Itron rešitve
za zbiranje podatkov o porabi
toplotne energije in vode

Zanesljive. Učinkovite. Inovativne.

Mobilni sistemi odčitavanja
števcev, ki omogočajo posredovanje podatkov vsak dan, skozi
celo leto
Zanesljive in učinkovite rešitve za samodejno
odčitavanje porabe toplotne energije in vode postajajo
vse bolj pomembne tako za izvajalce obračuna porabe
le-teh kot tudi za upravnike večstanovanjskih objektov.
Inovativni Walk By radijski sistem je razvit posebej v namen izpolnitve zahtev, ki jih takšna podjetja imajo.
Sistem omogoča učinkovito, hitro in varno zbiranje
podatkov delilnikov stroškov ogrevanja, vodomerov in
toplotnih števcev. S pomočjo dvosmerne radijske komunikacije in inovativnega upravljanja podatkovnih
prenosov sistem zagotavlja hitrejše branje vgrajenih RF
naprav, kot so komunikacijski moduli za stanovanjske
vodomere, obračunski vodomeri in delilniki stroškov
ogrevanja. Tako vstop v stanovanje ni več potreben,
predstavljen način zbiranja podatkov z mobilno radijsko
enoto MasterRF pa izključi možnost napak, ki se lahko
pojavijo pri ročnem odčitavanju.

ZANESLJIVE
•
•
•
•

Pregled nad večjim številom podatkov iz merilnikov
100% dostop do podatkov
Radijska komunikacija je na voljo skozi celo leto. 56 dni na leto po
spominskem dnevu (ob koncu kurilne sezone) vsako minuto, zatem
vsakih 5 minut
Vse podatke je mogoče poljubno prebirati oz. jih izvoziti

•
•
•
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Intuitivna instalacija elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja in
hitra integracija v radijski sistem
Prenos podatkov v zelo kratkem času zahvaljujoč dvosmerni
komunikaciji
Brez napak pri odčitavanju oz. prenosu podatkov
Intuitivno upravljanje s programsko opremo

•
•
•
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INOVATIVNE
•

Vse komponente EquaScan Walk By tvorijo usklajen sistem
in pokrivajo potrebe po odčitavanju različnih merilnih
naprav, ki jih lahko srečamo v večstanovanjskem objektu.
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UČINKOVITE
•

SISTEMSKE KOMPONENTE

Inovativno upravljanje podatkovnih prenosov za hitro in učinkovito
branje tudi pri veliki kapaciteti gosto lociranih naprav
Branje podatkov skozi celo leto
Nastavitve modulov preko RF možne kadarkoli
Razširjen podatkovni protokol
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Komunikacijski modul za
stanovanjske vodomere wMIURF

EquaScan sistemska rešitev

1
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MasterRF enota
dvo
komusmerna
nikac
ija

EquaScan software
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2 stroškov ogrevanja
Elektronski delilnik
Elektronski delilnik stroškov ogrevanja
EquaScan HCA z vgrajeno radijsko funkcijo
lahko enostavno integriramo v radijski
sistem. Zagotavljamo zanesljivo beleženje
porabljenih enot toplotne energije in
zanesljiv prenos podatkov, ki sta osnova za
pravilno izvedbo delitve stroškov ogrevanja
in posledično za pravilen obračun.
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Obračunski vodomer
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RF enota

Stanovanjski vodomer
(hladna/topla voda)
Itronov stanovanjski vodomer je pripravljen za montažo komunikacijskega modula
EquaScan wMIURF.

Elektronski delilnik
stroškov ogrevanja eHCARF
RF

a
mern
dvos nikacija
u
kom
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Toplotni števec
Itron toplotni števec z RF vmesnikom
enostavno integriramo v radijsko mrežo.
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Itron obračunski vodomer je pripravljen
za montažo komunikacijskega modula
EquaScan wMIURF. Enostavno ga integriramo v radijsko mrežo.

Master enota zbira podatke iz elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja in
komunikacijskih modulov. Za prejem zbira
podatkov zadošča obhod stavbe. Podatki
se preko Bluetooth povezave prenesejo v
EquaScan software.
EquaScan software
EquaScan software je inovativen, s svojo
enostavno uporabo pa hkrati prijazen
uporabniku. Nudi napredne možnosti
analiziranja kot tudi izvoze podatkov v
obračunske programe.

ZANESLJIVE
Pridobivanje podatkov v vsakem
trenutku

•
•

Pridobivanje podatkov možno
vsak dan, skozi celo leto.
24-urno oddajanje 7 dni v tednu

Brez izgub podatkov - zahvaljujoč
začasnemu medpomnilniku

•

Shramba podatkov v medpomnilniku Master RF enote do
16.000 okvirov (podatkov)

UČINKOVITE

INOVATIVNE

“Plug & Play”

•

Odčitavanje podatkov od praktično
povsod

•

Izredno hitro odčitavanje podatkov

•
•

•

skladno z wMBus

•
•

Več sto naprav v nekaj minutah
Inovativno upravljanje napak pri
prenosu

•

RF naprave so pripravljene za
odčitavanje preko Walk By ali
fiksne radijske mreže
Mobilne in fiksne možnosti se
lahko uporabljajo vzporedno (RF
moduli Walk-By se lahko nadgradijo v fiksno mrežo. Moduli
v fiksni mreži se še vedno lahko
berejo kot Walk-By).

Nastavitve modulov preko RF
radijske povezave (opcija)

Enostavna uporaba zahvaljujoč
standardom

•

Dvosmerna RF komunikacija
Dostop do razširjenih podatkov
na zahtevo
Obsežen podatkovni zapis

Pripravljenost na prihodnje
možnosti komunikacije

Velik radijski domet omogoča
odčitavanje v mestnih,
podeželskih in ostalih odprtih
območjih

•
•
•

Sistemska kompatibilnost

•
•
•

Visoka varnost podatkov
RF šifriranje
Zaščita z geslom
Več alarmov manipulacije

Razširjeni podatki preko RF
radijske povezave

Enostavna namestitev in
delovanje

•

Samodejno kreiranje seznama
naprav
Izvožene datoteke so v standardizirani obliki za lažjo integracijo
v obračunske programe in
nadaljnje analize

Nastavitve preko RF brez
vstopa v stanovanje

Hiter prenos podatkov

•

Hiter prenos podatkov preko
induktivnega vmesnika

EquaScan
ročno odčitavanje

EquaScan
walk by

EquaScan
AMR

delilnik stroškov
ogrevanja

stanovanjski
vodomer

obračunski
vodomer

toplotni
števec

delilnik stroškov
ogrevanja

stanovanjski
vodomer

obračunski
vodomer

toplotni
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MasterRF enota za
mobilno zbiranje
podatkov

EquaScan
software

v pripravi

Za dodatne informacije smo vam na razpolago
na spodnjih kontaktih:
ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje

tel.: +386 (0) 1 830 34 70

pri Komendi

faks: +386 (0) 1 830 34 99
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info@enerkon.si
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