
Minol - System radio
Innowacyjny system zdalnego odczytu
Bezpieczn ie, szybko, komfońowo

Komunikacja za pośrednictwem fa| radiowych na|eży obecnie do

codzienności i jest coraz bardziej popu|arnąformąodczytywania danych
dotyczących zużycia medióW stanowi to nowoczesną a|ternatywę d|a

kIasycznych odczytóW.

opracowany we własnym zakresie, nowy system zda|nych odczytóW .

system radio - umoż|iwia prowadzenie pełnego monitoringu zużycia
medióW na podstawie podzieIników kosztóu ciepłomierzy
i wodomierzy. W kaidej chwi|i można rczszefyć zakres o ko|ejne

urządzenia' system radio daje moż|iwość dostosowania się
indywidua|nie do potŻeb k|ientóW cotyczy to między innymi terminóW
odczytóW, ich częstot|iwości. W ramach nowego systemu, oferujemy
dwaWarianty odczytu radiowego: bezpośredni oraz pośredni.

ZJv1|irrol
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Dlaczego zdalny odczyt?
Zalety systemu radio

GłóWną za|etą zda|nego odczytu jest przeprowadzanie go spoza
mieszkania' a tym samym brak usta|ania terminów odczytóW głównych,

a W szczegó|ności dodatkowych. Pozwa|a to oszczędzić czas
administratorów, a |okatorom zapewnić pełen komfoń oraz ochronę
prywatności.

. oszczędność czasu |okatora i administratora

. unikanie błędóW pzy odczytach tradycyjnych

. monitoring aKuaInego zuŹycia medióW

. podwójne zabezpieczenie danych

. bezpieczny, kodowany system danych

. e|ektroniczna rejestracja prób manipu|acji

. dostęp do historycznych wskazań

chaiaktoryst!*a modulów rad|o

Typ urządz€nia

Zakres

zapamiętywanie wańości zułcia

Zasilanie

Lącze

cfęstot|iwość pracy

Prędkość pŹekaf u danych

Emisyjna moc nadawcza

zasięg w budynku

Znak befpiecfeństwa

Rozpoznawanie bĘdów

Mlnometer M7 radlo Mlnotel aqua radlo

e|eKron|czny podz|e|n|k kGztów wodom|erz

Mlnotel contact radio

cieplomi.E

wańości bieżące' z dwóch poprzednich okresów roz|icfeniowych, ostatnie 18 miesięcy

bateńa |itowa

podczeMień (|R), pże6ył radiowy, opcjona|nie przesył GsM

868 Mhz

38,4 kBaud

- 10 dBm

- 50 metrów

CRC - sprawdzanie sum konlrolnych



odczyt bezpośredni
System WALK-BY

Radiowy system w wersji WALK-BY to obecnie najpopularniejsza forma
zda|nych odczytów. K|ient ponosi jedynie koszt zakupu u|ządzeń
z modułami radiowymi. Jako firma roz|iczeniowa, Mino| zapewnia nie
ty|ko prowadzenie odczytów, a|e również komp|eksową usługę
W zakresie rozliczeń mediÓw. Dzięki odczytom spoza mieszkania,
w czasie ich trwania' |okator nie musi być obecny W domu. W systemie
Wyko|zystywany jest pŻenośny komputer - handhe|d, którego obsługą
zajmująsię pzeszkoIeni serWisanci.
W każdej chwi|i funkcjonowania system WALK-BY może być
rozbudowany o koncentratory danych Minomat.


