Rádiós (wMBUS) vízmérő, hőmennyiségmérő távleolvasása
Walk by („sétálós”) rendszer
A pontosság védjegye! A magyar tulajdonú MOM Zrt. 140 éve van jelen a hazai gazdasági életben. Korszerű technológiával gyártott víz- és hőmennyiségmérők forgalmazása mellett Magyarországon piacvezető a távleolvasás területén.
Fiókcégünk a PRIM-MET Kft. mérőóra cserét, új bekötések megtervezését és kivitelezését
végzi. Szerződött partnerünkkel, a GÁTI KFT.-vel fűtési költségosztást is nyújtunk partnereinknek az ország egész területén.

A MOM Zrt. azért dolgozik, hogy vásárlói számára a kényelmes és pontos elszámolást biztosítsa a
rádiós leolvasású „okos fogyasztásmérők” segítségével. A társasházak lakói és közös képviselői
azok, akik ennek a rendszernek minden előnyét
hónapról hónapra egyre többen élvezik.
Miért ne tartozna Ön is közéjük?
A magasabb költségű MBUS vezetékes rendszer, FIX telepített adatgyűjtők és a távfelügyelet
kialakítása néha nem kifizetődő a kisebb társasházak számára.
A MOM Zrt. számos megoldást kínál a MOBIL
és FIX rendszerű távleolvasás területén is, amelyek mellett most a költéghatékonyabb távleolvasási lehetőségekkel ismertetjük meg Önöket.
Távleolvasás megvásárolt eszközzel
A wMB-USB leolvasó és a hozzá tartozó szoftver megvásárlásával korlátlan számú MOM rádiós
mérőeszköz adatai olvashatók le (vízmérő, hőmennyiségméró, villamos fogyasztás vagy gázmérő). Nincs további háttérköltség!
A wMB-USB egy vezeték nélküli M-Bus adatgyűjtő eszköz, rádiós jeladóval ellátott mérőeszközök

mobil rendszerű leolvasására alkalmas. Amíg a
wMB-USB és NOTEBOOK, vagy TABLET kapcsolat
fennáll, a hatókörén belül (20-300 m) található
vezeték nélküli M-Bus szabvány szerinti jeleket
összegyűjti és eltárolja.
A leolvasás végén a begyűjtött adatokat –
dátum, gyáriszám, mérőóra állás, risztási kód –
excel formátumba kihelyezve használjuk tovább.
A leolvasó sem WINDOWS eszközhöz, sem helyhez nem kötött, így bárhol használható az akár
több eszközre feltelepített szoftverrel.
Minimális befektetés, maximális
kényelem
• Notebook vagy tablet eszközigény
• Min. 2 Mbit internet kapcsolat
• Megszokott Windows operációs rendszer (excell
vagy txt file)
• GDPR-barát (fogyasztók személyes adatait nem
kezeli)

MOM Ügyfélkapu
A MOM Ügyfélkapu egy társasházkezelők,
egyéni fogyasztók számára kialakított felület mely
állandó hozzáférést biztosít a rendszerben lévő
mérőik adataihoz.
A szolgáltatás egy külső adatközpontban fut,
a legszigorúbb biztonsági előírások mellett –
a jelenlegi GDPR előírásoknak megfelelően.
Bárhonnan és bármilyen operációs rendszerről
korlátlan (7/24) hozzáférést biztosít.
Könnyen kezelhető, tökéletesen felhasználóbarát, és többféle konstrukcióban rendelhető.
Jellemzők, előnyök
• Egy adott ingatlan (fogyasztási hely) bármilyen
fogyasztásmérőinek kezelése.
• Könnyű, biztonságos regisztráció, GDPR barát
(fogyasztók adatait nem kezeli).
• Platformfüggetlen (internet + böngésző szükséges csak).
• Exportálási lehetőség, adatok megjelenítése
visszamenőlegesen (is).
• Napi – havi – éves időintervallumok, akár órás
adatok megjelenítése.
• Különböző diagramok, gyors, egyszerű mértékegységváltás.
• 0-24 hozzáférés.

A THT olvasóinak limitált darabszámban kiadott, kiemelt kedvezményes árat tartalmazó
MOM BON-nal kedveskedünk!

MOM ZRt.
Urbancsek Zoltán értékesítési képviselő
telefon: (36) 30/705-2895
zoltan.urbancsek@momzrt.hu
http://www.momzrt.hu/tarsashazak-reszere
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