Multi-Energy

AnyQuest / EverBlu
Opcijska kartica
Opcijska kartica za daljinsko odčitavanje toplotnih števcev,
klima števcev in vodomerov
AnyQuest / EverBlu opcijska kartica izpolnjuje zahteve
dobaviteljev toplote in servisnih podjetij, ki želijo radijski
daljinski prenos podatkov njihovih toplotnih števcev, klima
števcev in vodomerov preko Walk-by ali fiksne mreže, da bi tako
izboljšali svojo produktivnost ter svojim strankam
ponudili dodatne storitve.
Toplotni števci, klima števci in vodomeri so pomembna
investicija za odjemalce, zato je celotna Itron CF – družina
ultrazvočnih toplotnih in klima števcev, kot tudi računske enote
razstavljivih števcev in vodomer Echodis, že opremljena za
sedanji in prihodnji razvoj tehnologij daljinskega prenosa
podatkov.
Prednosti brezžične rešitve
> Samodejno branje števcev preko radijskega nosilca povečuje
zanesljivost odčitkov ter znatno izboljša hitrost pridobivanja
podatkov.
> Radijski prenos podatkov omogoča dostop do vseh števcev
tudi ob odsotnosti stranke ali na težko dostopnih mestih
vgradnje.
> RADIAN radijska tehnologija je najbolj odprt radijski
protokol, ki izvira iz dela evropske skupine uporabnikov.
Združljivost
AnyQuest / EverBlu opcijska kartica je združljiva z vsemi Itron
- Allmess toplotnimi števci, klima števci in vodomeri najnovejše
CF – družine izdelkov:
> CF-Echo II
> CF-51 računska enota
> CF-55 računska enota
> CF-800 računska enota
> Vodomer Echodis
> Glavne značilnosti
- Enostavna namestitev
- Trdna zanesljivost
- Napredno delovanje
- Združljiva z EverBlu fiksno mrežo
- Združljiva z EnerPisT “walk-by” sistemom

Vgradnja opcijske kartice v obratujoče števce z namestitvijo na
priključno mesto znotraj računske enote (po sistemu
‘‘plug&play’’).

Delovanje AnyQuest / EverBlu opcijske kartice je optimizirana
za namene obračuna. Pri standardnem načinu odčitavanja, se
vrednosti toplotnega števca ob koncu dneva prenesejo v sistem
odčitavanja.
Zanesljive in napredne značilnosti
> AnyQuest/EnerPis
Programski paket omogoča odčitavanje več različnih
podatkovnih okvirov:
Ogrevanje & Hlajenje
(standardni okvir)*

Echodis

- Energija
- Volumen
- Moč
- Trenutni pretok
- Tdo in Tpo
- Alarmi

- Volumen
- Pretok
- Obratovalni čas
- Alarmi

* Ostali okviri so na voljo po povpraševanju.

> EverBlu
Ogrevanje & Hlajenje
(dnevni podatki)

Echodis

- Energija
- Volumen
- Moč
- Trenutni pretok
- Tdo in Tpo
- Hladilna energija
- Alarmi

- 24 urnih stanj
- Alarmi

Impulzni vhodi zunanjih vodomerov
Za kombinirane sisteme (npr.: toplotni števci s priključenimi
impulznimi vodomeri) ima opcijska kartica dva dodatna
impulzna vhoda z nizko frekvenco impulznih vhodov za
zunanje vodomere.
Vsak vhod je lahko posamično programiran z impulzno
vrednostjo in trenutnim stanjem vodomera. Stanja teh dveh
vhodov sta vključena v standardni okvir, kot tudi v vse okvirje
spominskih shranjenih vrednosti.

Trdna zanesljivost
AnyQuest / EverBlu opcijska kartica je neposredno povezana z
mikroprocesorjem računske enote. To zagotavlja popolno
povezanost med vrednostmi toplotnega števca, klima števca in
vodomera in vrednostmi daljinskega odčitka.
Skladnost in zanesljivost odčitanih vrednosti je ključna za
uporabo v obračunskih programih.
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Tehnični podatki

Združljivost z
AnyQuest / EnerPisT

Lastnosti radijske frekvence
Protokol
Modulacija
Nosilna frekvenca
Izhodna moč
Prenos
Ustreznost

RADIAN / EverBlu
Sprememba frekvence
433,82 MHz
< 10 mW
Simetrična 2 – smerna komunikacija
Skladnost z Evropsko R&TTE direktivo 1999/5/EC

Lastnosti delovanja
Napajanje
Tipična življenjska doba baterije*
Temperatura delovanja
Temperatura skladiščenja

2 AA litijeva baterija (komplet) ali glavno el. napajanje
10 let
5°C - 55°C
0°C - 55°C

Itron – Allmess – Enerkon ponuja celoten odčitovalni
sistem, vključno z RF oddajniki, ročnim terminalom,
programsko opremo za branje in prenos podatkov*.
(*) glejte ustrezne prospekte..

* Pri običajni uporabi z mesečnim odčitavanjem in znotraj navedenih okoljskih pogojev delovanja.

Lastnosti impulznih vhodov
Možne impulzne vrednosti
Značilnosti
Kontaktna napetost
Največja frekvenca
Najmanjši čas nizkega stanja
Največji upor
Največja dolžina kabla

1, 2.5, 10, 25, 100 in 250 litrov
Reed kontakt, Open kolektor, odprt praznilni kontakt ali statični rele
Tip. 3 V =
2 Hz
100 ms
10 kΩ
10 m

Z uporabo programske opreme za branje in prenos
podatkov v kombinaciji z ročnim terminalom, lahko
zbiramo podatke s toplotnih (klima, kombi) števcev,
vodomerov, plinskih števcev in ostalih števcev z
impulznim izhodom v kombinaciji z Pulse RF/EverBlu
pulse radijskim oddajnikom. Podatke lahko zbiramo
preko radijskega prenosa podatkov ali z metodo
ročnega vnosa.

Uporaba
Zaradi različnega števila različnih tipov toplotnih števcev, ki so velikosti od Qp0,6 do Qp250 je AnyQuest / EverBlu opcijska kartica
primerna za uporabo v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih objektih.

FTP Strežnik

EverBlu Host programski paket

> RF ročni terminal

Obračunski sistem / Podatkovni center

O Itron Inc.
Itron je vodilno podjetje na področju zagotavljanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetjem. Naše podjetje je največji svetovni dobavitelj tehnoloških rešitev merjenja, zbiranja podatkov in programske opreme. 8,000
podjetji po celem svetu se zanaša na našo tehnologijo za optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Naši produkti in storitve vključujejo merilnike za električno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme za zbiranje podatkov in komunikacijo,
vključno z avtomatskim odčitavanjem števcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme za obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, montažo ter svetovanje. Če želite izvedeti več, obiščite našo
spletno stran: www.itron.com

Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.

Pod javorji 4
SI-1218 Komenda, Slovenija
Tel.: 01 830 34 70 / fax: 01 830 34 99
E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si
© Copyright 2010, Itron. Vse pravice pridržane. - Itron si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
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