Távleolvasás kényelmesen és pontosan
Egyszerű és megfizethető a MOM „okos” megoldása
A pontosság védjegye! A magyar tulajdonú MOM Zrt. 140 éve van jelen a hazai gazdasági életben. Korszerű technológiával gyártott víz- és hőmennyiségmérők, gázmérők és árammérők forgalmazása mellett folyamatosan bővül portfóliónk.
Fiókcégünk, a FŐVÁROSI VÍZÓRA KONZORCIUM együttműködésével mérőóra cserét, új bekötést és távleolvasást, szerződött partnerünkkel a KÉKI KFT.-vel fűtési költségosztást is nyújtunk
partnereinknek az ország egész területén.
Napjainkban egyre többet halljuk méréstechnikában is az „OKOS MÉRÉS, SMART METERING” kifejezéseket, amelyek ebben a digitalizált világban
sokszor útvesztőként hatnak az emberre. Ezt elkerülve, cikkünkben a TÁVLEOLVASÁS egyszerű megoldásáról és gyakorlati megközelítéséről lesz szó.
Milyen időközönként szükséges adatokat
kapnunk?
A társasházaknak az esetek döntő többségében havi, két havi vízmérő adatokra, fűtési szezon
eleji és végi hőmennyiség adatokra van szüksége,
valamint belső elszámolásra (költségosztás), vagy
a szolgáltató felé történő adatszolgáltatásra. Ezek
mellett szükséges a kontroll mérés, amely időszaktól független.
„Megint jőnek, kopogtatnak!”
A megkérdezett egyéni fogyasztók a pontos
elszámolás elvárása után leginkább a kényelmet
jelölték meg felméréseinkben. Jogos igény a XXI.
század lakójának, hogy a nyugalom megzavarása
nélkül gyűjtsünk mérési adatokat. A távleolvasás
számos előnnyel rendelkezik a hagyományos leolvasási/bediktálási rendszerhez viszonyítva. A távleolvasásra történő átállást követően senki nem
csönget be, hogy le akarja olvasni a vízmérőt és a
fogyasztó nem talál az ajtón kiragasztott cédulát
sem. A komfortzónájuk érintetlen marad a jövőben. A társasházakban javul a lakók igazságérzete, mert bármikor elérhetők a kiimportált és archívált mérési adatok.
A társasházak, lakásszövetkezetek esetében
a pontos elszámolás elsőrendű elvárás, melyet a
bekötési mérő és a mellékmérők egyidejű leolvasása biztosít. Ezzel az eljárással a további felosztást igénylő maradékvíz mennyisége is pontosabban kontrollálható és csökkenthető. A csőtörés,
szivárgás és a jogtalan vízfelhasználás könnyen
tetten érhető a rendszer segítségével, és mielőbb
megszüntethető, a nagyobb károkat megelőzve.
A szolgáltató oldaláról nézve kiemelt cél az
adatrögzítési hibák elkerülése. A távleolvasással
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kiküszöbölhetők az emberi hibák, az elírásokból
korábban keletkezett elszámolási viták. Gyors,
pontos, követhető és visszakereshető adatok biztosítják a fogyasztó számára a valós fogyasztás
alapján történő elszámolást. Az adatbiztonság
pozitívan befolyásolja a fogyasztók és a szolgáltató közötti együttműködést is.
Távleolvasás? Mi sem egyszerűbb!
wMB-USB adatgyűjtő szoftver/hardver
A MOM egyik legkeresettebb új megoldása
a wMB-USB mobil rendszerű rádiós távleolvasás. Nincs szükség fix
rendszerre, vezetékek
és adatgyűjtők kiépítésére.
A szoftver árát a csomag tartalmazza, nincs a
későbbiek folyamán sem licenc díj és egyéb rejtett
költség. A rendszer korlátlan számú MOM-os rádiós eszközt kezel, de kis darabszámú mérőadat kiolvasására is ideális, költséghatékony megoldás.
A telepítéshez nem kell különösebb szaktudás
és elegendő egy notebook, vagy tablet is normál
Windows operációs rendszerrel. A szoftver tartalmazza a riasztási és szűrési funkciókat, melyek a
fentiekben leírt kármegelőzést szolgálják.
Átlátható és egyértelmű megnevezéseket tartalmazó Excel, vagy txt formátumban jeleníti meg a
kiolvasott adatokat. GDPR-barát rendszer, nem
kezeli a fogyasztó adatait. Ideális hatótávolsággal
(300 m kültéren, ill. 20 m beltéren) működik.
Milyen távleolvasható termékeket kínál a
MOM ZRt.? (Következő lapszámokban részletesen is olvashatnak róla.)
ü Hideg-, melegvízmérő:
Standard kivitelben (AQUARIUS
S), vagy rádió jeladós formában
(AQUARIUS RS). A rádió jeladó
utólagosan is applikálható a vízmérőhöz a 8 éves ciklus alatt.

ü Hőmennyiségmérő:
Mechanikus RAY, vagy ultrahangos SHARKY, fűtés vagy hűtésfűtés kivitelben.
ü Költségosztó: Digitális költségosztó, a legtöbb rögzítő lappal kompatibilis! A MOM szerződött partnere a KÉKI Kft. teljeskörű szolgáltatást nyújt: felszerelés, telepítés, üzemeltetés és
költségosztás terén.
ü Gázmérő
ü Árammérő
Mennyibe kerül a távleolvasásra történő
átállás a MOM eszközével?
Nem kell komoly költségekkel,
vagy bonyolult szerződéses feltételekkel tervezni! A MOM
wMB-USB adatgyűjtő szoftver/
hardverével egyszerűen és a
költségeket kímélve juthatunk
hozzá a modern és kényelmes,
komplett rendszerhez.
A THT olvasóinak limitált darabszámban
kiadott, kiemelt kedvezményes árat tartalmazó
MOM BON-nal kedveskedünk!
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