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Nodrošina telemetriskus risinājumus siltummezglu
apsaimniekošanā un komunālo saimniecību pārvaldīšanā
kā atsevišku namsaimniecību, tā arī veselu rajonu un 
lielpilsētu mērogā

• operātora dažāda līmeņa lietojumprogrammatūras un WEB
tiešsaites piekļūves nodrošinājuma

• datu uzņemšanas un apstrādes serveriem

• operātora dažāda līmeņa lietojumprogrammatūras un WEB
tiešsaites piekļūves nodrošinājuma

• AGMX sērijas ierīcēm ar to paplašinājuma moduļu un devēju
kombinācijas atkarībā no nepieciešamo funkcionālo uzdevumu
risināšanas konkretajos objektos
• datu uzņemšanas un apstrādes serveriem

Sistēma sastāv no:

Sakariem starp serveri un ierīcēm tiek izmantota ierīcē jau iebūvēta
GSM mobilā interneta opcija, kas nodrošina sistēmas ierīču
novietojuma iespējamību praktiski jebkurās grūti pieejamās vietās
bez jebkādas papildus sakaru tīklu izbūves vai papildus interneta
modemu ierīkošanas.

Siltummezglu dispetčerizācijas pielietojumā sistēma nodrošina
mājas kopējo iekārtu rādījumu un iestatījumu periodisku nolasīšanu
(siltumskaitītāji, ūdens skaitītāji, apkures kontrolieri utt.), sistēmas
operātoriem nodrošina mērījumu un aprēķinu datu pieejamību un
attēlošanu grafiku un tabulu veidā, nodrošina mājas iekārtu un
komunikāciju elementu diagnosticēšanu, kuras līmenis un precizitāte
ir atkarīga no sistēmas nokomplektēšanas konkretajā objektā,ir atkarīga no sistēmas nokomplektēšanas konkretajā objektā,
nodrošina apkalpošanas personāla avāriju vai kritisku stāvokļu
operatīvu apziņošanu.

Sistēmas izejas un ieejas dati ir iespējami dažādos formātos (html,
csv, xls, xml) salagošanai ar citu programmnodrošinājumu.

Sistēma ietvēr sevī gan operātoru manuālu darbību plašas iespējas,
gan var funkcionēt pilnīgi automātiskā vai pusautomātiskā režīmā.

Sistēma atbalsta savienošanos ar plašu klāstu citu ražotāju iekārtām
(Danfoss ECL vai Ouman saimes apkures kontrolieri, Kamstrup,
Danfoss, Siemens, Landis&Gir, Elster, Actaris, Zenner, Maddalena,
G2 skaitītāji un citi).

AGMX kontroliera funkcionālās iespējas var tikt ievērojami
paplašinātas ar tam paredzētu moduļu pievienošanu: līdz 8 RS-485
atsevišķām līnijām (līdz 255 ierīcēm līnijā), līdz 8 RS-232 līnijām, līdz
64 ciparu termodevējiem ar līniju garumu līdz 150 m, līdz 250 uztvērēju
moduļiem iekšējā bezvadu tīkla organizēšanai ar līdz 65000 dažādiem
devējiem vienā objektā.

Savā pilnajā funkcionēšanā sistēma aprēķina atsevišķi apkures, KŪ
cirkulācijas un uzsildīšanas jaudas un enerģijas, seko līdzi
siltumpiegādātāja ieejas un izejas temperatūru parametru atbilstībai.  

Pieslēgšanās
siltummezgla kontrolierim

Siltummezgla vadīšana
un kontrole

Temperatūras un
spiediena papildus devēji

Siltummezgla stāvokļa
paplašināta kontrole

Mājas siltumskaitītāja nolasīšana

Mājas kopējo ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana 
Attālinātā piekļuve mājas
siltummezglam

Dzīvokļu ūdens patēriņa attālinātā uzskaite
• Neuzskaitīto kopējo zudumu būtiska samazināšana
• Visu ūdens skaitītāju rādījumu vienlaicīga nolasīšana
• Maksimāla datu detalizācija (līdz 1 min.) un ticamība
• Augsta nolasīšanas izšķirtspēja (no 0.125 l)
• Aizsardzība pret iedarbību (magnētisku, mehanisku,
atpakaļgaitas uzskaite utt.)
• Datu pilnīgi automātiska ievadīšana un apstrāde• Datu pilnīgi automātiska ievadīšana un apstrāde
• Viens nolasīšanas raidītājs paredzēts diviem skaitītājiem

Apkures individuālā attālinātā uzskaite gan
horizontālajām, gan vertikālajām apkures sistēmām
• Atšķirībā no siltuma sadalītājiem (alokatoriem) tiek pielietota
tiešā enerģijas mērīšanas un aprēķināšanas metode
• Maksimāla datu ticamība un aizsardzība no ietekmēšanas
• Gan atsevišķu dzīvokļu un istabu, gan mājas kopējā uzskaite
• Iespēja iedzīvotājam pašam ietekmēt tieši savu apkures
patēriņu un rēķinu

Mājas iekšējais lokālais tīkls sistēmas ierīču
bezvadu sakariem - pilnīgi automātiska datu uzņemšana 

Dzīvokļu ūdens un apkures
patēriņa individuālā uzskaite


