
READy
Az okos víz-, hő-, és hűtésimérők távoli 
kiolvasásának korszerű és hatékony 
megoldása.

Megoldás bemutatása



2

READy – Megoldás bemutatása

Tartalom
Többféle kiolvasási lehetőség a READy alkalmazásával 3

Mobil kiolvasás 4

Hálózati kiolvasás közvetlenül a mérőrendszerből 8

Vezetékes mérő kiolvasás READy Managerrel 11

Mérők adatnaplóinak kiolvasása és távoli konfigurálása kétirányú kommunikációval 12

READy Manager – a mérő adatok kezelése és tárolása 13

Adat biztonság 19

Általános adatvédelmi törvény 19



3

READy – Megoldás bemutatása

Többféle kiolvasási lehetőség a READy 
alkalmazásával

A READy a mérők mobil kiolvasására és a mérőrendszer 
hálózati, közvetlen kiolvasására is alkalmas.

A READy egy rugalmas megoldás, hiszen a távleolvasás történhet mobil esz-
közzel, vezetékes M-Bus alkalmazásával vagy fix hálózat telepítésével. További 
előnye, hogy a mobil kiolvasás egyszerűen továbbfejleszthető hálózaton történő 
adatgyűjtésre. Ez az átállás történhet egy lépésben, vagy akár fokozatosan kiter-
jesztve a fix hálózatot a mérési pontok között. A READy rugalmassága alkalmas-
sá teszi a mérőhálózat egyedi felhasználói igényekhez való alakítását. Így például 
nagy mérőpont sűrűségű területeken a közvetlen kiolvasás kialakítása hatékony 
megoldást nyújt az adatgyűjtésre. Míg ritkább és nehezen elérhető területeken 
lehetőség van először a mobil kiolvasással megoldani az adatgyűjtést, majd 
később illeszteni a fix rendszerhez.

Hálózati kiolvasás

Mobil kiolvasás

Vezetékes kommunikáció

A READy vízmérők, fűtési, hűtési és 
kombinált fűtési/hűtési hőmennyiség-
mérők, villamos f. mérők és Kamstrup 
pressure sensor távkiolvasására 
használható



Mobil kiolvasás

Mobil kiolvasás esetén lehetőség van a mérő adatok 
begyűjtésére közvetlenül az autóból is, körbejárva a mérési 
pontokat. Ehhez mindössze egy Androidos eszközre 
(okostelefon vagy tablet) és egy kézi kiolvasó egységre (READy 
konverter) van szükség. A kiolvasás egyszerű és intuitív módja 
ez, felhasználva az ingyenesen letölthető READy applikációt. 

Miután megtörtént a kiolvasás, a mérő adatok egyszerűen továbbíthatók a számítógépre telepített 
READy Managerbe, mellyel könnyedén nyomon követhetők és tárolhatók az adatok.

Mobil kiolvasás kommunikációs infrastruktúrája

3G/GPRS/IP

READy Manager

Bluetooth®

READy App READy Converter

Wireless M-Bus

Mérők

Non-Kamstrup

2. Az Androidos mobil készülék 
Bluetooth-on keresztül csatlakozik 
a kiolvasó egységhez, mely vezeték 
nélküli kapcsolaton keresztül gyűjti be 
a mérő adatokat és továbbítja azokat a 
mobil készülékhez.

3. Az összegyűjtött adatok a READy App 
és a READy Manager között opcionáli-
san 3G/GPRS/IP kapcsolaton keresz-
tül kerülnek szinkronizálásra, akár a 
kiolvasás után azonnal. 

1. A Kamstrup mérők elérhetők 
Wireless M-Bus C1 és T1 OMS módú 
kommunikációval, melyeket képes 
a READy kiolvasni. Más gyártók 
mérői, melyek alkalmasak  Wireless 
M-Bus T1 OMS kommunikációra is 
kiolvashatók a rendszerrel.
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A kiolvasás folyamata

A READy applikáció intuitív és könnyen használható. A mérők kiolvasása és az adatok 
szinkronizálása a READy Managerrel egyszerűen és automatikusan történik.

Az adatok szinkronizálása a READy App és a READy 
Manager között vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tör-
ténik a ”Send/Receive” gombra kattintva, ezzel párhuza-
mosan a tárolt mérők elérhetővé válnak az applikációban. 
 
A mérők kiolvasása a READy applikáció kezdőoldalán 
megtalálható “Read meters” gombra kattintva történik.

A T1 OMS kommunikáció READy Managerhez és App-hoz 
való hozzáadásával lehetséges a következő funkciók 
használata nem Kamstrup gyártmányú mérők esetén is, 
melyek Kamstrup által bevizsgált T1 OMS kommunikáció-
val rendelkeznek.

A kiolvasás alatt a READy App integrált Google Maps 
funkciója segítségével megjelenítésre kerülnek egy 
térképen a kiolvasásra váró mérők, így téve rendkívül 
egyszerűvé és hatékonnyá az adatgyűjtést.  
 
Amint a mérők kiolvasásra kerülnek, eltűnnek a térképről. 
Ez egyértelműen jelzi a kiolvasónak pozíció szerint, hogy 
mely mérők vannak hátra. Tehát a térkép funkció jelzi a 
kiolvasandó mérőket és segíti a navigációt a folyamat 
során. Androidos mobiltelefont alkalmazva a kiolvasási 
folyamat végezhető hívás ideje alatt is, de megállítható 
és folytatható később.

A kiolvasás után a “Send/Receive” gombra kattintva 
egyszerűen elérhetővé válnak az adatok a READy Mana-
gerben.  
 
Ez a funkció biztosítja a kiolvasó számára, hogy az adat-
gyűjtés folytatható később, az irodába való visszatérés és 
adattovábbítás nélkül.
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Mérők naplózott adatainak kiolvasása

A READy applikáció alkalmas Bluetooth® kapcsolaton keresztül optikai fejjel történő naplózott mérő 
adatok kézi kiolvasására.

Az optikai fejet a mérő infravörös portjára csatlakoztatva a naplózott adatok hozzáférhetővé válnak 
a READy App-on keresztül. Ezzel a funkcióval a READy App alkalmas eszközzé válik a felhasználókkal 
történő párbeszéd kezelésére és a vitás kérdések tisztázására.

Az optikai fejet használva a naplózott adatok a READy Managert használva is elérhetők, az Androidos 
mobil egység adat kiolvasásához hasonlóan szinkronizálva.

A napi fogyasztási adatok megjelenítése hasznos lehet a felhasználókkal történő párbeszéd kezelésére és a vitás kérdések tisztázására.
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Hálózati kiolvasás közvetlenül a 
mérőrendszerből

Egy vagy több fix adatgyűjtő eszköz szolgáltató rendszerhez történő telepítésével a 
mérők közvetlenül és automatikusan kiolvashatóvá válnak napi vagy akár óránkénti 
rendszerességgel.

Hálózati kiolvasás kommunikációs infrastruktúrája

Az adatgyűjtő eszközhöz csatlakozik egy vagy két antenna, mely fogadja a jeleket a mérőktől. Az 
antennák kábeles összeköttetésben vannak a koncentrátorral, mely GPRS vagy IP kapcsolaton ke-
resztül küldi automatikusan az adatokat a READy Managerhez:

3G/GPRS/IP

READy Manager READy Concentrator

Wireless M-Bus

Mérők

* Alternatívaként a frissítés naponta is történhet..

2. Az adatgyűjtő egység folyamatosan 
fogadja és menti a mérőktől érkező 
adatokat. Minden órában, minden 
mérőtől az utolsó fogadott kiolvasás 
automatikusan továbbításra kerül a 
READy Managerhez.

3. A READy Manager adatbázisa auto-
matikusan frissítésre kerül a begyűj-
tött adatok alapján minden órában*. 
Ehhez biztonságos internet kapcsolat 
szükséges. A koncentrátor kábelen 
vagy SIM kártyán keresztül csatlakoz-
tatható az internethez. 

1. A mérők vezeték nélküli M-Bus C1 (EN-
13757) szabvány szerint kommunikál-
nak. A vezeték nélküli M-Bus szabvány 
egyirányú kommunikációt biztosít 
hosszú elem élettartam és magas 
szintű adatbiztonság mellett.

Megjegyzés: T1 OMS Wireless M-Bus nem támogatott fix hálózat esetén.
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Telepítés

Normál esetben az adatgyűjtő 500-600 méter sugarú körben képes a mérő kiolvasásra. 
Emellett lehetőség van ezt a távolságot akár 3 km-re is növelni speciális antennával, azt a legideáli-
sabb helyre telepítve, pl. egy kéményre.

Antennák
Az antennát a lehető legmagasabb helyre kell telepíteni, hogy az 
minél több mérővel képes legyen kommunikálni. Tipikusan a terület 
legmagasabb épületének a tetejére szokás rögzíteni. 
Normál esetben az antenna 500-600 méter sugarú körben képes 
mérő kiolvasásra. Azonban lehetőség van ezt a távolságot akár 2-3 
km-re is megnövelni speciális antennával.

Koncentrátor
A koncentrátor két változatban érhető el: külső és belső telepítésre. Az 
adatgyűjtő mindössze 230 V hálózati tápellátást és IP kapcsolatot igé-
nyel. Ha IP nem elérhető, a koncentrátor felszerelhető GPRS modemmel 
és SIM kártyával az adatok vezeték nélküli továbbítására.

READy Mini Concentrator
A READy Mini Concentratorral 25 mérő vagy szenzor olvasható ki 
távolról, és az alkalmazások széleskörűen használhatók a megszo-
kott módon. A koncentrátor remek plug & play eszköz a stratégiailag 
fontos ügyfelek és távol telepített mérők automatikus kiolvasásától 
egészen az ipari vagy lakóházi alkalmazásig. Használatával bő-
víthető az általános kiolvasási értékek sora részletes fogyasztási 
adatokkal, így biztosítva mélyebb belátást a fogyasztás alakulásába 
és az analízisbe.

A mérőktől és szenzoroktól az adatok 5 perces időszakonként kerül-
nek továbbításra Wi-Fi, Ethernet vagy opcionálisan GSM kommuni-
káció segítségével. A READy Mini Concentratorral történő kiolvasás 
esetén is minden mérőhöz vagy szenzorhoz egyéni biztonsági kulcs 
tartozik, így garantálva a legmagasabb adatbiztonságot.
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A mérők kapcsolódásának ellenőrzése
Amint a koncentrátor 230 V hálózati feszültséggel van ellátva és IP 
vagy SIM kártyán keresztül internetes kommunikáció elérhető, lehe-
tőség nyílik mobil eszköz vagy számítógép segítségével ellenőrizni, 
hogy a koncentrátor mely mérőket képes kiolvasni. Ez segít megha-
tározni a telepítés során az adatgyűjtő megfelelő pozícióját.

Ugyanígy ellenőrizhető, hogy egy adott mérő megfelelő jelerős-
séggel kapcsolódik a koncentrátorhoz, mindössze egy mobilbarát 
weboldalt és az adott mérő gyári számát használva. Így a telepítés 
után elkerülhető az újbóli kiszállás a felhasználóhoz a mérő kiolvas-
hatóságának ellenőrzésére.

A mérő és a koncentrátor közötti kommunikációs 
kapcsolat könnyen ellenőrizhető egy mobilbarát 

weboldalon.

Megosztott kommunikációs infrastruktúra fix hálózathoz

A hálózat megosztás funkcióval lehetségessé válik a hálózati infrastuktúra megosztása/bér-
be adása. 
Ezzel a lehetőséggel a koncentrátorok megoszthatóvá válnak más felhasználókkal, így csök-
kentve a hálózat költségét, és segítve a fix hálózatra való átállást. A nemrég bevezetett GDPR 
minden követelményét kielégíti, mivel a csak a hálózat kerül megosztásra, viszont a felhasz-
nálók nem láthatják egymás adatait. A hálózat megosztása egyszerű és magától érthetődő, 
csak egy ID számot kell megosztani azokkal, akik használnák a hálózatot, illetve fordítva.

Ez a funkció csak Fix hálózati előfizetés esetén használható, Drive-by esetén nem. 

RM

Megosztott 
hálózat

Vízszolgáltató

Távhő szolgáltató

RM



M-Bus Master telepítése

Az M-Bus Master 250 darab M-Bus interfésszel rendelkező mérővel képes kommunikálni. Az M-Bus 
Master alkalmazható master készülékként, transzparens szintű konverterként vagy repeaterként.
Ahogy feljebb is látható, egy M-Bus rendszer akár 1250 darab mérőből is állhat. 
A Kamstrup kínálatában kétféle M-Bus Master található.

MultiPort 250D 
Kijelzővel és Kamstrup  
optikai porttal

MultiPort 250L 
Kijelző és Kamstrup 
optikai port nélkül

READy Manager M-Bus Master Mérők
Csak helyi telepítés esetén

Non-Kamstrup

Vezetékes mérő kiolvasás READy 
Managerrel

Használatban lévő vagy új, vezetékes M-Bus kommunikációval 
rendelkező mérők már közvetlenül kiolvashatók vezetékes 
hálózaton is a READy Managerrel.

A vezetékes kommunikáció hasznos lehet sokemeletes épületek, bevásárlóközpontok, más közös-
ségi épületek esetén, ahol a rádiós hálózatokat kihívás elé állíthatja a nyilvánosan elérhető frekven-
ciák nagy adatforgalma. A vezetékes kommunikáció tökéletesen zavarmentes kommunikációt és 
folyamatos mérés kiolvasást biztosít bármely környezetben.
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MULTICAL® 403

MULTICAL® 603
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Mérők adatnaplóinak kiolvasása és távoli 
konfigurálása kétirányú kommunikációval
Kétirányú kommunikációra képes mérők esetén, mint pl. a 
MULTICAL® 403, lehetőség nyílik a mérő távoli konfigurálására a 
READy App segítségével. Ez azt jelenti, hogy lehetséges a mérők 
frissítése új beállításokkal akár az utcáról, nem zavarva a felhaszná-
lót és elkerülve az ebből eredő logisztikai problémákat. 

Ezzel a megoldással beállíthatók pl. a tarifák és a mérési adatok 
naplózási hossza, ugyanúgy mint az impulzus bemenetek tulaj-
donságai. Emellett távolról megváltoztatható a mérő által vezeték 
nélküli M-Buson keresztül küldött adatcsomag információtartalma 
is. Így a mérő beállításai könnyedén igazíthatók a változó adat-, és 
számlázási igényekhez.

Továbbá a kétirányú kommunikációnak köszönhetően távolról is 
kiolvashatók a mérő naplózott adatai. Így ezek az értékek akár az 
utcáról is kiolvashatók a READy App-ot használva. Így a nem megfe-
lelően működő mérők további vizsgálata elvégezhető a felhasználó 
megzavarása nélkül.

A kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a beállí-
tások megváltoztatását és a tárolt adatok távoli 

elérését akár az utcáról is.



READy Manager – a mérő adatok kezelése 
és tárolása

A mérő és kiolvasási adatok kezelése a READy 
Manager programmal történik. A READy Manager 
egyszerű és logikusan felépített felhasználói 
interfésszel rendelkezik, mely indításakor 
megjelenik egy kezdőképernyő, és az ikon alapú 
navigáció segíti a további funkciók elérését. 

Ez teszi a programot rendkívül intuitívvá és felhasználóbaráttá. A 
legalapvetőbb funkciókhoz tartozó információk elérhetők a kezdőol-
dalon levő „help” ikonra való kattintással.

Mind Kamstrup és néhány nem Kamstrup gyártmányú mérő is kiol-
vasható READy Konverterrel és App-pal Drive-By megoldás esetén. 
Az engedélyezett nem Kamstrup mérők típusával kapcsolatban 
keresse a gyártó képviselőjét.

A READy Manager biztonsági kulcsokat használ a lehető legma-
gasabb szintű biztonság eléréséhez. Csak ezekkel a kulcsokkal 
olvashatók ki a mérők.

A térképes nézetben mind a Kamstrup, mind a nem Kamstrup mé-
rők megjelenítésre kerülnek.

A READy App-pal történő első kiolvasás után a mérők szinkronizá-
lásra kerülnek, így az adatok elérhetők további felhasználásra.

A READy Manager 100.000 mérőpontig érhető el.

A READy Manager egyszerű és logikusan felépített felhaszná-
lói interfésszel rendelkezik, mely rendkívül intuitívvá teszi a 

programot.
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Mérő csere

A mérők karbantartása és cseréje rendkívül sok papírmunkával és 
egyéb elkerülhető tevékenységgel jár együtt.

A READy Manager és applikáció Mérő csere funkciójával egyszerűvé 
válik a karbantartási folyamatok és a mérő csere kezelése, ezáltal 
felszabadítva erőforrásokat, melyeket más feladatokra lehet fordí-
tani. Ezenfelül az emberi faktorból eredő hiba nullára csökkenthető, 
mely egyértelműen növeli a szolgáltatás hatékonyságát.

Hogyan működik?

A mérő cseréje egy irányított folyamat, mely a READy applikációval 
elvégezhető, de a READy Managerrel is megoldható. A mérő csere 
után a READy Managerben kerül tárolásra az eseményről készült 
adat a READy applikáció szinkronizálása után. Ez a funkció rugal-
masságot biztosít a szolgáltatók számára a cserélt mérő helyszíni 
vagy már telepítés előtti regisztrációjára.

Amint az adatok eltárolásra kerülnek a READy Managerbe, onnantól 
azonnal továbbíthatók bármilyen felügyeleti, üzemeltetői rendszer-
be.
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Teljesítmény regisztrálása, kiolvasása, megjelenítése

A távkiolvasó rendszerekkel szemben támasztott minél nagyobb teljesítmény elérésére való 
igény manapság alapvetővé vált. Ehhez szükség van a megfelelő eszközre, mellyel az adat-
gyűjtés validálása és dokumentálása megvalósítható. A teljesítmény regisztrálását, kiolvasását 
és megjelenítését végző modullal plusz erőforrás alkalmazása nélkül a hálózati teljesítmény 
áttekintés egyszerűen elvégezhető a kiválasztott mérők vonatkozásában. 

A felhasználó által meghatározható, hogy mi számít megfelelő és elégtelen teljesítménynek. A 
beállított paraméterek alapján látható, ha a mérő nem teljesít megfelelően.

Hogyan működik? – Teljesítmény áttekintés

Minden mérő, mely elérhető a READy Managerben listázásra kerül a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében. Minden mérő egy előre beállított idő intervallum szerint kerül megjelenítésre a foga-
dott adatcsomag százalékos arányában.

Lehetőség van kommunikációs teljesítmény riport készítésére az adott mérő csoportról a 
felhasználó által beállított paraméterek alapján. Így teljes lista készíthető gyenge kommuniká-
ciós teljesítményű mérőkről, melyek további vizsgálatot és optimalizációt igényelnek. Szükség 
esetén megjegyzés fűzhető a létrehozott riporthoz.

A térképen látható mérők

Az összes mérő közvetlenül megjeleníthető a READy Manager térké-
pén biztosítva a telepített mérők könnyű átláthatóságát. A térképen 
található mérőre kattintva további információk tudhatók meg róla. 
A térkép Google Earth alapú, így a Street View funkciót használva 
további részletek érhetők el a telepítés helyéről.

A Kamstrup mérők kék, piros vagy zold jelzésűek. A nem Kamstrup 
mérők narancssárgák.
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Riasztások és értesítések

Az összes, mérőkhöz tartozó riasztás és értesítés elérhető az ”Info codes” menüpont alatt.

A riasztások gyorsan rendezhetők, így a legújabbak és a legfontosabbak könnyedén megtalálhatók. Egyszerűen meg-
határozhatók a fontos riasztások. Ezek így gyorsan észlelhetővé válnak, ezzel csökkentve a nem várt esemény okozta 
kárt.

Miután az aktív info kóddal rendelkező felhasználók meghatározásra kerültek, egyszerűen lét-
rehozható egy lista, ahol az info kód nyomán beavatkozásra van szükség. A lista a felhasználó 
által kerül meghatározásra, mely biztosítja a rugalmasságot. 

Az átláthatóság megkönnyítése céljából az info kódok megjelenítésre kerülnek a mérők mel-
lett. Ez segíti az aktív info kóddal rendelkező felhasználók beazonosítását.

A szinkronizálás után azonnal elérhetők a kiolvasott adatok a READy Managerben.

Rendszer értesítési modul – teljes ügyfél ellenőrzése

Távkiolvasó rendszereknél nehéz követni az aktív info kódokat és azonnal cselekedni szükség 
esetén. Viszont a Riasztás menü alatt lehetőség van szűrni a info kódokat, melyik fontos, me-
lyik nem az. A Riasztás funkció így csak a beállított info kódok esetén küld szöveges üzenet 
és/vagy e-mail értesítést a meghatározott felhasználóknak.

A Riasztás funkció növeli a fontos info kódok észlelését, mely növeli a nem várt mérő esemé-
nyek átláthatóságát..
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Adatok grafikus megjelenítése analizálási felhasználáshoz

A READy Managerrel megjeleníthetők adott mérők adatai oszlop di-
agramon. Ez segíti a hibaelhárítást és egyszerűsíti a mért adatokból 
való következtetések levonását és további teendők meghatározását. 
Ugyanabban a diagramban megjelenítésre kerülnek a jelzett info 
kódok, így egyszerűen vonható párhuzam a fogyasztás alakulása és 
a hiba között. 

Lehetőség van egy grafikus ábrán megjeleníteni és összehasonlítani 
több mérő adatait. Ezen összehasonlítás alapja lehet a nyomás-, 
bekötési-, vagy mellékvíz mérés. A nyomás és átfolyás egyidejű 
megjelenítésével a rendszer méretezési hibái felfedezhetővé válnak, 
melyek kiküszöbölhetők nyomásfokozással vagy csökkentéssel a 
rendszer adott részén.

Elsőbbségi mérők

Fix hálózati adatgyűjtés esetén hamar felfedezhető a mérők frekven-
tált kiolvasásában rejlő előnyök. Hiszen adott esetben szükségessé 
válhat a kiolvasás rövid időközönként. Erre a célra kínálja a READy 
Manager az Elsőbbségi mérők funkciót, mellyel kijelölhető 50 mérő 5 
percenkénti adatgyűjtésre. 

Ez a rövid kiolvasási periódus sokkal részletesebb képet mutat a 
kiolvasási adatokról, mely hasznos funkcionalitás a hálózat egyes 
részeinek hibaelhárítására. A rendszer nyomás ellenőrzésére is kiválóan 
használható az alkalmazás. Az 5 perces kiolvasási intervallumok se-
gítségével könnyen kiértékelhetővé válnak a rendszer egyes elemeinek 
áramlási zavaraiból eredő nyomáskülönbségek, mellyel optimalizálható 
a hálózat nyomása.

Elsőbbségi mérők és Kamstrup PressureSensor

Az Elsőbbségi mérők modul és a Kamstrup PressureSensor használa-
tával egyszűen lokalizálhatók a hidraulikus nyomásesések az elosztói 
hálózatban. A nyomásadatok segítségével hasznos következtetések 
vonhatók le a az elosztói hálózatban található szivattyúk működéséről. 
Ez segítséget nyújt új hálózat tervezésénél, vagy a meglévő kiterjesz-
tésénél.
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Villamos fogyasztásmérők

A villamos fogyasztásmérők adatai begyűjthetők vezeték nélküli M-Bus 
kommunikációt használó automatikus hálózati, illetve walkby/driveby 
kiolvasással. A READy Manager a Kamstrup OMNIPOWER villamosmérőit 
támogatja. 

A READy Managerrel a következő fogyasztási adatok érhetők el: A+; A-; 
P+, P-.

Adatok exportálása

A READy Managerrel rugalmas formában exportálhatók a kiolvasott adatok, így egyszerűsítve az integrálást más rend-
szerekhez. A formátumnál beállítható a kívánt adat típusa, sorrendje és a köztük lévő elválasztó.

Az adatok exportálhatók alkalmanként, vagy egy automatikus munkamenetet létrehozva a kiolvasott adatok az adott 
időközönként folyamatosan kerülnek továbbításra a kijelölt helyre. Emellett lehetőség van beállítani a READy Managert 
az adatok automatikus küldésére a megadott időközönként e-mail üzenetben.

Néhány számlázó rendszer fix szélességű formátumot igényel. Ez egyszerűen beállítható az egyéni export formátum 
funkcióval, mely támogatja mind a dinamikus, mind a fix mező szélességet a széles kiolvasási adat lista mellett.

Amint a kiolvasott adat eltárolásra kerül a READy Managerben, az azonnal továbbíthatóvá válik más programba.

A nem Kamstrup mérő adatok ugyanúgy továbbíthatók, mint a Kamstrup mérő adatok. Megjegyzendő, hogy a nem 
Kamstrup mérőtől érkező T1 OMS vagy kézi kiolvasó eszközzel nyert adatok nem feltétlen olyan széleskörűek, mint a 
Kamstrup víz-, és hőmennyiségmérői esetén.

Adat exportáláshoz lehetőség van a hiányzó 
adatokat interpolálással pótolni fejlett digitá-
lis algoritmus segítségével. Ez a funkció csak 
fix hálózat esetén érhető el.
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Adat biztonság
A legmagasabb adat biztonság eléréséhez minden mérő 
kommunikációja egyedileg AES 128-bit titkosítással van 
ellátva. Ez azt jelenti, hogy az adott fogyasztási adatok 
csak a mérővel kapcsolatban lévő READy Manager, illetve 
a READy Manager által felügyelt mobil eszközök képesek 
fogadni. 

A titkosító kulcsok automatikusan betöltésre kerülnek a READy Managerbe, ha a szoftver 
közvetlen kapcsolatban áll a felhasználó My Kamstrup fiókjával. Ez biztosítja, hogy minden 
esetben a megfelelő kulcs kerül tárolásra, és új mérő esetén az automatikusan elérhetővé 
válik a READy Manager számára rögtön, miután a Kamstrup által szállításra került. Továbbá a 
mérő és kiolvasott adatok biztonságos helyen kerülnek eltárolásra a Kamstrup által biztosí-
tott host megoldás révén. A Kamstrup ISO 27001 szabványos információbiztonsági irányítási 
rendszerrel rendelkezik.

Általános adatvédelmi törvény

A Kamstrupnál folyamatosan a felhasználók adatainak 
védelmére törekszünk, és arra hogy partnereink más 
fontos területekre összpontosíthassanak és ne az adataik 
védelmével kelljen foglalkozni.
 
A központi adatvédelmi törvény (GDPR) bevezetésével mi is felülvizsgáltuk, hogy mindenki 
csak a saját felhasználójával léphet be a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy csak a saját My 
Kamstrup fiókkal érhetők el az eszközök.
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Think forward

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.
1221 Budapest
Jobbágy u. 5.
T: (1)226-1585
F: (1)228-0544
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu
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