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mérés, felügyelet, analízis központilag
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Intelligens kiolvasó 
hálózat felépítése



Távhő szolgáltatók kihívásai:

• pontosság és megbízhatóság

• gazdaságos és fenntartható működés

• nagy mennyiségű mérési adat 

• gyors reakció 



MULTICAL 602

A MULTICAL® család

MULTICAL 402

MULTICAL 302

MULTICAL 801
MULTICAL 403



Hálózat telepítése
felépítése



Mérés adatgyűjtés



Hibajelzés



Kommunikációs teljesítmény



Mérőpontok megjelenítése térképen



Adatok összehasonlítása



Vízveszteség analízis



Rendszer felépítése



Adatkezelési szolgáltatás

• adatok központi tárolása 
• korlátlan tárhely
• korlátlan kliens hozzáférés 
• adatbiztonság, vírus elleni védelem
• víz-, hőmennyiség-, és villamos f. mérők 
• hozzáférés a mérők regisztrált adataihoz 
• percenként/óránkénti/napi mérési adatok
• nem várt események, hibajelenségek regisztrálása és azonnali jelzése 
• opcionálisan SMS/email értesítés küldése 
• hálózati hardver és szoftver biztosítása az alkalmazáshoz 
• a tárhelyet biztosító szerver 365/7/24 felügyelete és ellenőrzése



READy
• Egyszerű telepítés, minimális eszközigény
• Stabil, megbízható működés
• Folyamatos rendelkezésre állás
• Nagy mennyiségű mérési adat
• Hibajelenségek – reakció
• Felhasználóbarát felület
• Analízis funkció
• Adatbiztonság
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Presenter
Presentation Notes
In READy Manager the meters can be sorted in groups. This is useful when i.e. reading meters via drive-by since the group are also shown in the app. This means that if more operators are reading meters they can work efficiently at the same time without risk of spending time reading the same meters. To strengthen the overview of the distribution network and customers the meters are shown in a map in READy. Here the groups can also be used to sort which meters to show in the map.The map create a link between the geographical area and the meters. The read data from an individual meter can be shown in table format, but also as collums over time wich gives a valuable overview of the developmet in consumption over time. 



Köszönöm a figyelmet!

Fekete Balázs

Tanácsadó mérnök

fekete.balazs@multical.hu

+36 20 430 3863
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