
IWM-PL3 

Modul prin sistemul de impuls pentru apometrele B METERS 

Descrierea produsului 
Modulul IWM-PL3 este un dispozitiv care permite transmiterea prin sistemul de impuls a datelor citite de apometrele de apă 

GMDM-I și GMB-I fabricate de B METERS. 

Modulul trebuie configurat folosind un dispozitiv Android (telefon, tabletă, etc.) cu interfață NFC și aplicație NFC IWM Config. 

Acest lucru permite setarea valorii impulsive, diferite opțiuni de funcționare și monitorizarea statusului și alarmelor. Pentru a 

descărca aplicația, vă rugăm să vă conectați la Google Play, tastați ”NFC IWM Config” și apăsați butonul ”Instalare”. Consultați 

manualul pentru configurarea programului pentru o descriere detaliată a caracteristicilor de configurare și a opțiunilor disponibile. 

Este disponibil și un manual rapid în aplicație: pentru a-l consulta, deschideți aplicația și apăsați butonul ”?”. 

 
Conținutul pachetului 

 Modulul IWM-PL3 

 Șurub de instalare 

 Etichetă anti-blocare 

 Ghid de instalare 

 
Date tehnice 

 Temperatura de lucru: De la +1°C până la +55°C 

 Alimentare: Baterie cu litiu 3.6V Li-SOCl2 - 1,65 Ah* 

 Durata maximă a bateriei: 10 ani ** 

 Interfață de comunicare: Colector deschis, polarizat - max. 30 VDC (100mA) 

 Nivelul de protecție: IP68*** 

 Dimensiuni (l x p x h, fără cablu): 88 x 70 x 25 mm 

 Lungimea cablului: 1,5 m 

 Greutatea: 120 g 

 
* Bateriile nu se pot înlocui, NU ÎNCERCAȚI SĂ LE ÎNLOCUIȚI. Orice încercare va anula garanția, mai mult, va afecta în mod 

ireversibil dispozitivul. 

** în condiții ideale de funcționare. 

***maxim 24 de ore de cufundare permanentă la 1 m adâncime 

 
Instalare 
Instalarea modulului IWM-PL3 este permisă exclusiv pe apometre cu seria GMB-I și GMDM-I. 

Instalarea modulului pe apometru se face ca în figura (1). Este necesară combinarea cârligelor apometrelor cu cele ale modulului. 

Cu o mână țineți apometrul în poziție fixă, cu cealaltă mână apăsați modulul ușor (2) și răsuciți în sensul invers acelor de ceasornic 

pentru a-l fixa de apometru (3). 

Conectați firele după cum urmează: 

  
 Alb (+): fir normal, contact NO (deschis normal). Contactul se închide de fiecare dată când se trimite un impuls, 

independent de direcția de curgere a apei. 

 Galben (+): fir de blocare, contact NC (închis normal). Contactul se deschide în momentul în care unul (sau mai multe) 

dintre următoarele evenimente are loc: 

 îndepărtarea modulului 

 fraudă asupra senzorului inductiv 

 tăierea cablului 

 fraudă magnetică  
 Verde (+): fir programabil, contact NO (deschis normal). Utilizatorul poate seta una din următoarele funcții: 

 contorizare absolută (se închide în momentul trimiterii impulsului, cu compensare  a rotației fluxului în sens 

invers; 

 contorizare inversă (se închide în momentul trimiterii impulsului, când fluxul merge invers); 

 dozaj (se închide la fiecare ”x” litri, ”x” fiind programabil). 

 Maro (-): pământ (fir normal)   
Punerea în funcțiune 

Modulul trebuie configurat cu aplicația Android (NFC IWM Config). Înainte de a începe configurarea, asigurați-vă că modulul este 

instalat corect pe apometru și că instalația electrică este realizată corect. 

Pentru a începe configurarea, deschideți aplicația de pe dispozitivul android și așezați-l direct pe modul. Verificați transmiterea 

corectă a datelor și asigurați-vă că statusul dispozitivului este ok și că nu sunt alarme active. Pentru instrucțiunile complete de 

configurare, verificați documentele programului. Pentru o instalare corectă a modulului pe apometru, este necesară introducerea 

șurubului și aplicarea sigiliului autocolantului din punctul prezentat în poza (4). 
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Quick User Guide 

 
 
 
 
Siguranță   
 Pe durata procesului de instalare, manevrați dispozitivul cu grijă, nu loviți, nu îndoiți, nu 

expuneți la descărcări electrostatice care pot afecta dispozitivul permanent, nu instalați aproape 

de surse de căldură (radiatoare, aer condiționat, convector, etc..). 

 Modulul nu conține materiale periculoase în conformitate cu directivele europene 2011/65/UE 

(RoHS) și modificările ulterioare. Dispozitivul necesită o eliminare specifică la finalul ciclului 

de viață. Reciclarea este obligatorie sau recomandată urmând Directiva RAEE din interiorul 

regiunii Uniunii Europene sau eliminați în conformitate cu legile și regulamentele locale. Nu 

ardeți să supuneți la temperaturi ridicate. 

 IWM-PL3 funcționează bine în condițiile de mediu specificate în acest manual. Orice 

intervenție și / sau modificare neautorizată poate provoca funcționarea greșită sau afectarea totală 

a produsului. 

 
Garanție 
Perioada de garanție este stabilită la 24 (douăzeci și patru) de luni de la data livrării materialului. 

Garanția este oferită împotriva defectelor de materiale sau manoperei în momentul în care produsul este 

folosit corect și menținut în eficiență normală. Această Garanție este valabilă și aplicabilă în țara în care 

produsul a fost achiziționat. În cazul în care produsul a fost achiziționat într-o țară a Uniunii Europene, 

garanția este încă valabilă în toate țările Comunității. 

 
Pentru a obține reparații pe garanție, se solicită respectarea următoarelor clauze: 

1. Produsele trebuie livrate pentru reparații pe cheltuiala clientului. 

2. Garanția produsului va fi supusă prezentării unui document de taxare (chitanță, chitanță sau 

factură), care certifică data achiziționării produsului. 

3. Reparația nu va afecta data originală de expirare a garanției și nu va implica reînnoirea sau 

prelungirea acesteia. 

4. Dacă în momentul reparației, produsul nu are niciun defect, se va taxa costul pentru analiza 

tehnică. 

5. Garanția este nulă dacă defectul apare din cauza: impactului, căderilor, utilizării greșite sau 

abuzului produsului, utilizării bateriilor care nu sunt originale, accidentelor, modificării 

produsului, înlocuirii / detașării sigiliilor și / sau blocării produsului. Același lucru se aplică și 

daunelor cauzate pe durata transportului dacă ambalajele folosite sunt nepotrivite. 

6. Garanția nu acoperă bateria produsului. 

7. Garanția nu acoperă incapacitatea folosirii produsului, alte costuri incidentale sau daunele 

secundare sau alte costuri suferite de cumpărător. 

8. Garanția nu acoperă daunele produsului cauzate de utilizarea în alt mod decât cel descris în acest 

manual. 

 
 
Ajutor în legătură cu produsele 
Dacă produsul trebuie să fie trimis pentru asistență tehnică, contactați reprezentantul sau contactați 

serviciul de după vânzare B METERS la support@bmeters.com. 

 

Declarație de conformitate 
B METERS declară prin prezenta că IWM-PL3 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte 

prevederi relevante ale Directivei 2014/30/EU. 

Declarația completă poate fi descărcată de pe site-ul web oficial www.bmeters.com. 

 

 
Informații de contact  
B METERS Srl Tel: +39 0432931415  

 Fax: +39 0432992661  

Via Friuli 3 E-Mail (vânzări / informații): info@bmeters.com          

Gonars (UD) – 33050 E-mail (asistență tehnică): support@bmeters.com  

Italia Web: www.bmeters.com   
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IWM-PL3 
Pulse module for B METERS water meters 
 

Product description  
The IWM-PL3 module is a device that allows to transmit via pulse output the reading data detected 
by the GMDM-I and GMB-I water meters manufactured by B METERS.  
The module must be configured using an Android device (smartphone, tablet, etc.) with an NFC interface and 

the NFC IWM Config application. This allows to set the impulsive value, the various operating options and to 

monitor the status and the alarms. To download the app, please connect to the Google Play, type NFC IWM 

Config and press the button “Install”. Please refer to the configuration software manual for a detailed 

description of the configuration features and options available. A quick manual is also available on the app: to 

consult it, launch the app and press the button “?”. 

 

Package Content 
 IWM-PL3 module




 Mounting screw




 Anti-tampering sticker




 Installation guide


 
Technical data 
 Working temperature: From +1°C to +55 °C




 Power supply: Lithium battery 3.6V Li-SOCI2 – 1,65 Ah*




 Maximum battery duration: 10 years**




 Communication interface: Open Collector, polarized – max 30 VDC (100mA)




 Protection level: IP68***




 Dimensions (l x p x h, without cable): 88 x 70 x 25 mm




 Cable lenght: 1,5 m




 Weight: 120g


 
* Batteries are not replaceable, DO NOT ATTEMPT TO REPLEACE. Any attempt will void the warranty, moreover will irreversibly 
damage the device. 
** in ideal operative conditions. 
*** maximum 24 hours of continuous submersion at 1 m depth 

 
Installation  
The installation of the module IWM-PL3 is allowed on GMB-I e GMDM-I meters.  
Install the module on the meter as shown in the picture [1]. It is necessary to combine the hooks of 
the meter with the ones on the module.  
With one hand keep the meter steady, with the other hand push the module gently [2] and turn in a 
counter-clockwise direction to fix it on the meter [3]. Connect the wires as follows: 

 
 White [+]: regular count wire, NO contact (Normally Open). The contact closes every time the pulse is sent, 

independently from the water flow direction.




 Yellow [+]: tampering wire, NC contact (Normally Closed). The contact opens when one (or more) of the 
following events occurs:



- Module removal 
- Fraud on the inductive sensor 
- Cable cut 
- Magnetic fraud  

 Green [+]: programmable wire, NO contact (Normally Open). The user 
can set one of the following functions:




- Absolute counting (closes when the pulse is sent, with backward flow revolution 
compensation; 

- Backward counting (closes when the pulse is sent, when the flow goes backwards); 
- Dosing (closes every “x” liters, with “x” freely programmable). 

 Brown [-]: Ground (common wire)


 
 

Commissioning  
The module must be configured with the Android App (NFC IWM Config). Before proceeding with 
the configuration, make sure that the module is correctly installed on the meter and that the wiring 
is done properly.  
To proceed with the configuration, launch the app on the android device and place it directly on the module. 

Verify the correct data transmission and make sure that the device status is ok and no alarm is active. For the 

complete configuration instructions please check the software documentation.  
For a correct installation of the module on the meter, it is necessary to insert the screw and apply 
the sticker seal in the point shown in the picture [4]. 
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Safety   
 During the installation process, handle the device with care, don’t crush, don’t bent, don’t 

exposure to electrostatic discharges which could damage permanently the device, do not 
install close to heat sources (radiators, conditioners, convectors etc..).




 The module doesn’t contain hazardous materials in accordance with European directives 
2011/65/UE (RoHS) and subsequent modifications. The device requires specific disposal on the 
end of its lifetime. Recycling is mandatory or recommended following the Directive RAEE inside 
European Union region, or anyway dispose in accordance with local laws and regulations. Do 
not burn, or undergo to high temperatures.




 The IWM-PL3 works reliably in the environmental conditions specified in this manual. Any 
unauthorized intervention and/or modification may cause malfunctions or total damaging of 
the product.



 
Warranty  
The warranty period is set at 24 (twenty-four) months from the date of the shipping of the material. 
Warranty is against defects in materials or workmanship when the product is properly used and 
maintained in normal efficiency. This Warranty is valid and enforceable in the country where the 
product was purchased. In the event that the product has been purchased in a country of the 
European Union, the warranty is still valid in all countries of the Community. 
 
To obtain warranty service, it is requested to comply with the following clauses: 
1. Products must be delivered for repair at the expense of the customer.  
2. The product warranty will be subject to the exhibition of a tax document (receipt, receipt or 

bill of sale), which attests to the date of purchase of the product.  
3. The repair will not affect the original date of expiration of the warranty and will not involve 

the renewal or extension thereof.  
4. If at the time of the repair, the product has not any defect, it will be charged the costs of the 

technical analysis.  
5. The warranty is void if the failure was due to: impacts, falls, misuse or abuse of the product, 

use of non-original batteries, accidents, product alteration, replacement/detachment of seals 
and/or product tampering. The same also does not cover damage caused during transport if 
packages used are unsuitable.  

6. The warranty is not covering the battery of the product.  
7. The warranty does not cover the inability to use the product, other costs incidental or 

consequential damages or other expenses incurred by the purchaser.  
8. The warranty doesn’t cover damage to the product caused by usage in any other way than 

described in this manual. 

 

Support on the products  
If the product needs to be sent to the technical assistance, contact your dealer or contact the 
BMETERS After sales service at support@bmeters.com. 

 

Declaration of Conformity  
Hereby, B METERS, declares that this IWM-PL3 is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. 
The complete declaration can be downloaded from the official website www.bmeters.com. 

 
 

 

Contact Info  
B METERS Srl Tel: +39 0432931415  

 Fax: +39 0432992661  

Via Friuli 3 E-Mail (sales/informations): info@bmeters.com  
        

Gonars (UD) – 33050 E-mail (technical support): support@bmeters.com  
Italy Web: www.bmeters.com   
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