
KAPKA spol. s r.o.
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Prezentace řešení dálkových odečtů vodoměrů

• Kapka – prodej vodoměrů, opravy, ověřování
• Macro Components – dálkové odečty

Prezentace pro:

karel.zacek@kapka-vodomery.cz



• Prodej vodoměrů

• Opravy vodoměrů

• Ověřování

• Přezkušování

• Školení

• Poradenství

• Odkup vodoměrů

• Realizace komplexních 

řešení odečtů měřidel

• Propojení do 

zákaznických 

informačních systémů

• Dodávky technologií 

HW a SW

Zákazníci

• Vodárenské 
společnosti

• Města
• Obce
• Podniky
• Správci prům. zón, …

Představení partnera



Představení partnera

Kapka + Macro Components - Služby

• Dodavatel vodoměrů + následné služby – opravy a ověřování
• Konzultace v oblasti dálkových odečtů vodoměrů
• Realizace komplexních systémů odečtů od roku 2005
• Divize pro odečty energií:

Tým specialistů na RF, IT a SW
Návrh řešení na základě požadavků zákazníka
Dodávka kompletní technologie: HW a SW
Propojení s informačními systémy dodavatelů energií
SW řešnení na míru zákazníkům



Představení partnera

Vybraní partneři

Informační systémy

Telekomunikace



Reference

Dálkové odečty – REFERENCE I

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

• Pilotní projekt - 2005 – přenosy GSM, Wavenis
• Ostrý hromadný provoz od 2008, včetně propojení na SAP
• Kombinace technologií – vizuální, radiové (pochůzka i online) 

odečty 
• Řešení pro 130.000 odběrných míst
• V jedné aplikaci pro odečty je sdruženo více radiových 

technologií



Dálkové odečty – REFERENCE II

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

• Pilotní projekt - 2012 – odečty vodoměrů do terminálu
• Odečty 140.000 odběrných míst
• Vizuální odečty, radiové pochůzkou a online
• Od 2019 rozšíření online odečtů o NBIoT

Reference



Systém odečtů

Schéma řešení



Propojitelnost

Propojení do různých informačních systémů

• Is-USYS.net – 10 let spolupráce
• QI soft – Melzer – rozpracované spolupráce
• SAP
• Empirica
• Obecně veškeré informační systémy s možností výměny .CSV 

souborů



Správa odečtů – komunikace s IS

WnetOra
Aplikace pro správu odečtů

• Vhodné pro vodárenské společnosti
• Komunikuje s IS dodavatele vody
• Spravuje pochůzkové i online (NB IoT, Lora, Sigfox, GSM, 

WMBus 169 MHz) odečty
• Distribuuje dávky do mobilních zařízení odečítačů
• Přijímá zpět odečty z mobilních zařízení
• Správce odečtů má možnost kontroly všech odečtových dat
• Po ověření údajů převádí odečty do IS k fakturaci



WnetOra
Aplikace pro správu odečtů - ukázka

Správa odečtů – komunikace s IS



Mobilní aplikace pro odečty

WnetWalkBy
Aplikace pro realizaci odečtů pochůzkou

• Pro mobilní zařízení (telefon, tablet s OS Android)
• Správa uživatelů
• Obousměrná komunikace s rozhraním WnetOra
• Filtrování, vyhledávání
• Kontrola zadávaného stavu při odečtu: (délka zadávaného 

čísla, porovnání stavu vůči předcházející spotřebě, kontrola 
počtu zadaných číslic)

• Informace o odběratelích



WnetWalkBy
Podporované radiové technologie

• Wavenis (Elster)
• Merlin (Elster 868 wMBus)
• Multical (Kamstrup)
• iPERL (Sensus)
• IZAR (Diehl)
• Všeobecně wMBus OMS standard

Mobilní aplikace pro odečty



WnetWalkBy
Aplikace pro realizaci odečtů pochůzkou – ukázky

Přihlášení 

do aplikace 
Přehled 

odečtové dávky

Vizuální 

odečet

Radiový 

odečet

Mobilní aplikace pro odečty



Malý informační systém

WnetManager
Malý informační systém
• Vhodné pro obce a menší vodárenské společnosti
• Dostupné po přihlášení (GDPR)
• Spravuje odběrná místa, měřidla, adresy zákazníků a polohy 

(GPS) vodoměrů
• Spravuje odečtové trasy
• Graficky prezentuje historii odečtů
• Informuje o alarmech
• Export odečtených hodnot, připojení do jiných IS
• Úrovně přístupů - manažer, správce odečtů, odběratel
• Umožňuje přístup vlastním odběratelům (kontrola, samoodečty)



WnetManager – ukázky

Malý informační systém



Komplexní řešení

Wnet – balík řešení

• Vhodné pro vodárenské společnosti a obce 
• Řešení pro fakturační odečty a monitoring úniku vody
• Všechny způsoby odečtů – vizuální, pochůzkou, online
• Mobilní i pevné odečty
• Široká škála podporovaných radiových technologií
• Snadné napojení na stávající informační systémy (USYS, QI, SAP, 

GB Soft, …) 



Prezentace odečtů Walk-By/Drive-By

Vodoměr 
+

Radiomodul

Mobilní telefon
Aplikace
Anténa

Informační systém 
(nebo napojení do 

stávajícího IS)



Prezentace odečtů Walk-By/Drive-By

Mobilní telefon, aplikace, anténa

• Mobilní telefon Android 4.1 a vyšší 
vhodné internetové připojení nebo wifi

• Aplikace WnetWalkBy
aplikace umožňuje i „manuální“ odečty
mapové podklady

• Bluetooth anténa Wireless MBus
s možností připojení externí antény pro Drive-By autem



Prezentace odečtů Walk-By/Drive-By

Vodoměr s radiomodulem

• Objemový, rychlostní
• Clip on radiomodul
• 868MHz, T1 Mode,
• 25mW, wMBus OMS, CE
• Životnost baterie 15 let
• Stav měřidla, zpětný tok, 
• datalogger, zbývající energie
• alarmy: únik, zpětný tok, bez průtoku, havárie, mráz, 

sejmutí, otočení měřidla 



Prezentace odečtů Walk-By/Drive-By
Honeywell (Elster) METRo

Děkuji za pozornost

Otázky?

karel.zacek@kapka-vodomery.cz


