
Egyszerű, biztonsá-
gos és pontos adat ki-
olvasás
• Villamos, hőmennyiség-, és 

vízmérők vezeték nélküli kiol-
vasása

• Gazdaságos és időtakarékos 
megoldás előfizetés nélkül

• Egyszerűsítse a számlázást

USB Meter Reader
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USB Meter Reader

Egyszerű, gazdaságos  
és energia takarékos

A Kamstrup USB Meter Readerrel egyszerűen és gyorsan olvashatja ki a villamos, hőmennyiség-, és 
vízmérőket. Egy mérő kiolvasása mindössze másodperceket vesz igénybe.

A kezdőcsomag előfizetési díj nélkül biztosít egy kedvező árszintű, vezeték nélküli kiolvasó rendszert. 
Az erőforrások és költségek csökkentése érdekében a rendszer kevesebb, mint 15 perc alatt üzembe 
helyezhető.

Amennyiben a mérőt folyamatosan leolvassák, egyszerű az energiafogyasztást követni, ezáltal energiát 
megtakarítani. Ezzel nemcsak az energia számlája csökkenhet, hanem az energiafelhasználás csökken-
téséhez is hozzájárul.

USB Meter Reader használata  

A Kamstrup USB Meter Readerrel  rádió modullal rendelkező Kamstrup villamos, hőmennyiség-, és 
vízmérőket olvashat ki. 

Minden egyes fogyasztásmérő adatait létre kell hozni egy felhasználóbarát PC programban. 
Rögzítendő a gyári szám és a telepítési cím, ha van ilyen. Ha a rendszer több fogyasztásmérőt tar-
talmaz mint amennyit egy USB Reader kezelni tud (max 200) a fogyasztásmérők csoportosíthatók 
és hozzákapcsolhatók több megfelelő USB Readerhez.

Miután átküldte a mérő kiolvasási listát az USB Readerre, csatlakoztassa azt a Power Packhez 
(tápegység), és a kiolvasás automatikusan elkezdődik. 

Az energiatakarékosság érdekében az USB Reader beépített mozgásérzékelőt tartalmaz, mely 
automatikusan kikapcsolja az eszközt, ha az nincs mozgásban, vagy ha valamennyi fogyasz-
tásmérő kiolvasásra került.  

Műszaki adatok 

• Operációs rendszer: Windows® 10, 32 + 64 bit

• USB kiolvasó kapacitása: 200-tól 4000 mérőig

• A rendszer teljes kapacitása: 800-tól 4000 mérőig

• Táplálás: 2.200 mAh lítium akkumulátor

• Működési hőmérséklet: - 10 ... + 40°C
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USB Meter Reader

USB Meter Reader használata

Egy zöld és egy narancssárga fénykibocsátó dióda (LED) tájékoztat az USB eszköz állapotáról. 
Amikor a mérők kiolvasása befejeződött helyezze át az USB eszközt a Power Packből a PC USB 
csatlakozójába. Valamennyi kiolvasott adat átkerül automatikusan a PC Mérő kiolvasó programjába 
A program automatikusan informálja a kimaradt mérőkről ha van ilyen. 

Amennyiben egynél több USB kiolvasó eszköz kerül alkalmazásra előnyös, ha egy USB kiolvasó 
eszközt állandóan a PC-be telepítenek, és ily módon az adatcsere az USB kiolvasó eszköz és a PC 
program között vezeték nélkül automatikusan megtörténik. A vezeték nélküli adatcsere gyors  és 
automatikus.

Az USB Readert Windows alapú laptopjához vagy tabletjéhez is csatlakoztathatja. Ebben az esetben 
használja az USB kiolvasó programot, és így követheti a képernyőn a kiolvasás folyamatát.

Mérési adatok exportálása

Az PC Mérő kiolvasó programban választhat, hogy egyetlen mérő adatát, vagy valamennyi 
mérő adatait szeretné megtekinteni. Az adatok exportálhatók XLS formátumú táblázatba, CSV 
formátumban a számlázó program részére, vagy igény szerint pdf formátumban. Ezen felül az 
adatok kinyomtatására is lehetőség van.

Rendelje meg a kezdő csomagot még ma és próbálja ki azonnal

USB Reader

Power Pack

Töltő kábel a  
Power Packhoz

Gyors áttekintés

Szoftver és kézikönyv elérhető az 
Interneten keresztül

A kezdő csomag a következőkből áll

 

Quick Start

USB Meter Reader
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USB Meter Reader

Kiolvashatók a fogyasztásmérőt a 
Power Packkal ellátott USB-ol-
vasó eszközzel és a mérésadatok 
átadhatók PC programnak másik 
USB Readeren keresztül, mely ál-
landóan a PC USB csatlakozójára 
van telepítve. 

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

Végezetül egy lépésben is tud 
fogyasztásadatokat kiolvasni 
és adatokat exportálni a PC 
programmal, ha az USB Rea-
der eszközt egy hordozható 
számítógépbe telepíti.

Adatfeldolgozás más 
programokkal

• Számlázás

• Analízis

• Energia optimal-
izálás

• Táblázatkezelő

Rendkívül rugalmas – ön választja ki, 
hogyan olvassa ki a mérőket
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Kiolvashatja a fogyasztásmérőt 
a Power Packkal ellátott USB-Ol-
vasóval és exportálhatja az 
adatokat a PC-be az USB Reader 
mozgatásával.

USB Reader & Power Pack

USB Reader & Power Pack
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