
Mobil sayaç okuma sistemi, operatör, 
ilgili binaya yakın oldu�unda, sayaç 
verilerinin radyo sinyali ile otomatik 
olarak toplanmasını sa�lar. Sayaçlar, 
kısa zaman aralıklarında verilerini 
yayınlar ve bu veriler, bir mobil veri 
toplayıcı ve mobil terminal ünitesi 
(uygulamayı çalı�tıran bir dizüstü 
bilgisayar ya da tablet) kullanılarak 
uzaktan okunabilir. Bu, sayaç okumayı 
çok hızlı, kolay ve daha güvenilir hale 
getirir. Veri i�leme anahtardır: Mobil 
veri toplayıcı radyo dalgalarını kabul 
eder ve bir güvenilirlik kontrolünden 
sonra bunları bluetooth üzerinden 
dizüstü bilgisayara kablosuz olarak 
gönderir.

Sayaçlar, evde hiç kimse yokken bile 
okunabilir.

Nasıl Çalışır

Sayaç verisi sadece yakın mesafeden geçerken 
bile okunabilir.

Mobil terminal ünitesi

Veri, insan hatalarını ortadan kaldıracak biçimde, 
elektronik olarak aktarılır.
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Uzaktan veri okuma

Mobil kablosuz sayaç okuma sistemi
Verimli ve güvenilir ısı ve su faturalama sistemi

Mobil veri toplayıcı



Mobil veri toplayıcı Su sayaçları

Kalorimetreler Isı pay ölçerler

Teknik detaylar

• Mobil veri toplayıcı, S- ve C- 
modlarında sayaç radyo 
dalgalarını kabul eder

• 

• Windows çalı�tıran cihazlarda 
kullanılabilir

• Dizüstü bilgisayar okumaları için 

• Mobil veri toplayıcı ve PC 
arasında bluetooth ileti�imi 
sa�lanabilir

Zamandan tasarruf  
ve kolaylık
Bir mobil veri 
toplayıcısına sahip 
kablosuz mobil sayaç 
okuma sistemi, bir 

kiracının evine girmeye gerek 
olmaksızın sayaç verilerinin 
okunmasına izin verir. Bu hem kiracı 
hem de sayaç veri hizmeti sa�layıcısı 
için zaman kazandırır. Tüketim verileri, 
bina yakınında yürürken ya da daha 
büyük tesislerde, merdiven bo�lu�u 
gibi eri�ilebilir alanlara girerek kolayca 
elde edilir.

Daha fazla tasarruf ve 
yatırım koruması
Mobil sayaç okuma, 
sayaçların daha sık 
okunabilmesini sa�lar: 
mesela aylık olarak. 

Hızlı ve etkili okuma süreci, genel 
sayaç okuma masraflarını azaltır. 
Yüksek güvenilirlik ve uzun pil ömrü, 
maliyetleri en aza indirir ve yatırım 
getirisini en üst düzeye çıkarır.

Güvenilir veri
Sayaç verisinin 
otomatik olarak 
okunması, insan 
hatalarını ortadan 
kaldırır. Yazılım ayrıca 

binaya kurulu olan sayaç sayısını da 
gösterir, bu sayede tüm binadaki 
verilerin toplandı�ından emin 
olabilirsiniz. Sayısal veri toplama i�lemi 
sayesinde, hiçbir okuma hatası 
olu�maz, nitekim veriler çok hassastır

Güvenilir bir ortaktan 

Siemens, ürün seçim 
aracı (HIT), ayrıntılı 
montaj talimatları, 
teknik föyler, sistem el 

kitapları ve uzman kadrosu ile kapsamlı 
destek sa�lar.

Verimli, emniyetli ve güvenilir: 
Yakın mesafeden kablosuz sayaç okuma sisteminin temel faydaları

Kapsamlı ürün yelpazesi
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De�i�iklik ve hatalara tabidir. Bu belgede verilen 
bilgiler, tarif edilenleri her zaman özellikle 
yansıtamayabilecek veya ürünlerin geli�tirilmesi 
esnasında de�i�iklik gösterebilecek genel açıklamalar 
ve / veya performans özellikleri içerir. �stenen 
performans özellikleri, yalnızca nihai sözle�mede 
açıkça kararla�tırıldı�ı zaman ba�layıcıdır.
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