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 module 5.5 heat

Radyo ile ısı tüketimi ölçümü
Isı ölçer Q heat 5’e yeni ek radyo modülü   
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QUNDIS ısı sayaçlarında uzaktan 
okuma yapabilmek için yeni eklenen 
radyo modülüyle üretilen Q module 
5.5 heat radyo performansı 
bakımından yeni bir kıyaslama 
sunuyor. Q module 5.5 heat’in, 
C-Modu giriși sayesinde tipik 
binalardaki iletim aralığı bir önceki 
ürünle kıyaslandığında önemli ölçüde 
geliștirilmiștir. 

Bir bașka avantajı ise ürünün 
maksimum okuma esnekliği 
sağlamasıdır. Öncesinde 48 gün olan 
okuma, Q walk-by mobile ısı tüketimi 
okuması ile 365 gün mümkündür. Bu 
özellik, ölçüm hizmetlerinin artık sabit 
bir takvime bağlı olmasının zorunlu 
olmadığı anlamına gelmektedir. 
Böylelikle tüketim verilerinin kayıt 
planlamasında ve ısıtma ve olası ek 
maliyetlerin faturalandırılmasında 
büyük ölçüde esneklik 
yaratılmaktadır.

Sayaç okuma yerinde veya mobil 
olarak yapılabilir, çünkü walk-by 
radyo mesajlarına ek olarak Q 
module 5.5 heat de AMR mesajları 
iletebilmektedir. C-Modu ișletimlerinin 
sonuncusu da Open Metering 
Systems (OMS) gerekliliklerine 
uymaktadır. Ek olarak, bu paralel 
iletim operasyonları, istenilen 
herhangi bir zamanda ve herhangi bir 
konfigürasyona gerek kalmadan 
AMR okumasına geçmeye imkan 
verir. Bu özellik tüketim verilerini yıl 
içinde herhangi bir dönemde 
optimum seviyede kaydetme imkanı 
sağlamaktadır. 

Q module 5.5 heat’te diğer QUNDIS 
ürünleri ile kombinasyon halinde 
gerçekleștirilen operasyonlara 
uygunluğun sağlanmasına öncelik 
verdik. Bu da, mevcut QUNDIS AMR 
kurulumlarına Q module 5.5 heat 
radyo eklentili modülün, donanımda 
ve yazılımda herhangi bir 
modifikasyona gerek duyulmaksızın 
sorunsuzca entegre edilebilmesi 
anlamına gelmektedir! 

Q module 5.5 heat aynı zamanda 
QUNDIS Q heat 5 sayaç ile 

birlikte set olarak da sunulmaktadır. 

QUNDIS neden OMS’ye bağlıdır?
OMS kısaltması, “Open Metering Systems” (Açık Ölçüm Sistemleri) için kullanılmaktadır. Bireysel tipteki ekipmanlar karșısında 
akıllı sayaçların iletișim yapısını ifade eder. Daha hızlı veri iletimini ve daha uzun okuma aralıklarını mümkün kılar. OMS, QUNDIS 
ürünlerinin ileriki kabiliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. 

Avantajlar

Kapsamlı uygulama
 Mevcut QUNDIS AMR kurulumları ile tam
 uyumlu
QUNDIS ısı sayaçları Q heat 5 ve Q heat 
splitt R20 hesaplama birimleri ile uyumlu
Sayacın IrDA arayüzü aracılığıyla elektronik 
iletim, eș sayaç okuma durumunu sağlar.
Ek parametrelendirmeye gerek yoktur.
Basit tertibat

Sistem entegrasyonu
QUNDIS ısı sayaçların Q AMR ya da Q 
walk-by sistemine entegrasyonu
Mevcut QUNDIS AMR kurulumlarının ağ 
bileșenleri ile yazılım adaptasyonu gerektirmez.
Yerinde, S’den C- Modu radyo iletimi 
güncellemesi mümkündür.

 

  
 

 

İletim özellikleri (C-Modu) Walk-by
 Her 112 saniyede bir
Günde 10 saat (8:00 – 18:00)
Yılda 365 gün
En son tüketim değerleri, 13 
istatistiksel değer

 

İletim özellikleri (S-Modu) Walk-by
 Her 128 saniyede bir
Günde 10 saat  (8:00 – 18:00)
Her ayın bașlangıcından itibaren aylık 4 okuma
Okuma günlerinden sonra yıllık 48 gün
En güncel tüketim değerleri,
13 istatistiksel değer

 

AMR
   Her 7,5 dakikada bir
Günde 24 saat
Yılda 365 gün
En güncel tüketim değerleri

 

AMR
   Her 4 saatte bir
Günde 24 saat
Hafta 7 gün
Yılda 365 gün
Veri mesajları ya da istatistiki değer ve 
tüketim değeri

SET 
OLARAK

SUNULUR!


