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Contadores eletrónicos
tecnologias

Contadores
pré-pagos

Contadores
AMR

Contadores
ultrassónicos

Ultrassónicos

Woltmann

AK211

AK111

IoT Comunicação
GPRS

Módulo AMR RF

Woltmann RF

AK311 RF

AK11 RF

Válvula UM1 RF

AK311 SIGFOX*

Módulo AMR LORA

UW LORA

AK311 LORA

AK311 NB-IoT*

Irrigação 

UW GPRS

AK311 GPRS

UW ModBus

UW GPRS

UW RF

Soluções c/fios

ModBus

M BUS

AK311 UW RF Woltmann LORA Woltmann GPRS UW MBUS

* Em desenvolvimento

Comunicação 
rádio - RF



Sistema de contadores pré-pagos



Sistema de contadores pré-pagos

• 1- Centro de controlo de vendas a crédito (software de gestão)

• 2- Postos de carregamento de créditos (pontos de venda)

• 3- Contador de água pré-pago

Cliente Pontos de venda de crédito Entidade gestora



Sistema de contadores pré-pagos

• A entidades podem controlar os postos de 

venda de créditos através deste centro.

• Podem facilmente monitorizar:

 Dados do consumidor

 Consumos

 Departamentos

 Entre outros

Centro de controlo de vendas a crédito (software de gestão)



Sistema de contadores pré-pagos

• Os consumidores carregam crédito no cartão nos 

postos de venda. 

• O sistema identifica o consumidor de acordo com o 

número do cartão. 

• O cartão tem uma senha própria para que o sistema 

saiba quem é o consumidor e inicia o processo de 

faturação.

Postos de carregamento de créditos (pontos de venda)



Sistema de contadores pré-pagos

• Os consumidores carregam créditos nos cartões 

inteligentes nos postos de venda. 

• Em seguida, transferem esses mesmos créditos para 

os contadores de água AK através dos cartões.

Os consumos de água são calculados e cobrados com antecedência



Sistema de contadores pré-pagos

• O contador corta o fornecimento de água fechando a válvula quando o 
crédito termina, mas quando o consumidor recarregar o crédito no contador a 
válvula reabrirá.

• A função de créditos reserva permite que os consumidores usem água até que o cartão 
seja recarregado.



Porquê um sistema de contadores pré-pagos?

• Os consumidores podem facilmente aceder aos seus consumos de água e 

créditos restantes,

• Os consumidores apenas consomem aquilo que pagaram (créditos),

• As entidades cobram antecipadamente.



Software de gestão Baylan



Sistema de login



Novas operações de consumo ou edição



Lista de reports - recolha



Lista de reports - consumidor



Lista de últimos carregamentos de créditos (por data)



O contador



Contador de água pré-pago – AK311

• Os contadores de água pré-pagos 

consistem num contador de água 

mecânico com saída de impulso, grupo 

de válvula-caixa de velocidades, placa 

eletrónica e baterias.



Contador de água pré-pago – AK311

Características técnicas

Comprimento: 190mm Taxa de caudal máxima:3.125m³/h

Diamêtro: 20mm Taxa de caudal mínima:0,0156m³/h

Caudal nominal: 2,5m³/h  Pressão:16 bar

Contador multijato de alta precisão em latão.



Contador de água pré-pago – AK311

Válvula esférica motorizada

• Metal não corrosivo

• Operação controlada por circuito eletrónico

• Função contra o bloqueio da válvula – abre e 

fecha periodicamente



Contador de água pré-pago – AK311

• A placa eletrónica está
protegida contra campos
magnéticos e descargas
eletrostáticas.

• O contador de água está
totalmente isolada de água, 

vapor ou humidade.



Contador de água pré-pago – AK311

• Sistema de saída de pulso: isolado de 
influências externas e de campos magnéticos

• Proteção contra interferências magnéticas e 
adulteração/vandalismo

Contador de água com saídas a impulso



Contador de água pré-pago – AK311

Placa de circuito eletrónica

• Placa eletrónica isolada

• Programação eletrónica

• Leitura dos cartões por tecnologia 
sem contacto



Contador de água pré-pago – AK311

Informações acessíveis no ecrã:

 créditos carregados

 valor/preço do crédito unitário

 créditos remanescentes

 consumo total

 estado de proibição/alarme

 estado da bateria

• Os consumos podem ser lidos através do medidor mecânico ou através
do display.



Contador de água pré-pago – AK311

• Se o dispositivo de proteção contra 
remoção de conexão for retirado o 
contador fecha automaticamente a 
válvula.

Alarme remoção do contador

No ecrã aparece a 
mensagem “Exception! 
ConnectionsRemoved".



Contador de água pré-pago – AK311

Display LCD 

• 8 caracteres

LCD de ângulo amplo

com backlight

• Icons de informação e aviso

• Proteção em vidro policarbonatado

• 64x20 mm - 30° ângulo do display



Contador de água pré-pago – AK311

Direção do caudal

RF Sinal On

Icon de válvula desligada (ativado quando a válvula está com estado fechada) 

Icon de nível de bateria (mostra o nível de carregamento da bateria)

Icon de aviso (mostrado quando está ativa alguma exceção ou aviso)

Icon chave (mostrado caso seja detetado algum defeito) 

Caracteres (icons que mostram a informação de data)

Display LCD 



Contador de água pré-pago – AK311

• O nível de energia da bateria é medido continuamente e transferido para o 

sistema de cartão.

Power Unit

• Vida útil das baterias de 10 anos

• Quando o nível da bateria diminui 
abaixo do valor crítico, as informações 
do sistema (consumo, crédito, débito, 
penalidade) são armazenadas na 
memória e a válvula fecha



Contador de água pré-pago – AK311

• Baterias Li-MnO2 e Li-SOCl2 de lítio de longa 
duração

• As baterias são completamente isoladas de
influências externas no medidor

• Possibilidade de substituição no local e alarme de 
intervenção ilegal

Power Unit



Contador de água pré-pago – AK311

• As entidades podem aceder a todos os dados sobre o contador de água através 
do cartão

• Diminui a carga de trabalho e os custos da 
equipa

• Elimina a leitura do contador, a faturação e o 
processo de abertura / fecho da válvula



Contador de água pré-pago – AK311

• Cartão contactless – Protocolo ISO 
14443A

• Uso de cartão sem contato garante 
isolamento contra efeitos externos

• Norma ISO / IEC DIS9798-2 para 
comunicação criptografada de 3 estágios



Componentes

Tampas de parafusos

Tampa em  plástico

Proteção contra remoção de 
conexão

Switch alarme remoção proteção

Braçadeira

Cabo de pulso

Mecanismo

Topo em latão

Plataforma

Turbina

Câmara da turbina

Filtro da câmara da turbina

Filtro

Corpo em latão

Parafusos

Corpo em plástico

Tampa do mecanismo

Unidade de controlo eletrónico

Motor e caixa de velocidades

Bateria de lítio

Tampa da bateria

Válvulas circulares

Válvulas de verificação



Sobre a Zeben



Inovação + Compromisso + Responsabilidade + 
Serviços Técnicos + Excelência
São os nossos pilares centrais de atuação

Graças às parcerias estratégicas estabelecidas ao longo do tempo, e a 
certeza da prestação de um serviço de excelência a todos os nossos 
clientes, o nosso crescimento tem sido notório. 

 Eficácia nos projetos mais ambiciosos graças à confiança de 
marcas internacionais de primeiro nível.

 Serviços de assistência técnica e pós-venda desde a especificação 
de um projeto até à sua colocação em funcionamento.

A Zeben
Iniciámos a nossa atividade em 2005, e dedicámo-nos ao desenvolvimento, fabrico e comércio de soluções de 
automação, bem como à prestação de serviços eletrotécnicos de excelência.



Áreas de especialização

Oferecemos as melhores soluções do mercado para cada uma das especialidades mencionadas.

www.motorcontrol.pt www.dataloggers.pt

www.aquacontrol.pt

www.solarcontrol.pt

www.zenzorcontrol.pt www.telecontrol.pt

www.powercontrol.pt

www.avaccontrol.pt

http://www.motorcontrol.pt/
http://www.dataloggers.pt/
http://www.aquacontrol.pt/
http://www.solarcontrol.pt/
http://www.zenzorcontrol.pt/
http://www.telecontrol.pt/
http://www.powercontrol.pt/
http://www.avaccontrol.pt/


Os nossos serviços

A prestação de serviços de excelência tem sido um dos eixos centrais da atuação da Zeben.

Suporte Técnico Assistência Técnica

Consultoria

Manutenção

Formação Aluguer

Reparação

Centro Reparação Oficial



Soluções tecnológicas fornecidas pelos melhores 
especialistas mundiais!

Serviços Diversificados Parceiro especializado

Experiência comprovada Satisfação e Qualidade

Inovação + Compromisso + Responsabilidade + Serviços Técnicos+ Excelência



info@zeben.pt

+ 351 253 818 850

www.zeben.pt


