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Qundis Ürün Dünyası
geleceğe dönük – hassas – uyumlu
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Geleneksel uygulamalardan elde  
edilen yenilik – QUNDIS Grup

QUNDIS GmbH neredeyse 30 yıldan bu yana tüketilen değerlerinin ölçümünde 

kullanılan sistemleri geliştirmekte öncü olan firmalardandır. Ürünlerimizi müşterile-

rimizin talepleri doğrultusunda geliştiriyoruz. „Made by QUNDIS“ ibaresin i taşıyan 

sistem çözümleri enerji tüketimini ölçmeye, analiz etmeye ve kısıtlı kaynakları 

kullanırken sorumluluk bilinciyle hareket edilmesine yardımcı olmaktadır.

QUNDIS Grup Almanya'da su ve ısı
tüketiminin hesaplanmasını sağlayan
ölçüm cihazlarının ve okuyucu
sistemlerinin lider üretici firmasıdır.
Cihazlarımız hali hazırda 30'dan fazla 
ülkede ve bu ülkelerde 6 milyonu 
aşkın hanede kullanılmaktadır. Ölçüm 
hizmeti ve ev ekonomisi hususları 
potansiyel hizmetlerimizdendir.

QUNDIS firması 2009'da birçok
geleneksel uygulamayı barındıran 
QVEDIS (eskiden Siemens'ti) ve KUNDO 
Sistem Teknolojisi firmalarının birleşme-
sinden meydana gelmistir. Toplam 300
çalısanımız firmamızın kalbini olustur-
makta ve piyasada teknoloji lideri 
olmamızı sağlayan gerekli Knows-how'u 
ve yenilikçi anlayışı bünyemize 
katmaktadır. QUNDIS firması 2014 
yılında Alman Orta Üst Sınıf alanında 
„Top Yenilikçi“ ödülüne layık görülmüs-
tür. TOP 100 içinde yer alan 3 ürünüyle 
QUNDIS ülkedeki en yenilikçi firmalar 
arasında yer almaktadır. Faaliyet yerimiz 
olan Erfurt/Thüringen'de oldukça 
modern olan üretim hatlarımızda 
elektronik ısı pay ölçerimizi, ısı 
sayacımızı, su sayacımızı, okuma 
sistemlerimizi ve iletisim modüllerimizi 
seri olarak üretmekteyiz.

Verilerin saptanması, aktarımı ve iletimi
hususu QUNDIS firmasının ilgilendigi
odak noktadır. Açık sistemlerimize artık
OMS standartlarını destekleyen 
üçüncü firmalara ait cihazlar (örn. 
Duman dedektörü, gaz sayacı ve diger 
sensörler) da entegre edilebilecektir. 
Böylelikle gerekli esneklik sağlanmıs ve 
üstelik kablo bağlantısına da gerek 
kalmamış olur.

Veriler artık hosting olarak da 
adlandırılan bir barındırma platformun-
da (Q SMP – QUNDIS Smart Metering
Platform) hazır tutulur ve işletme 
masraflarının hesaplanmasında, analiz
edilmesinde ve izleme işlevlerinde 
kullanılır. Bu sayede firmamız geleceğe
dönük enerji yönetiminizde sizinle
işbirligi içinde olacaktır.

Almanya ve Avrupa'da
sektör lideri

Piyasadaki en iyi 
ürünün bağlanması

Geleceğinize hitap 
eden açık sistemler
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QUNDIS sistem çözümleri yenilikçidir. Sistemlerimiz yüzde 

30'a kadar enerji ve ısınma masraflarınızdan tasarruf etme 

imkanı vermektedir. Ölçüm cihazlarımız enerji tüketim-

lerinize dair düzenli bilgiler vermek suretiyle şeffaflık 

sağlamaktadır. Kiracılar ve malikler tüketim bilgisine her 

mekan için bağımsız olarak bakabilme olanağına sahiptirler. 

Bina yönetimleri konforlu değerlendirme ve ısınma ve isletme 

masraflarının hesaplanması işlemlerine dahil olma açısından tüm verileri elde  

etme olanağına kavuşmaktadır. Netice olarak tüm katılımcıların masraf ve çevre 

bilinci artmaktadır.

30 'dan fazla ülkede faaliyet gösterilmektedir

6 milyondan
fazla hane sistemi kullanmaktadır

70 milyon
Avro Ciro/Yıl

10Yılda ortalama  
büyüme hızı yüzde

300 çalışan

QUNDIS teknolojisi sayesinde yüzde 30'a  
varan enerji tasarrufu elde edebilirsiniz.”(*)“

* Bina durumuna ve teknik önlemlerin kapsamına bağlı olarak.

Fabrikalar
Temsilcilikler
Araştırma-Geliştirme merkezleri
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walk-by
Q walk-by sistem i önceden
ayarlanmış olan zamanda
güncel tüketim verilerini hızlı
bir aralıkta gönderen ölçüm
cihazlarından oluşmaktadır.
Mobil bir veri toplayıcısı telsiz

telegramlarını almaktadır.
Bu veri toplayıcısı tutarlılık
kontrolünden sonra bir
Bluetooth ara birimi 
vasıtasıyla telsiz telegramlarını
mobil bir terminale iletir.

Terminalde yüklü bulun an
yazılım gelen verileri yönetir 
ve veri okuyucusuna
algılanan gelişimi bildirir.

QUNDIS çözümleri ve ürünleri sayesinde bütün kullanım durumları için en iyi şekilde donatılmış vaziyetteyiz. Zengin sayıda 
üretim modifikasyonları, yeni geliştirilen ürünler ve yapı taşlarının kapsamlı uyumu sayesinde güvenli isletim için gerekli her 
türlü konfigürasyon hizmet vermektedir. QUNDIS uyumlu ölçüm cihazlarıyla komple çözümler sunan ve müşterilerinin talep 
ettiğinden daima fazlasını veren bir anlayışa sahiptir.

Fırsatlar dünyası.
QUNDIS çözümleri ve ürünleri

AMR

basic

opto

Q AMR otomatik sayaç 
okuma olgusunun en yeni 
teknolojisini hayata geçirmiştir. 
Telsiz prensibiyle çalışan 
sistem tüketim değerlerini 
toplamakta ve tam otomatik 
şekilde Q SMP 'ye (QUNDIS 

Smart Metering Platform) 
aktarmaktadır. Artık OMS 
standardını destekleyen
üçüncü firmalara ait cihazlar
da sisteme bağlanabilecektir.
Sistem yüksek veri güvenliği
saylayacak şekilde tasarlanmış 

olup tüm tüketim odaklı cihaz 
verileri açık ara birimler 
aracılığıyla sunulmaktadır. 
Q AMR ev otomasyonu KNX 
ile ilgili Avrupa Standardıyla 
uyumludur.

Q opto serisi tüm c ihazlar
optik bir yakın alan ara
birimine (IrDA) sahiptir.  
IrDA ara yüzünde veri aktarımı
kızılötesi aracılığıyla kısa
mesafelerle gerçekleştiril-
mektedir. Q opto okuyucuya 

güncel tüketim verilerini bir 
önceki yıla ait tüketim 
değerleriyle karşılaştırma 
olanağı sunmaktadır. Q basic
seçeneğine kıyasla veri
okunurken okuma hatası
meydana gelmemektedir.

Q basic münferit ve 
doğrudan göz atarak okunan 
cihazları kapsamaktadır. 
Ölçüm neticeleri okuyucu 
tarafından manüel olarak not
edilmektedir. Tavsiyemiz:
Tesisiniz için Q basic
seçeneğinin uyumlu olup

olmadığı hususunun
değerlendirilebilmesi için
mutlaka klasik okumada
kaybedilen zamanın
görülmesi açısından yerinde
inceleme yaptırmanız
uygun olacaktır.

M-Bus

Q M veri yolu „M-Bus“
ile cihazların, sensörlerin ve
aktörlerin kablolu bağlantısıyla
alakalı bir endüstri standardı
temelinde çalışmaktadır. 
M-Bus DIN 1434 ve EN 
13757 uyarınca tüm 

Avrupa'da standarttır. 
QUNDIS'in M-Bus sahip 
cihazları böylece birbirleriyle 
güvenli bir şekilde bağlantı içe 
risindedir. Q M-Bus yüksek 
esnekliği ve güvenli veri 
aktarımı sayesinde

öne çıkmaktadır. Bilhassa 
bina yapısından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı telsiz 
yoluyla veri aktarımının uygun 
olmadığı binalarda kullanılması 
tavsiye edilmektedir.
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Q caloric 5  
Isı Pay Ölçer

Fonksiyon modüllü
Q heat 5 US  
Ultrasonik Isı Sayacı

Q heat 5 US
Ultrasonik Isı Sayacı

Q heat 5 US
Ultrasonik Isı Sayacı

Mekanik su sayacı
Q water ve telsiz
modülü ek parçası

walk-by sistemine
entegrasyonu sağlayan 
Impuls adaptörü

Laptop ve mobil
veri toplayıcısı

Split Isı Sayacı

QUNDIS sistem çözümleri „Sayaç dolabı“ içerisinde işlev görmektedir. Ölçüm cihazlarımızın sahip olduğu standart ara birim-
ler ve açık sistem mimarisi sistemin ihtiyaca uygun olarak istediğiniz yere monte edilmesini ve ek hizmetlerin kolayca ve 
kapsamlı bir şekilde sisteme bağlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede müşterilerinize tüketim seyrini gösterir bir görüntüden 
yüksek verimlilik sağlayan enerji yönetimine kadar birçok hizmet sunabilirsiniz.

Q caloric 5  
Isı Pay Ölçer

Mekanik Isı
Sayacı Q water

Split Isı Sayacı Duman dedektörü
Q smoke

Q heat 5 Isı Sayacı

Q caloric 5  
Isı Pay Ölçer

Elektronik ve mekanik
Su Sayacı Q water ve
telsiz modülü ek parçası

Split Isı Sayacı AMR sistemine
entegrasyonu
sağlayan Impuls
Adaptörü

Ag geçidi Q gateway 5  
ve ag düğümleri 
Q node 5

Fonksiyon modüllü
Q heat 5 US
Ultrasonik Isı Sayacı

Fonksiyon modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

Fonksiyon modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

Q caloric 5  
Isı Pay Ölçer

Q heat 5  
Isı Sa yacı

Elektronik Isı
Sayacı Q water

Tüm cihazlar
güncel olan

ulusal ve Avrupai
ruhsatlara
sahiptir.

M-Bus modüllü
Q heat 5 US
Ultrasonik Isı Sayacı

M-Bus modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

Split Isı Sayacı Bina merkezi Seviye
Dönüştürücüsü

M-Bus sistemine
entegrasyonu sağlayan
Impuls adaptörü
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Isteğe bağlı olarak Q SMP Akıllı Ölçüm Platformuyla Q AMR uzaktan oku-

ma sistemimizi geliştirebilirsiniz. Q SMP rahat ve esnek bir veri işleyişi ve yö-

netimi sağlayıp masraflı mobil ve IT yönetimini gereksiz kılan Bulut temeline 

dayanan bir çözümdür.

Akıllı tarzda veri yönetimi.
Tüketim verilerini tespitte kullanılan cloud temeline dayanan komple çözüm.

 SMP
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Yeni geliştirdiğimiz Q SMP Akıllı 
Ölçüm Platformu sayesinde
ölçümü yapmakla yükümlü hizmet
sağlayıcısı için gerekli tüm mobil
telsiz verilerinin kapsamlı olarak
yönetilmesi işini üstleniyoruz.  
Bu hizmete SIM kartı yönetimi,
aktivasyon, blokaj ve fatura
organizasyonu işlemleri dahildir.

Hiçbir talebi karşılıksız bırakmayan veri işleyişi.

Sisteme tanıtılan aralıklarla hizmet
sağlayıcısına durum bilgileri ve
tüketim verileri gönderilmektedir.
Bu bilgiler örneğin ısınma giderleri-
nin, işletme masraflarının 
hesaplanmasında veya analiz amaçlı
hizmetinize sunulmaktadır.

Her daim verilerin tam kontrolüne 
sahip olacaksınız ve örn. kiracı
portalında ve çeşitli uygulamalarda 
geliştirici uygulamalar için bu 
verilerden faydalanabileceksiniz.

  Hızlı kurulum, proaktif bakım ve 
OMS standardı sayesinde zam 
andan ve giderlerden tasarruf

  Üçüncü firmaların bina içi karmasık 
IT yapısından veisteğe bağlı harici 
veri barındırma hizmetinden tasarruf

  En ileri teknolojiyi kullanma olanağı, iş 
ortağımız: IBM

  Modern aktarım teknolojisi sayesinde 
kesintisiz veri imkanı ve işletim 
sistemlerine bağımlılıgın son bulması

  Yerinde kayıt ve Hosted Environment 
(Güvenlik Bankacılığı) sayesinde 
yüksek veri güvenliği

  Açık aktarım standardı sayesinde 
diğer üreticilere ait ölçüm cihazlarının 
sorunsuzca kullanabilme olanağı

  Mobil telsiz veri yönetiminin komple 
organizasyonu

  Gerçek zamanlı tüketim bilgisi 
sunularak tüketicilerin enerji tasarrufu 
hususunda motive edilmesi

Avantajlar
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Mekanik Su Sayacı
ve Telsiz Modül Ek Parçası

QUNDIS'in Q AMR High-End sistem çözümü artık çok daha şıktır. Tüm tüketim

bilgilerini uzaktan hassas ve otomatik olarak algılamaktadır. Sizlere böylece bi-

reysel ve güvenli veri işleyişi sağlayan yeni geliştirilmiş Akıllı Ölçüm Platformu 

Q SMP'yi sunmaktadır.

Ne zaman ve nereye isterseniz tüm
tüketim verilerinin gönderilmesi.

 AMR

 Daha sonra meydana gelebilecek masrafların/Hizmet giderlerinin azalması

  Sık ve doğru hesaplama için gerekli basit ve hızlı okuma prosedürü  
(isteğe bağlı uzaktan veri aktarım özelliği)

  Binaya geliş ve haneye giriş gerekli olmadığından zamandan  
ve masraftan tasarruf

 Muhtelif tesis ebatlarına uyum ve geliştirme olanağı

  Gerçek zamanlı tüketim bilgisi sunularak tüketicilerin enerji tasarrufu  
hususunda motivasyonun sağlanması

  OMS standardını destekleyen diğer cihazların sisteme bağlanma  
olanağının olması

Elektronik Isı Sayacı
Q water

Fonksiyon modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

Q AMR sistemine 
entegrasyonu sağlayan 
Impuls adaptörü

Ağ geçidi Q gateway 5
ve ağ düğümleri Q node 5

Avantajlar
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Q node 5 ağ yolu Q AMR sistem
çözümünün merkezi olarak ölç üm
cihazlarının tüketim değerlerini alır
ve ağın içinde bu verileri ilgili yerlere
dağıtır. Birbirileriyle olan iletisimden
her bir ağ yolu değerlendirmek
amacıyla tüm değerleri sunabilmek-
tedir. Yerel okuma işlemi telsiz ya da 
istenilen yol vasıtasıyla kablolu 
bağlantı üzerinden gerçekleşir.

Bulunduğunuz mevkiiden uzaktan
okuma işlemini Q gateway 5 
üstlenmektedir. Cihaz üretildigi 
fabrika tarafından bir SIM kartıyla 
donatılmakta ve teslim edilmektedir. 
Bu sayede masraflı SIM kartı 
yönetiminden tasarruf etmiş 
olursunuz. Ağ geçidinin tüm 
yönetsel ve veri algılama görevleri 
Akıllı Ölçüm Platformu Q SMP'nin 
Web porta lı üzerinden konforlu 
şekilde yönetilebilmektedir.

Q AMR her ebatta tesisin otomatik
sayaç okuma olanağı tanımaktadır.
Mobil telsiz ağı ve geniş bant 
kablosu sayesinde değerler güvenli 
ve gerçeğe uygun bir sekilde hizmet 
sağlayıcısına aktarılmaktadır. Veriler 
ısınma masraflarının ve işletme 
giderlerinin hesaplanması, ev 
ekonomisiyle alakalı istatistiklerin 
tutulması ve tüketim şemalarının 
sunulması amacıyla hizmetinizdedir.
 
 Q AMR istenen aralıkta tüketim
verilerini otomatik olaral algılar ve
verileri QUNDIS Akıllı Ölçüm
Platformuna (Q SMP) gönderir.

Sivrilen akıllı sistem
Q node 5 ve gateway 5  
sektöre yeni ölçütler getirmiştir.

Q caloric 5 Isı Pay Ölçer Split Isı Sayacı

Telsizle uzaktan tüketim
verilerinin okunması
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Mekanik su sayacı
Q water ve telsiz
modülü ek parçası

Walk-by modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

Laptop ve mobil
veri toplayıcısı

Q walk-by sistemine
entegrasyonu sağlayan
impuls adaptörü

Split Isı Sayacı

Q walk-by dairelere veya ofislere girilmeden okuma vazifesini yerine getirmekte-

dir. Okuma sistemi bunun yerine verileri kolayca, hızlı ve güvenli şekilde binanın 

halka açık alanlarından algılamaktadır. Küçük tesislerde veri algılama özelligi 

binanın içine girilmek zorunda kalınmadan dıs ortamda dahi çalışmaktadır. 

Q walk-by'in avanatjları şunlardır: Ölçümü yapmakla yükümlü firma ve kiracılar 

için randevulara ve orada bulunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Yanından geçildiğinde dahi güvenle
çalışan mobil sistem.

 walk-by

  Daha sonra meydana gelebilecek masrafların/Hizmet giderlerinin azalması

  Konforlu ve hızlı okuma işlemi

   Zamandan tasarruf sağlayan yöntem

   Kiracıyla randevulaşmaya artık gerek yok

   Veri toplayıcısının projelendirilmesine ve montajına da gerek yoktur

   Daireye girilmeksizin telsizle okuma özelliği

  Elektronik ve hızlı veri aktarımı

  Diğer üreticilere ait ölçüm cihazlarını impuls adaptörü aracılığıyla 
sisteme bağlama olanağı

Avantajlar
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Yanından geçilerek tüketim
verilerinin algılanması

Q caloric 5 Isı Pay Ölçer

Q walk-by sistemi önceden 
ayarlanmış olan zamanda güncel 
tüketim verilerini hızlı bir aralıkta 
gönderen ölçüm cihazlarından 
oluşmaktadır.

Mobil bir veri toplayıcısı telsiz
telegramlarını almaktadır. Bu veri
toplayıcısı tutarlılık kontrolünden
sonra bir Bluetooth ara birimi
vasıtasıyla telsiz telegramlarını mobil
bir terminale iletir.

Terminalde yüklü bulunan yazılım
gelen verileri yönetir ve veri okuyucu-
suna algılanan gelisimi bildirir.

Ölçüm hizmeti verileri konforlu bir
şekilde dışa aktarabilmekte ve şu
ana kadarki hesap programına
iletebilmektedir.

Tüm cihazların telsiz işlevi daha da
geliştirilmiş olup güvenli ve hızlı
bir okuma sağlanmaktadır.

Sayaç okumanın konforlu hali
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M-Bus modüllü
Q heat 5 Isı Sayacı

M-Bus sistemine
entegrasyonu sağlayan
Impuls adaptörü

Seviye Dönüştürücüsü Bina merkezi

  Daha sonra meydana gelebilecek masrafların/Hizmet giderlerinin azalması

  Sık ve doğru hesaplama için bir merkezden gerekli basit ve hızlı okuma 
prosedürü (isteğe bağlı uzaktan veri aktarım özelliği)

  Parazite karşı oldukça emniyetli

  Daireye girilmeksizin okuma özelliği

  Kiracıların özeline girmeyen bir sistemdir

    Daha kısa okuma aralıkları olanaklı 

   Gerçek zamanlı tüketim bilgisi sunularak enerjiden tasarruf sağlanması

   A AMR telsiz sisteminin devreye alınmasıyla sistemin geliştirilmesi

  Diğer üreticilere ait ölçüm cihazlarını impuls adaptörü aracılığıyla sisteme 
bağlama olanağı

Avantajlar

Q M veri yolu „M-Bus“ ile cihazların, sensörlerin ve aktörlerin kablolu bağlantısıyla 

alakalı bir endüstri standardı temelinde çalışmaktadır. M-Bus DIN 1434 ve EN 

13757 uyarınca tüm Avrupa'da standarttır. QUNDIS'in M-Bus sahip cihazları 

böylece birbirleriyle güvenli bir şekilde bağlantı içindedir.

Veri akışı sağlayan kablolu sistem.

 M-Bus

Split Isı Sayacı
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Kablolu uzaktan
sayaç okuma özelligi

Q M-Bus yüksek esnekliği ve parazite
karşı güvenliği ile öne çıkmaktadır.
M-Bus genelde kabloların kullanabilme 
olanağı sunduğundan sadece yeni 
yapılarda yer almaktadır.

Sistem, tüm cihazların 2 damarlı bir
veri yolu kablosuyla bir bina merkezine 
ya da bir seviye dönüştürücüsüne bağlı 
olması özelliğiyle diğerlerinden 
ayrışmaktadır. Sayaç durumları merkezi 
olarak elektronik yolla okunabilmektedir.
Ilgili bir donanımla verilerin uzaktan
sorgulanması da mümkündür.

QUNDIS'in bir Q AMR telsiz sistemi-
nin Q M-Bus ağ üzerine devreye
alınmasıyla Q AMR ölçüm cihazlarının
örneğin ısı pay ölçeri gibi bazı ek 
özellikler sisteme entegre edilebil-
mektedir.

Parazitsiz çalısan kablolu ağ
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Q caloric 5 Isı Pay Ölçer Elektronik Isı Sa yacı
Q water

Q heat 5 Isı Sayacı Kızılötes i Iletisim Baslıgı

 Sermaye ihtiyacının az olması 

  Kiracıyla düzenli temas 

  Elektronik veri okuma özelliği 

  Aylık değerlerin kaydedilmesi  
(tüm elektronik ölçüm cihazlarında 
mevcut değildir) 

  Önceki yıl değerleriyle kıyaslama 
olanağı

Q opto kolay, elektronik okuma yöntemiyle kiracıyla kişisel temas kurmaktadır. 

Q opto ile de veriler düzenli ve doğrudan daireden okunabilmektedir. Ilgili 

cihazların ve yazılımın kullanılması sayesinde sayaç okuma islemi kolay ve kon-

forlu şekilde işler.

Konforlu ve otomatik ölçüm yapan
elektronik sistem.

 opto

14

Q opto Q basic'e göre daha fazla 
veri iletmektedir. Okuyucu örneğin
tüketim verilerini bir önceki yılla 
yerinde kıyaslama olanağına sahiptir.
Bunun haricinde cihazda kayıtlı aylık
değerlere geriye dönük bakma
olanağına sahiptir.

Gelişmiş çözüm.

Avantajlar
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Q caloric 5 Isı Pay Ölçer Elektronik Isı Sa yacı 
Q water

Q heat 5 Isı Sayacı

  Sermaye ihtiyacının az olması

   Kiracıyla düzenli temas

  Elektronik cihazlarda kontrol 
sayısıyla sayaç durumlarının 
gösterilmesi

Q basic ile tüketim verilerinin algılanmasına erişim çok kolay, özenli ve güveni-

lirdir, tıpkı QUNDIS'ten beklenildiği gibi. Q basic karmaşık veri değerlendir-

melerinin veya çok hızlı bir okuma işleminin gerektirmediği görevler ve tesisler 

için oldukça elverişlidir.

Güvenle çalışan ve yer inde ölçüm
yapan sistem.

 basic

Split Isı Sayacı Duman dedektörü
Q smoke

Q basic münferit ve doğrudan daire
içinde okunan cihazları kapsamaktadır. 
Ölçüm sonuçları okuyucu tarafından 
manüel olarak algılanmakta veya kiracı 
tarafından bizzat okunabilmekte ve 
gönderi kartıyla yollamak suretiyle 
hizmet sağlayıcısına aktarılabilmektedir.

Klasik çözüm.

Avantajlar
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 caloric 5

Ürün yelpazemizin bir üyesi olan Q caloric 5 elektronik ısı pay ölçerleri bir ısıtıcı 

gövdesine monte edilerek aktarılan ısı miktarını kesin bir şekilde algılar ve kazanılan

verileri kaydeder.

Isı Pay Ölçerimiz
Verimli ve güvenilir bağlantı.

  Sonuç: Her talebe uygun uyumlu cihaz

  Bireysel: Mevcut süreçlere dahil etme olanagı

  Güvenli: Manipülasyon denemelerinin hızlıca yakalanması

  Açık: Verilerin sorunsuzca işlenmeye devam edilmesi

  Akıllı: Parametrelerin uyku modunda bile gösterilmesi

 Birinci sınıf: En modern montaj yöntemlerinde üretilmiştir

 Harika: Teknoloji ve pazar lideri

16

Eylül 2015'ten
itibaren: 

telsiz özelliği erişim  
menzilini önemli oranda 
arttırmak ve okumada 

esnekliği yükseltmek sureti-
yle daha da geliştirilen  

Q caloric 5.5!

Avantajlar
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Isı Pay Ölçeri'miz modern, gelişimini
tamamlamış teknolojinin bir ürünü
olup değerini koruyan bir özellik
taşımaktadır. Sahip oldukları güçlü
Lityum pilleriyle 10 saatin üzerinde
rahatlıkla çalışabilmektedir.

Q caloric 5 ürün jenerasyonu
birbirine ideal şekilde uyum sağlayan
ısı pay ölçeri aksesuarı eşliginde
komple bir program sunmaktadır.

Bu program uzaktan algılama
uygulamalarına sahip gerek tek
sensörlü gerekse çift sensörlü
cihazları kapsamaktadır.

Tekli sensörler sabit bir oda 
sıcaklığından hareket ederken, ikili
sensör modeli diğer ısı kaynaklarının
„gerçek“ ısısından yola çıkarak 
ölçüm yapmaktadır. Oda sıcaklığı ve 
ısıtıcı gövde yüzeyi sıcaklıgı birbirin-
den bağımsız algılanmaktadır. Bu 

sistem oldukça düsük tesis 
sıcaklığına sahip ısıtma sistemleri için 
de elverislidir.

Her iki cihaz tipi muhtelif değer
türlerini gösterebilir ve kaydedebilir.
Buna belirli bir iş gününe veya 
güncel değere dair kümülatif veriler 
de dahildir.

17

Kullandığımız teknoloji bizi pazar lideri yaptı.
Müşterilerimizi de yenilikçi hizmet sağlayıcısına dönüştürdü.

Uzaktan kumanda sensörü
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 heat 5

Isı sayaçlarımız merkezi ısı tedarik eden ısıtma sistemlerinde kullanılan ısı tüke-

timi ölçümünde ve algılanmasında mükemmel vazife görmektedir. Q heat 5  

serisi kompakt yapısı, kolay kullanımı ve sıra dışı uygulama yelpazesi sayesinde 

gerek piyasada bulunan yerden ısıtmalı sistemler gerekse radyatörlü ve sıcak su

seperatörlü ısıtma sistemleri için çok elverişlidir.

QUNDIS'in Isı Sayacı.
Çok boyutluluk ve işlev unsurları
yeniden tanımlanmıştır.

18
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   Kesintisiz: Yoğun debi miktarları için

    Iletişim: IrDA ara birimi mevcut, telsiz ve M-Bus sistemine bağlanmak  
her zaman mümkündür

   Değisken: Isı Sayacı veya kombine Isı / Soğutma Sayacı olarak tedarik  
edilebilir (sadece Q heat 5)

   Hızlı: Ultrasonik tip için ölçüm çevrimi 12 saniye ve Basic için ise  
36 saniyedir

   Güvenli: Seri numaralı mühür „Selflock“ (klipsli) mührünün yerini almaktadır

   Saf kullanma suyu devir daimi ve muhtelif su ve glikol karışımları için

Avantajlar

Burada IrDA ara birimi standarttır.
AMR walk-by telsiz veya M-Bus
harici modülleri donatmak amacıyla
isteğe bağlı ara birime sahiptir.
Entegre bir iletişim sistemi plan
aşamasındadır.

Özel uygulamalar için hızlı ölçüm
çevrimine sahip Q heat 5'i 
tasarladık. Daha fazla güvenlik 
sağlamak amacıyla da seri numaralı 
yeni geliştirilmis bir mühür işlev
görmektedir.

Patentli, yeni ultrasonik ölçüm
yöntemiyle özellikle hassas ve uzun
süre stabil ölçümlerin gerekli olduğu
alanlarda sivrilmektedir. Yüksek
kalitedeki malzemeler birikinti ve
aşınma oluşumunu engeller.

Eşsiz kompakt yapı yüksekliği dar
mekanlarda dahi kullanıma imkan
tanımakta ve monte edileceği yeri
serbestçe seçmenizi sağlamaktadır.
Q heat 5 US elbette zengin sayıdaki
iletişim modülleri vasıtasıyla QUNDIS
sistem dünyasına komple entegrasy-
ona olanak vermektedir.

Isı Sayacı elektronik bir hesaplama
ünitesinden, hacim ölçüm 
mekanizmasından ve sıcaklık 
sensörlerinden oluşmaktadır. Genis 
hacimlerde ve yoğun ısıya maruz 
kalınma hususlarında adeta yenil-
mezdir!

Talep edilen hacme göre ölçüm
mekanizması kanatlı çark, çok ışınlı
veya Woltman verici ya da Ultrasonik
tip olarak sunulmaktadır. Boru
sistemine bağlantı ise bir vida veya
flanş bağlantısı yoluyla
gerçekleştirilmektedir.

19

Q heat 5:  
değerli, güvenli,  
sistemlerle uyumlu

Q heat 5 US:  
yenilikçi, hassas ölçer, 
kompakt

Split Isı Sayacı: 
Geniş hacim ve yüksek 
sıcaklıklar için
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 water

Q water ürün serisi soğuk ve sıcak su tüketiminin ölçülmesini sağlayan sistem

yapı taşları olarak kullanılmaktadır. Ölçüm cihazları bağlayıcı yönergeler ve stan-

dartlar (Avrupa Ölçüm Cihazları Yönetmeligi/MID ve Avrupa Ekonomi Topluluğu/

EWG) uyarınca üretim süreci esnasındaki işlevleri ve amacına uygunluğu 

açısından kontrol edilmektedir.

QUNDIS'in Su Sayacı.
Akan her şeyi ölçer.

20
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   Açık: standart ara birimler

   Hassas ölçüm: Sertifikalı ölçüm ve denetim ekipman ları ölçüm  
kesinliğinin teminatıdır

   Gelişimini tamamlamış: Yüksek kaliteyi sunan tam otomatik veya  
esnek tip olan kısmi otomatik ürünler

   Esnek: Talebe göre sorunsuzca sürümü yükseltmek (Upgrade) veya  
sistemi değiştirmek olanaklıdır

21

Su Sayacı portföyümüz gerek vidalı
gerekse kapsüllü sayaç modelini
kapsamaktadır. Bu modeller cihaz
tipine ve montaj malzemesine göre
sıvanın üzerine veya altına olmak
suretiyle doğrudan su borusunun 
içine monte edilebilmektedir.

Debi ölçümü dinamik bir ölçüm
prensibine göre yapılmaktadır.
Mekanik Su Sayaçlarında kümülatif
tüketim makaralı bir sayaç 
mekanizması vasıtasıyla gösterilir. 
Elektronik Su Sayaçlarında ise 
değerler bir ekrandan okunabilmekte-
dir.

Telsiz opsiyonu olan tüm mekanik su
sayaçları istege baglı olarak telsiz
modülü ek parçasıyla tedarik 
edilebilmektedir. Bu telsiz modülleri
algılanan sayaç impulslarını 
QUNDIS'in Q walk-by ya da Q AMR
sistemine iletirler.

Böylelikle sayacı okumak için  
daireye girmek ve okunan değerleri 
manüel olarak not etmek artık 
gereksizdir. Faturalandırma sistemine 
aktarım hatalarına da yer yoktur. 
Sayaç okuma işlemi sabit veya 
seyyar veri toplayıcısıyla bina içinden 
veya dışından ya da ofisinizden
gerçekleştirilebilmektedir.

Kapsüllü veya vidalı 
sayaç: Karar sizin

Telsiz modüllerimizle 
okuma işi çok konforlu

Avantajlar
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 smoke

Pyrexx PX-1 duman dedektörü pazarında yer alan kaliteli ürünler arasında yer 

almakta olup kapsamlı işlevlere, asgari cihaz ebadına, yüksek güvenirliğe ve 

ödüllü tasarıma sahip yeni nesil elektronik sistemi içinde barındırmaktadır.  

Içindeki sabit Lityum pili 12 yıldan fazla kullanım ömrüne sahiptir.

Ürün yelpazesine yeni katılı m:
Duman dedektörü Pyrexx PX-1

   12 yıl garantisi ve 12 yıl dayanan bir (Lityum) pili vardır

   Test edilip onaylanmıştır: DIN EN 14604/TÜV-KRIWAN/ROHS

   Bi sensör işlemcili teknoloji (duman ve ısı dedektörü)

 Kullanımı esnek: Mutfaklarda bile

   Geniş bir algılama mesafesi: 20–60 m²

   Görsel açıdan etkileyici: Ödüle aday gösterilmiş tasarıma sahiptir

   Kapalı sistem (pilini çıkarmak mümkün değildir)

   Kullanımı kolay: geniş yüzeyli ve kullanıcı dostu Kontrol/Stop tuşu

   Mıknatıslı/Jel yapışkanlı Pad teknolojisi sayesinde matkapla delmeye gerek 
kalmadan kolayca monte edilebilir

22

Avantajlar
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Basit bir foto elektriksel duman
haznesi olan klasik duman dedektör-
leri bir yangın işareti verildiğinde
yoğun duman miktarının alarmı
neden hemen tetiklediğini ayırt
edememektedir. Buna karşılık Pyrexx
PX-1 modelinde foto elektriksel
duman algılama sisteminin özelliği bir
ısı dedektörüyle arttırılmıştır. Bu da
sistemin, ısı verilerinin duman 
oluşumuyla birlikte detaylı bir 
değerlendirme yapılabilmesini 
sağlamaktadır. Sonuç olarak 
dedektörün algılama alanındaki 
gerçek durum hakkında net bir veriye 
ulasılmıs olacaktır.

Dolayısıyla diğer sistemlere nazaran
yanlış alarm sayısı çok daha azalacak
ve müşteri memnuniyeti de doğal
olarak en üst seviyede tutulacaktır.

Sahip olduğu modern mıknatıslı/jel
yapışkanlı Pad teknolojisi (MGP)
sayesinde duman dedektörü Pyrexx
PX-1 matkapla delmeye veya zaman
alan başka montaj işlerine gerek 
kalmadan sıvanın üzerine 
yapıştırılabilmektedir. Her bir duman 
dedektörünün hane basına montaj 
süresi yaklaşık beş dakikadır. Cihazı 
geleneksel yöntemle matkapla duvarı 
delerek monte etmek de olanaklıdır. 
Bu husus cihazın bakımında herhangi 
bir dezavantaj teşkil etmemektedir.

Cihaz sahip olduğu bariyerler 
sayesinde mutfaktaki nemden 
etkilenmemektedir. Su buharı 
arttıgında alarm tetiklenmemektedir.

Cihaz konusunda teknik desteğe
ihtiyaç duyduğunuzda destek 
ekibimiz alışageldiği gibi sizlere 
destek sağlayacaktır. QUNDIS destek 
birimi çalışanları ürünler ve duman 
dedektörünün montajı
hakkında eğitilmiştir.

Uzun ömürlü pile sahip kaliteli duman dedektörü
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Bu brosürde yer alan bilgiler somut uygulama durumunda her zaman açıklandığı sekliyle uyusmayabilen veya
ürünlerin gelistirilmesine bağlı olarak değisebilen genel açıklamaları ve özellikleri içermektedir. Istenen özellikler
sadece sözleşme yapılarak açık ve net olarak vurgulandığı takdirde bağlayıcı olacaktır.
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QUNDIS GmbH

Sonnentor 2

99098 Erfurt/Almanya

+49 361 26 280-0

+49 361 26 280-175

info@qundis.com

www.qundis.com

Almanya’da üretilmiştir.


