
Kút és kútgépház monitoring 
rendszer         

1.  BERENDEZÉS ALAPADATAI 

 

Az S2N kút és kútgépház monitoring rendszer képes 

kút/kutak működésének folyamatos nyomon 

követésére, vízszintjük mérésére, a szivattyú 

folyamatos villamos teljesítményének mérésére, a 

szivattyúk üzemidejének, áramfelvételének 

követésére, a gépház víznyomásának mérésére, a 

gépházban található vízmennyiségmérő adatainak 

rögzítésére, továbbá a létesítmény státuszának 

(zárt/nyitott) és elöntésének jelzésére.  

Nagy kiterjedésű, infrastruktúrálisan nem megfelelően 

ellátott területen is sikeresen biztosít emberi 

beavatkozást nem igénylő mérési és adatgyűjtési 

lehetőségeket. 

A mérési adatok LoRaWAN vagy NBIoT vezeték nélküli technológiával kerülnek továbbításra a cloud 

szerverre és onnan az interneten keresztül a felhasználóhoz. Az adatok megjelenítése személyre 

szabottan, akár mobil eszközre is telepíthetően történik. Az adatokhoz való hozzáférés a felhasználó 

igényének megfelelően belépési jogosultsággal (login, jelszó) védett módon történhet. A megfelelő 

jogosultsággal rendelkező kollégák akár mobiltelefonon is követhetik a mérési eredményeket, így 

lehetőség van riasztások gyors kezelésére. 

A berendezés állapotáról valós időben gyűjtött nagy mennyiségű adatok feldolgozásával és 

elemzésével optimalizálhatók a karbantartási folyamatok, hatékonyabb erőforrás felhasználás 

valósítható meg. Az egymástól távol üzemelő kutak működésének összehangolása lehetővé válik. A 

folyamatos monitoringnak köszönhetően az üzemeltetési és fenntartási költségek csökkenthetők, az 

áramfelvétel optimalizálható. Az addigi preventív karbantartást felváltja a prediktív karbantartás, a 

berendezések hasznos élettartama megnő, a hiba- ill. anomália észlelés pontosabbá válik, a nagyobb 

meghibásodások és hosszabb idejű költséges üzemleállások megelőzhetők. A meghibásodás 

valószínűsége nagy pontossággal előre jelezhető, a szerelés költsége csökken.  

 

 



 A felhasználóval közösen meghatározott küszöbértékek elérése/meghaladása esetén a rendszer 

figyelmeztető jelzést/riasztást küld, de beállítható trendelemzés alapján történő jelzés is, azaz pl. túl 

nagy vízfogyás esetén is történhet 

riasztás, nem csak a határétékek 

elérésekor. 

A monitoring rendszer egyes elemei 

összehangolhatók, a rendszer akár 

egymáshoz viszonyított értékek 

alapján is képes figyelmeztető, illetve 

alarm jelzések küldésére. 

A mérési adatokról a rendszer automatikusan napi/heti/havi riportokat készít, melyek a felhasználó 

igénye szerint xls vagy csv formátumban exportálhatók. A napi jelentések lehetővé teszik a hivatalos 

napi vízkitermelési adatok automatikus támogatását. 

Az S2N Kút és kútgépház monitoring rendszer sikeresen alkalmazható mind új, mind már meglévő, 

üzemelő kutak és kútgépházak felügyeletére is. 

 

2. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  

➢ Kutak és kútgépházak folyamatos nyomon követése 

➢ Kútvízszint mérés 

➢ Szivattyú(k) teljesítményének,  

➢ Szivattyú(k) üzem idejének és áramfelvételének mérése 

➢ Gépház felügyelete (víznyomás, vízmennyiség mérő adatainak rögzítése) 

➢ Termelt víz mennyiségének mérése 

➢ Nyomásmérés 

➢ Létesítmény státuszának (zárt/nyitott) és elöntésének figyelése 

 

3. MÉRT PARAMÉTEREK  

➢ Kút/kutak vízszintje 

➢ Szivattyú folyamatos villamos teljesítménye 

➢ Szivattyú üzemideje 

➢ Szivattyú áramfelvétele 

➢ Gépház víznyomása 

➢ Gépházban található vízmennyiség mérő adatainak rögzítése 

➢ Létesítmény státusza (nyitott/zárt) 

➢ Elöntés érzékelés 

 

 

 

 

 

 



4. A BERENDEZÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI  

Adatgyűjtő egység: S2N SGU + antenna 

    4 db konfigurálható analóg bemenet 

    8 db Modbus bemenet 

Vízszint mérés 0 -100 (igény szerinti méréshatárral) 4-20 mA jel 

Nyomás mérés: 0 - 20 bar 

Vízmennyiség mérő csatlakoztatás: impulzus jeladó, 4-20 mA, Modbus 

Víz érzékelés 

Nyitás érzékelés 

Villamos teljesítmény mérése (3 fázis 200W – 70kW) - Modbus 

Mérési ciklusidő: alapértelmezetten 15 perc 

Adatátviteli, kommunikációs ciklus: alapértelmezetten 15 perc (ajánlott) 

Adatkommunikáció: LoRa WAN vagy NB IoT 

Riasztás: esemény vezérelt funkciók esetén 

Tápellátás: 7-36 V 500 mA 

Védettség: IP66 

Hőmérséklet tartomány: -5 - +40 °C 

 


