvky a místem centrálního řízení a zpracování dat

Systém WACO má široké možnosti uplatnění zejména v telemetrii, 
lze jej využít pro přenos dat z měřičů vybavených sběrnicovým roz-
hraním M-Bus a RS-485 v průmyslových aplikacích, i pro monito-
rování údajů běžných měřičů spotřeby vody, plynu, elektřiny a růz-
ných druhů čidel, používaných v domech a bytech

Možnosti použití systému:

v oblasti průmyslu pro přenos telemetrických dat z měřičů a čidel na  �
řídící a monitorovací systémy, přenos signálů dálkového řízení na výkon-
né prvky systémů; 

v oblasti správy nemovitostí pro sledování odběru elektřiny, plynu  �
a vody, rozpočítávání nákladů na vytápění, monitorování stavu techno-
logií, přenos dat a alarmových zpráv z bezpečnostních čidel;

v oblasti dodávek vody, paliv a energií pro dálkové odečítání stavu měři- �
čů (elekroměrů, plynoměrů, vodoměrů, kalorimetrů...);

v oblasti bezpečnostních služeb pro bezdrátové připojení čidel a aktiv- �
ních prvků bezpečnostních systémů;

ve všech dalších oblastech, kde se uplatňuje telemetrie a dálkové řízení.  �

 

Popis systému:

Systém WACO se skládá z radiových modulů, které slouží pro připoje-

ní jednotlivých měřidel, čidel, výkonných prvků a řídících (sběrných) po-

čítačů. Tyto moduly vzájemně komunikují prostřednictvím radiových vln 

v nezpoplatňovaném frekvenčním pásmu 868 MHz a tvoří inteligentní 

 

radiovou síť pro přenos telemetrických dat. Radiová síť má to-

pologii typu mřížka („mesh“), datové zprávy se šíří všemi do-

stupnými cestami přes všechny moduly, které jsou v dosahu 

signálu. Algoritmus řízení komunikace zajišťuje maximální spo-

lehlivost přenosu dat při zachování vysoké propustnosti sítě 

a efektivnosti přenosu. 

Radiové moduly systému WACO jsou řízeny výkonným mikro-

procesorem s extrémně nízkým odběrem elektrické energie, což 

umožňuje konstrukci bateriových verzí modulů s dlouhodobým 

provozem. Pomocí systému WACO lze realizovat datové propoje-

ní v libovolném komunikačním módu, od spojení typu „bod-bod“, 

přes hromadnou sběrnicovou komunikaci, až po rozdělení komu-

nikace do logických skupin. Konfigurace modulu se provádí z PC 

pomocí standardního znakového terminálu.

Vlastnosti systému:

spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost  �
proti rušení

velký dosah, lineární vzdálenost až 3 km, pokrytí území  �
několika km2

připojení zařízení s digitálním rozhraním M-Bus, RS-485,  �
RS-232, USB

připojení zařízení s digitálním pulsním výstupem a analo- �
govým výstupem

transparentní přenos dat v originálním formátu („virtuální  �
dráty“)

snadnost instalace, operativnost změn, flexibilní koncepce �

možnost dlouhodobého bateriového provozu (až 10 let) �

nízké pořizovací i provozní náklady �

WACO 
bezdrátový systém 
pro přenos dat v telemetrii



Příklad použití systému 
WACO pro prodloužení 
telemetrické sběrnice do 
vzdálených objektů, kdy 
odpadá nutnost pokládání 
kabelů.

Příklady použití systému WACO

Přehled prvků systému WACO: Základní parametry radiových modulů systému WACO
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Příklad použití systému 
WACO pro heterogenní 
telemetrickou síť s velkým 
počtem měřících prvků s růz-
nými typy rozhraní, včetně 
analogových a pulsních 
měřidel. Unikátní přenoso-
vé vlastnosti radiové sítě 
WACO umožňují realizovat 
s minimálními náklady roz-
sáhlé sítě s vysokým počtem 
měřících bodů, pokrývající 
rozlehlé areály. Instalace sítě 
je velmi flexibilní, kabeláž je 
redukována pouze na lokální 
připojení měřidla (nebo 
několika měřidel) k radiové-
mu modulu. 
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USB

Označení prvku Popis Napájení

WM868MM RF modul s rozhraním M-Bus master DC 24V, DIN lišta

WM868MS RF modul  s rozhraním M-Bus slave DC 24V, DIN lišta

WM868R4 RF modul  s rozhraním RS-485 DC 24V, DIN lišta

WM868R2 RF modul  s rozhraním RS-232 DC 24V, DIN lišta

WM868U RF modul  s emulací rozhraní RS-232 na portu USB DC 24V, DIN lišta

WM868SI-B2 RF modul, 4 vstupy digitální pulsy (SI), baterie (životn. 5 let) Baterie 3,6V /2,2 Ah

WM868SA-B2 RF modul, 4 analogové vstupy (SA), baterie (životnost 5 let) Baterie 3,6V /2,2 Ah

WM868SISA-B2 RF modul 2 vstupy SI + 2 vstupy SA, baterie (životnost 5 let) Baterie 3,6V /2,2 Ah

WM868SI-B7 RF modul, 4 vstupy digitální pulsy (SI),  baterie (životn. 10 let) Baterie 3,6V /7 Ah

WM868SA-B7 RF modul, 4 analogové vstupy (SA),  baterie (životnost 10 let) Baterie 3,6V /7 Ah

WM868SISA-B7 RF modul 2 vstupy SI + 2 vstupy SA, baterie (životnost 10 let) Baterie 3,6V /7 Ah

WM868-TI Bezdrátový teploměr - pokojový Baterie 7 Ah /2,2 Ah

WM868-TE Bezdrátový teploměr - venkovní Baterie3,6V /2,2 Ah

WM868SJ-U Sběrná jednotka pulsních/analogových signálů, rozhraní USB DC 24V, DIN lišta

WM868-SJ-R4 Sběrná jednotka pulsních/analogových signálů, rozhraní RS-485 DC 24V, DIN bar

WM868SJ-RK Sběrná jednotka  pulsních/analogových signálů - radiová DC 24V, DIN lišta

WM868REP Opakovač signálu (repeater) DC 24V, DIN lišta

WACO PCRF Analyzátor radiového provozu: radiová sonda k PC+software USB

WACO BATRF Kapesní (handheld) analyzátor signálu Baterie 3,6V /2,2 Ah

WACO miniCOLL Software pro sběr telemetrických dat 

Základní parametry modulů: 

Topologie sítě mřížková („mesh“) s využitím redundantních cest

Adresace adresy typu Unicast , Multicast  a Broadcast

Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz (bezplatné pásmo pro telemetrii)

Kanálování 3 kanály s odstupem 200 KHz

Výkon vysilače 10 mW,  modulace FSK

Citlivost přijímače  -105 dB

Dosah vnitřní anténa: 150 m, vnější dipólová anténa: 200 m

Mezní vzdálenost maximální liniový dosah (včetně retranslací): do 3 km 

Procesor ARM Cortex M3,  32MHz

Paměti 64 KB ROM, 10 KB RAM

Provozní teploty bateriové moduly: (-20 až +70)°C, ostatní: (-10°C až +50)°C

Stupeň krytí bateriové moduly: IP-65, ostatní: IP-20

Parametry datových  rozhraní

Rozhraní M-Bus max. přenosová rychlost: 9,6 Kb/s, připojení až 8 zařízení slave

Rozhraní RS-485 max. přenosová rychlost: 115 Kb/s, dosah do 1200 m, 

Rozhraní RS-232 max. přenosová rychlost: 115 Kb/s, dosah do 15 m

Pulsní rozhraní (SI) mezní frekvence: 1 KHz

Analogové rozhraní  (SA) pracovní rozsah: 4 ÷20 mA,   0 ÷10V


