Multi-Energy

AnyQuest Cyble Basic
Radijski modul za daljinsko odčitavanje vodomerov
AnyQuest Cyble moduli so bili razviti z namenom izpolnjevanja
zahtev vodovodnih podjetij, ki želijo radijsko daljinsko
odčitavati vodomere, da bi izboljšali produktivnost ter ponudili
svojim strankam dodatne storitve.
Prednosti brezžičnih rešitev
> Avtomatsko radijsko odčitavanje vodomerov povečuje
zanesljivost odčitavanja ter omogoča zelo hitro zbiranje
podatkov.
> Z radijskim odčitavanjem je možen dostop do vseh odčitkov
vodomerov, četudi je stranka odsotna ali pa so vodomeri na
težko dostopnih lokacijah.
AnyQuest Cyble tehnologija delovanja
> Itron je patentiral in preizkusil Cyble tehnologijo in zagotavlja
zanesljivost ter točnost prenesenih podatkov.
> RADIAN tehnologija je najbolj odprt radijski protokol, ki ga je
ustvarila skupina evropskih uporabnikov.

Napredne funkcije
Poleg seznama, ima AnyQuest Cyble veliko pametnih funkcij,
ki dodajajo vrednost za stranke:
> 13 mesečni zapisi.
> Zaznavanje puščanja in shranjevanje teh podatkov za zadnjih
13 mesecev.
> Zaznavanje povratnega toka in shranjevanje teh podatkov za
zadnjih 13 mesecev.
> Indikator stanja baterije.
> Alarm za nedovoljen poseg.
Dosledna zanesljivost
> Cyble koncept delovanja zagotavlja popolno usklajenost
med stanjem številčnice vodomera ter radijskim modulom
(z upoštevanjem naključnega povratnega toka).
> Radijski modul je zaščiten pred škodljivimi zunanjimi vplivi
ter vdorom vode.
> Radian tehnologija omogoča najboljšo komunikacijo tudi v
predelih, ki so nasičena z radijskimi frekvencami.

Enostavna namestitev
AnyQuest Cyble je popolnoma kompatibilen z vsemi Itron
vodomeri (od 15 do 500 mm), ki so opremljeni s Cyble
zaznavalom.
Ta kompaktni modul lahko enostavno namestimo direktno na
vodomer, brez dodatnih kabelskih povezav ali brez montiranja
na steno.
Dobaviti je možno že tovarniško nameščen (in programiran)
AnyQuest Cyble modul na vodomeru.
AnyQuest Cyble je samostojna enota, katero lahko hitro in
enostavno namestimo na vodomere, ki so že v uporabi, brez
poškodb plombirnih oznak.

> Enostavna namestitev
> Napredne funkcije
> Dosledna zanesljivost

> AnyQuest Cyble nameščen na hišnem vodomeru
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Tehnične karakteristike
Radijske frekvenčne karakteristike
Protokol
Modulacija
Nosilna frekvenca
Oddajna moč
Prenos
Razdalja odčitavanja / brez ovir (LOS)
Spec kacija delovanja
Dimenzije
Napajanje
Življenjska doba baterije (min)*
Razred zaščite
Relativna vlažnost
Temperatura delovanja
Maksimalno dovoljena temperatura
Ustreznost

RADIAN
FSK
433.82 MHz
< 10 mW
Simetrična dvosmerna komunikacija
> 600 m
92 x 57 x 50 mm
Litijeva baterija
14 let
IP68
0 do 100% - potopljiv
-10°C / +55°C**
-20°C / +70°C
deklaracija v skladu z Evropsko direktivo R&TTE (1999/5/EC)

> AnyQuest Cyble Basic

* Pri normalnem delovanju znotraj temperaturnega območja za delovanje.
** • Delovanje: +5°C do +35°C

• Skladiščenje: +5°C do +35°C

• Min. temperatura za delovanje: -10°C (< 15 dni/leto)

• Transport: Min. -20°C (< 24 ur kontinuirano)

• Max. temperatura za delovanje: +55°C (< 15 dni/leto)

Max. +70°C (< 24 ur kontinuirano)

Aplikacija
AnyQuest Cyble je primeren za namestitev v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih objektih.

> AnyQuest Cyble nameščen na vodomeru

Mobile Reading Software

Route management software

Utility mainframe
(billing system/customer
information system)

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
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