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 gateway 5.5 direct

Uzaktan okuma için akıllı güncelleme
Bundan daha kolay olamaz!

Q gateway 5.5 direct- küçük 
kurulumlar için ideal. 

Q gateway 5.5 direct pil ile 
veya güç kaynağı ile sunulmaktadır.
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Tüketim verilerinin e-posta ile otomatik 
olarak alınması

Q gateway 5.5 direct, Q walk-by 
sistemlerinden Q AMR ile 
uzaktan okuma sistemlerine 
geçiște basit ve düșük maliyetli 
optimal bir çözümdür. Yeni 
kurulumlarla her zaman donatılabilir. 
Gateway, C-Modu’ndaki tüm 
QUNDIS ölçüm cihazlarından ve 
OMS V3/V4 uyumlu tek yönlü 
üçüncü parti sayaçlarından 
doğrudan çekim alanı içinde verileri 
alır. Her bir gateway toplamda 1.000 
ölçüm cihazından veri alabilir.

Montajı ve devreye alınması çok 
basittir (tak-çalıștır prensibi). 
Bunun yanı sıra Network Node gerek 
olmadığı için bir ağ yönetimi de 
gerekli değildir. 

Radyo bağlantısıyla 
(GPRS/EDGE/UMTS/HSPA), 
QUNDIS Akıllı Ölçüm Platformu’na (Q 
SMP – QUNDIS Smart Metering 
Platform) veri iletimi 
gerçekleștirilmektedir. Veriler, 
buradan otomatik olarak e-posta ya 
da SSH FTP kullanılarak istenilen 
aralıklarla müșteriye gönderilir. 

Günlük veri çekme için gerekli olan 
güç kaynağı da Q gateway 5.5 direct 
ile mevcuttur.

Bunun yanı sıra, sizi mobil telefon 
tarifesi ve servis sağlayıcısı seçme 
zahmetinden de kurtarıyoruz, çünkü 
bir gateway hizmet sözleșmesi 
sayesinde veri sağlamayı sizin 
yerinize biz gerçekleștiriyoruz. Buna 
gateway tarafından sağlanan okuma 
verilerinin iletimi de dahildir.  

Q gateway 5.5 direct fabrika çıkıșlı 
bir SIM kartı ile sunulmaktadır, 
böylece karmașık SIM kart yönetimi 
süreçlerine gerek kalmaz. 
Gateway’in tüm yönetsel ve veri 
toplama hizmetleri  QUNDIS Akıllı 
Ölçüm Platformu (Q SMP – 
QUNDIS Smart Metering 
Platform) aracılığıyla kontrol edilir. 

Avantajlar

Genișletilmiș uygulama alanı

Düșük kurulum maliyeti

 C-Mode QUNDIS cihazlarının ve harici 
sayaçların veri çekimi (OMS V3/V4, tek 
yönlü, șifrelenmemiș), șifrelenmiș üçüncü 
parti cihazlarının veri çekimi geliștirme 
safhasındadır.
1.000 adede kadar ölçüm cihazından* 
tüketim verisinin kaydedilmesi mümkündür.

Pil ile çalıșan modelde kurulum için elektrik 
teknisyeni gerekmemektedir.
SIM kart yönetimine gerek yoktur.

 

  
 

 
 
 
 

 
 

Hızlı bașlatma
 Tek tușla bașlatma yöntemi
Dahili SIM karta gerek yoktur.
Ağ yönetimine gerek yoktur.

 

Yalın süreçler 
 Tüketim verisi doğrudan e-posta ya da 
SSH FTP ile istenilen aralıklarla doğrudan 
ofise gönderilir. 
Q SMP ile parametrelendirme ve yönetim 
“Kablosuz” yazılım güncelleme 

 

 

Yüksek veri güvenliği
   İșbirliği ortağımız IBM ile bulut tabanlı veri 
barındırma
Alman ve Avrupa veri güvenliği standartlarıyla 
(GDPR) uyumlu veri ișleme

 

 

Kusursuz telsiz iletim özellikleri
   Radyo sayaçların okunması için kablosuz M-Bus 
868 MHz 
Dört bant imkanı (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA)
Yerel ve uluslararası ağ dolașımı sayesinde 
mümkün olan en yüksek kablosuz bağlantı imkanı

 

* Kaydı yaptırılmıș Gateway Hizmeti’ne (Gateway Service) bağlıdır.


