


Κυβώτιο εξωτερικής εγκατάστασης Σετ ασφαλείας για την 
αποσυναρμολόγηση

Λειτουργία
>  Ο πελάτης αγοράζει την επιθυμητή ποσότητα 

του νερού (σε κυβικά μέτρα ή ως νομισματική 
μονάδα) σε οποιοδήποτε σημείο 

πώλησης.

>  Όταν ο πελάτης εισάγει την 
έξυπνη κάρτα στην υποδοχή κάρτας 

του μετρητή , ο μετρητής διαβάζει 
και φορτώνει τα κυβικά στη μνήμη του. 

Ταυτόχρονα ο μετρητής γράφει στη 
κάρτα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες 

(ποσό κατανάλωσης , υπόλοιπο ποσό, 
παραβίαση , κατάσταση  της μπαταρίας κ.λπ.) 

>  Ο πελάτης παίρνει πίσω την έξυπνη κάρτα 
από το μετρητή. Ο μετρητής συνεχίζει να 
λειτουργεί όσο η πίστωση είναι πάνω από ένα 
προκαθορισμένο όριο (οριακή πίστωση). Εάν  
πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο,  
προειδοποιεί τον πελάτη. Όταν ο πελάτης 
εισάγει την έξυπνη κάρτα και πάλι μέσα στο 
μετρητή, η εφεδρική πιστωτική διαβάζεται από 
την έξυπνη κάρτα. Μετά την κατανάλωση της 
εφεδρικής πίστωσης ο  μετρητής κλείνει και 
ενημερώνει τον πελάτη.

>  Η βαλβίδα δεν θα κλείσει εκτός ωρών 
γραφείου και τις αργίες. Ο πελάτης θα χρεωθεί 
για αυτή την περίοδο .

>  Όταν ο πελάτης επισκέπτεται και πάλι το 
σημείο πώλησης, όλες οι πληροφορίες που 
είναι αποθηκευμένες στην έξυπνη κάρτα 
μεταφέρονται στην κεντρική βάση δεδομένων.

>  Το νέο πιστωτικό όριο φορτώνεται στην έξυπνη 
κάρτα και είναι πάλι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί .

Σύστημα Λειτουργίας και Ελέγχου
Η λειτουργία και ο έλεγχος του 
συστήματος γίνεται χρησιμοποιώντας 
λογισμικό EPIC ΙΙ και λειτουργεί σε 
βάση δεδομένων Oracle®. Η 
έξυπνη κάρτα χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά πληροφοριών 
μεταξύ του μετρητή και του 
συστήματος. Οι πληροφορίες 
αυτές χρησιμοποιούνται από την 
υπηρεσία, για την συγκέντρωση 
στατιστικών πληροφοριών, 
την προετοιμασία περιοδικών 
στατιστικών , συγκέντρωση 
ατομικών και συνολικών καταναλώσεων, επίβλεψη 
κατάστασης μητρητή (εκτός λειτουργίας , 
ποινές , κατάσταση της μπαταρίας, η θέση της 
βαλβίδας κλπ) , ανίχνευση διαρροών και ύποπτες 
καταναλώσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται στο σύστημα και βοηθούν τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να σχεδιάσουν τη 
στρατηγική διαχείρισης.

Συμπερασματικά
>  Αποτρέπει κλοπές και διαρροές νερού.
>  Μειώνει το κόστος διαχείρισης και αυξάνει τα 

έσοδα.
>  Ικανοποιεί τον πελάτη.

Υδρόμετρα



DN 25 - DN 40 
C Class μονάδα ελέγχου

DN 50 - DN 200 
μονάδα ελέγχου Class B & Class C 

Επιλογή 2

EKS-RF
Η Home unit, βοηθά τους 
πελάτες να χειρίζονται και 
επιβλέπουν με ευκολία τον 
μετρητή από το διαμέρισμα.

Επιλογή 1

ECM-GPRS
•  Το κόστος συντήρησης είναι 

σημαντικά χαμηλότερο σε 
σύγκριση με ραδιοσυχνότητες 
RF , PLC και άλλων συστημάτων 
επικοινωνίας AMM (Αυτόματη 
Διαχείριση μέτρησης). 

•  Σε σύγκριση με RF και 
προγράμματα PLC το κόστος της 
διαχείρισης και της εγκατάστασης  
είναι πολύ χαμηλότερο.

•  Η ενοποίηση των δεδομένων είναι 
πολύ πιο εύκολη και οικονομικά 
αποδοτική (TCP-IP)

•  AMM (Αυτόματη Διαχείριση 
μέτρησης), έτοιμη για νέες 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 
εφαρμογές ΙΡ & HTTP. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
•  Ανεξάρτητη πλατφόρμα web 

interface που αναπτύχθηκε με 
αρχιτεκτονική J2EE  και AJAX 
framework

•  Βάση δεδομένων Oracle  
•  Web διασύνδεση Υπηρεσίας & 

πελάτη

EKS 3-20 EKS 5-20

Διαστάσεις Πλάτος 190 mm
Υψος 160 mm
Βάθος  110 mm

Πλάτος  190 mm
Υψος  160 mm
Βάθος  110 mm

Weight 2 kg 2 kg

Qmax 3 m3/h 3 m3/h

Qn 1,5m3/h 1,5m3/h

Είσοδος/Έξοδος Ø1” Ø1”

Μηχανισμός 
υδρομέτρου TU4 PWM mechanical  meter

Τύπος μπαταρίας Lithium Battery 3.6 V 10.000 mAh
Διάρκεια μπαταρίας 5 χρόνια
Προστασία IP 54
Βαλβίδα 3.0 V
Πίεση 16 Bar Λειτουργία 25 Bar Δοκιμή
Οθόνη 10 ψηφία, αλφαριθμητικά, LCD με εικονίδια και οπίσθιο φωτισμό

Συσκευή ανάγνωσης 
κάρτας ISO 7816, EMV 1.0

Θερμοκρασία 
λειτουργίας -10˚C/ +50˚C (ηλεκτρονική πλακέτα)

Έγκριση TR Min. Έγκριση Τύπου

Άλλες λειτουργίες
Ημερομηνία-Ώρα , δύο τρόπους επικοινωνίας, βομβητής 
αντίστροφης ροής, προειδοποίηση παγετού,ανίχνευση διαρροής και  
υπερβολικής κατανάλωσης , συλλογή δεδομένων, μνήμη RF

Προαιρετικές 
Προδιαγραφές

Μηχανικός δείκτης ανάγνωσης, Σετ Αντι-
αποσυναρμολόγηση ασφαλείας
και σετ επιτοίχιας στήριξης
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