
Qundis rešitve
za zbiranje podatkov o porabi
toplotne energije in vode

Prilagodljive.  Združljive.  Spremenljive.

Radijski vodomer
EVK/EVW

Radijski delilnik stroškov  
ogrevanja Q caloric 5

Inovacije, zakoreninjene v tradiciji 

Qundis je že več kot 20 let pionir v razvoju sistemov za zbi-
ranje podatkov o porabi toplotne energije in vode. Qundis 
je svoje izdelke, namenjene izvajanju storitev odčitavanja 
števcev, dosledno prilagajal tržnim razmeram in potrebam 
uporabnikov. Predmetne sistemske rešitve tako pomagajo 
analizirati porabo energije ter prispevajo k odgovorni rabi 
dragocenih naravnih in energetskih virov.

Sistematični QUNDIS princip 

Qundis sistemske rešitve lahko poimenujemo “modularne”.
Odprto zgrajen sistem merilnih naprav skupaj s standardizira-
nimi vmesniki omogoča izbiro opreme, ki ustreza zahtevam 
vgradnje le-te v večstanovanjske objekte. Vključevanje do-
datnih storitev je enostavno - uporabniki se z njihovo pomočjo 
lahko seznanijo tako s trendom porabe kot tudi s tem, kako 
energijo upravljati z visokim izkoristkom.



 

Sistem ročnega odčitavanja  
podatkov. Zanesljiv in enostaven.

Q basic - natančni in zanesljivi podatki o uporabi, pridobljeni 
na enostaven način.
Rešitev je primerna povsod, kjer potreba po hitrem pridobi-
vanju podatkov v povezavi z zahtevo po kompleksnem vred-
notenju ni na prvem mestu. Podatke pridobimo z ročnim 
popisom na licu mesta - z vstopom v stanovanje.

  

Mobilni sistem. Zanesljivo  
delovanje že ob obhodu stavbe.

Q Walk by - za odčitavanje dostop do mesta vgradnje ni potre-
ben. Odčitovalec podatke pridobiva s pomočjo prenosnega 
radijskega sprejemnika, ki v odvisnosti od obsega stavbe v ali 
izven nje  ob izvajanju odčitavanja sprejema in beleži podatke 
iz delilnikov in števcev.
Postopek je poenostavljen, ker odpade terminsko usklaje-
vanje z uporabniki, prav tako niso potrebne nobene posebne 
priprave za izvedbo odčitavanja.

Napredni sistem.  Ko oddaljenost 
postane prednost.

Q AMR (Automatic Meter Reading) predstavlja moderno radi-
jsko tehnologijo najvišjega ranga. Vrednosti porabe toplote 
in vode se beležijo in prenašajo preko brezžičnega omrežja. 
Do podatkov lahko dostopamo z odčitavanjem preko Q AMR 
centralne enote oz. oddaljeno oz. preko Ethernet vmesnika.

HITRA IN PREPROSTA REŠITEV

Q walk-by sistem je sestavljen iz delilnikov in števcev, ki s predhodno nastavljenim časom odda-
janja pošiljajo podatke o porabi.

Prenosni radijski sprejemnik sprejema podatke in jih preko Bluetooth vmesnika brezžično 
prenese na tablični ali prenosni računalnik. Programska oprema na tabličnem ali prenosnem 
računalniku pa omogoča vpogled v trenutno fazo odčitavanja. Po končanem odčitavanju se po-
datki lahko enostavno izvozijo (npr. v obračunski program).

KlASIčNA REŠITEV

Preizkušene rešitve so vredne največjega zaupanja. Q basic vključuje naprave, ki jih ročno odčitavamo 
neposredno na mestu vgradnje.

 ENOSTAVNA IN INTElIGENTNA REŠITEV

Q AMR omogoča branje vrednosti porabe v sistemih različnih velikosti.
Vrednosti se z visoko stopnjo varnosti  na določeno točko prenesejo z odčitavanjem Q AMR centralne 
enote oz. preko GSM mobilnega omrežja oz. preko internetnega priključka. Podatki lahko predstavl-
jajo vir za razne analize ali za spremljanje trenda porabe.

Q AMR je skladen z evropskim KNX standardom za avtomatizacijo domov, ki omogoča enostavno 
medsebojno povezavo različnih sistemov (toplotna regulacija, nadzor osvetlitve in žaluzij).

Q AMR je enostavna in inteligentna rešitev, ki združuje enostavno montažo merilnih naprav z 
omrežnimi povezavami ter samonadzorno radijsko tehnologijo.
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Prednosti Q basic:

•	 nizka začetna investicija,
•	 omogočanje neposredne kontrole delovanja delilnikov ob popisu.

Prednosti Q walk-by:

•	 nizki operativni stroški,
•	 enostaven in hiter postopek odčitavanja,
•	 prihranek pri času,
•	 daljinsko odčitavanje brez vstopa v stanovanje,
•	 hiter elektronski prenos podatkov.

Prednosti Q AMR:

•	 nizki operativni stroški,
•	 enostaven in hiter postopek odčitavanja,
•	 prihranek pri času,
•	 daljinsko odčitavanje brez vstopa v stanovanje,
•	 prilagodljivost in razširljivost obstoječih sistemov merilnih naprav.
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Prednost:  
ni časovne omejitve glede 
združljivosti posameznih komponent

Prednost, ki prepriča: vsi novi QUNDIS izdelki so kompati-
bilni s predhodnimi, kar omogoča sočasno uporabo izdelkov 
različnih generacij hkrati v enem sistemu. Preprosto, z za-
menjavo ali dodajanjem. Brez potrebe po  hkratni menjavi 
vseh merilnikov in celotnega sistema. V kolikor zahteve kup-
ca ne presegajo tehničnih zmožnosti izdelkov, lahko najdemo 
rešitev za spremembo sistema ali nadgradnjo z izdelkom iz 
družine QUNDIS. Možne tudi povezave z merilniki drugih ti-
pov, ki omogočajo impulzni izhod.
 

Qsuite5
sinonim za tekoče delovanje

Qsuite 5  je nova programska aplikacija, ki omogoča 
nastavitev parametrov za vse programske module, ki jih 
uporabljajo merilniki in kjer se izvaja njihovo odčitavanje. In-
tuitivni standardizirani vmesnik zagotavlja prijazno uporabo. 
Poleg tega so podprti standardni izvozni formati za lažjo inte-
gracijo v obračunske sisteme. 
Program je preprost za uporabo in za delovanje ne potrebuje 
veliko sistemskih virov.
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Za dodatne informacije smo vam na razpolago  
na spodnjih kontaktih:
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