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Drive-by mérő kiolvasás

Fogyasztásmérő kiolvasása fix hálózatban

Kézi eszközzel történő mérőkiolvasás, kiolvasó
eszköz lehet okos telefon, USB vagy kézi terminál.
A pontos számlázáson túlmenően havonta vagy
hetente ellenőrizheti a szivárgást a hálózaton.

Automatizált mérőleolvasás fix hálózaton keresztül, napi
vagy óránkénti adatgyűjtéssel, az ügyfelek bevonásával.

Megjelent a READy új, 1.4-es változata. Ezzel teljesen új lehetőségekhez jutnak a
mérők automatikus leolvasása és az adatok exportálása terén. E változásokról alább
olvashatnak és hivatkozásokat is találhatnak az ismertető anyagokhoz.
Új funkciók a READy-ben
Fix hálózat (kiegészítő vásárlás)
A READy 1.4-es változattal a mozgó kiolvasás mellett lehetőség nyílik fix
koncentrátorokból való adatgyűjtésre is. Az új változat mögötti filozófia egy fix
hálózati koncepció létrehozása a READy-re alapozva, a felhasználó-barátság és a
plug-and-play elvek megtartásával. Ezért nagy jelentőségű, hogy a fix koncentrátorok
beállítása és szerelése olyan egyszerű, hogy a fogyasztó teljes egészében maga

tudja megoldani. Az egyszerű hálózatépítés, a felhasználóbarát alkalmazás és mobil
kiolvasási megoldás, valamint egy fix hálózatra való könnyű kiterjesztés a READy-t
kiemeli a korábbi hálózati megoldások közül.
Egy fix hálózattal nagyobb mértékben használhatja ki az okos vízmérők által nyújtott
előnyöket. Egy fix hálózat a következőket biztosítja:
- az infó kódok sokkal hamarabb regisztrálódnak, mint egy drive-by megoldásnál, így
lerövidítve a szivárgások, repedések és nem utolsó sorban a visszafolyások által
okozott károk minimalizálását,
- rendelkezésre áll információ az alacsony hőmérséklettartományról, mely
felhasználható a fagy által okozott repedések elkerülésére, pl. hibás aknafedelek
esetén,
- a fogyasztási információ a végfelhasználónál vizuálisan megjeleníthető (eButler),
- elegendő kiolvasás áll rendelkezésre a körzeti mérők éjszakai fogyasztásának
analizálására, így hatásosan észlelhető és korlátozható a vízveszteség,
- a fogyasztókkal való viták rendezése megoldható a közmű által mért adatok
felhasználásával, megelőzve az ügyfélszolgálatra beérkező hívást,
- fogyasztóváltozás (költözés, stb.) esetén nincs szükség a mérők helyszíni ad-hoc
kézi kiolvasására, mivel az adatok a közműnél automatikusan rendelkezésre állnak.
READy eszköz monitor (fix hálózatra vonatkozik)
Megkönnyítendő annak ellenőrzését, hogy a telepített koncentrátorok és mérők
képesek-e kommunikálni a READy Managerrel, kifejlesztésre került egy egyszerű
web alapú eszköz. Csak az okos telefonját vagy a PC-je böngészőjét kell használni
és beleírni valamely mérő gyári számát, ezzel tesztelheti, hogy a rendszer ki tudja-e
olvasni a mérőt. Ha viszont egy READy koncentrátor gyári számát írja be, láthatja,
hogy a koncentrátor csatlakozik-e a READy Managerhez, és hogy mely mérőket
tudja kiolvasni a szóban forgó koncentrátor.
Ez gyors áttekintést ad azokról a mérőkről, amelyeket egy adott helyről egy
koncentrátor ki tud olvasni. Ennél is fontosabb, hogy ez a tulajdonság lehetővé teszi
annak ellenőrzését, hogy egy felszerelt mérő a hálózaton keresztül kiolvasható-e,
mielőtt elhagyjuk a telepítés helyét, így elkerülvén a fogyasztó újralátogatását.
Automatikus feladatok (alap)
A READy rendszer egy olyan lehetőséget kínál, amellyel létrehozható a kiolvasott
adatok automatikus exportja pl. számlázó rendszerekbe. Az automatikus exporton túl
a READy beállítható, hogy adott időközönként automatikusan küldjön egy email-t a
kiolvasott adatokkal egy kiválasztott email címre.
Amellett, hogy ez a funkció kiválóan alkalmas a napi fogyasztási jelentések
beküldésére a műveleti központba, lehetőség nyílik egyes ipari fogyasztók
tájékoztatására napi fogyasztásukról.
Az új adatlapot itt találja (GB).
A READy alkalmazásáról egy kisfilm itt látható (jelenleg dánul, más nyelvek később).
Web: számos hasznos infó a READY-ről itt érhető el.
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Titkosítási kulcs szolgáltatás — egyszerű hozzáférés a kulcs fájlokhoz
Korábban ez évben a Kamstrup bevezette a „My Kamstrup” felhasználói portált,
(regisztráció köteles). Ennek egy részét képezi a Titkosítási kulcsszolgáltatás
(Encryption Key Service) modul. A Kamstrup disztribútorok számára a Titkosítási
kulcs szolgáltatás egy teljesen új és hatékony útja a kulcsfájlok adminisztrálásának
és szétosztásának. Valójában a disztribútorok lehetőséget kapnak arra, hogy
fogyasztóiknak a kulcsfájlokat közvetlenül e portálról osszák szét. Ez lehetséges az
egyes mérők rendelési száma alapján. Ezzel a kulcsfájlok kezelése könnyűvé,
biztonságossá és gördülékennyé válik.
Többet olvashat arról, hogy Ön, mint kamstrup terméket használó hogyan indulhat
el a Titkosítási kulcsszolgáltatással itt, egyelőre angol nyelven.
Alábbiakban láthatók a Fix hálózathoz kapcsolódó kamstrup termékek

READy

Rádió link

Rádió Mesh

Vezetékes M-Bus
hálózat

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése lenne vagy problémája merülne fel, kérjük vegye fel
a kapcsolatot a Comptech Kft. munkatársaival.

Ultrahangos átfolyásmérők széles választéka NÁ15-NÁ 300 és az
átfolyás 0.6 m3/h - 1000 m3/h.
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