USŁUGA ZDALNEGO ODCZYTU LICZNIKÓW ZUŻYCIA MEDIÓW
ZLOKALIZOWANYCH W PROMIENIU DO 2KM
W ramach usługi dostarczymy Państwu kompletną sieć urządzeń, składającą się z:

 kompletu nowatorskich nakładek (tzn. węzłów
koocowych) na czujniki zużycia mediów,
 kompletu stacji bazowych dostosowanych do
wielkości nakładek, o wysokich parametrach
radiowych (pojedyncza stacja bazowa przy dużej
przepustowości może obsłużyd nawet do 10 tys. szt.
nakładek; jednak liczba zastosowanych stacji
bazowych uzależniona jest od zagęszczenia
aglomeracji, rodzaju budownictwa, grubości ścian,
miejsce montażu, topologia terenu, etc.) oraz
 systemu centralnego do zarządzania usługą.

W ramach usługi udostępniamy Paostwu aplikację www do zarządzania siecią, wizualizacji odczytów oraz ich
weryfikacji. W programie gromadzone są informacje na temat odczytów liczników, w tym również alertów i
alarmów oraz danych historycznych. Możliwe jest także kompleksowe zarządzenie nakładkami na liczniki
zużycia mediów, poprzez tworzenie kont użytkowników z dostępem do poszczególnych adresów,
przypisywanie nakładek do danej lokalizacji oraz tworzenie odpowiednich klastrów w formie całych
nieruchomości lub osiedli, etc.
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ZALETY USŁUGI


Usługa działa w dwóch pasmach 868MHz i 169MHz, co pozwala na zdalny odczyt liczników w
promieniu nawet do 2 km. Zastosowanie dwóch różnych pasm pozwala na odczyt wszystkich liczników
będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej bez konieczności dokonywania tradycyjnego odczytu
liczników (redukcja kosztów związanych z tradycyjnym odczytem liczników).



W ramach usługi proponujemy całkowicie automatyczny odczyt liczników bez konieczności podejścia
inkasenta do każdego mieszkania z osobna. Usługa polega na całkowitym outsourcingu procesu
odczytu liczników mediów poprzez wprowadzenie operatora aglomeracyjnego przy jednoczesnej
eliminacji konieczności manualnego, lub pół-manualnego (mobilni inkasenci) odczytu wskazao.
Klient otrzymuje dostęp do aplikacji www, w której widoczne są odczyty z wszystkich liczników, na
których zostały zamontowane specjalne nakładki. Nakładki przesyłają odczyty do specjalnych urządzeo
(tzn. stacji bazowych), które następnie przesyłają dane do aplikacji www. Spółdzielnia w ramach usługi
uzyskuje dostęp m.in. do: listy zasobów z podziałem na nieruchomości, dziennych oraz miesięcznych
odczytów liczników, alarmów wraz ich historią, danych historycznych zużycia z okresu ostatnich 12
miesięcy, etc.
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Usługa likwiduje całkowicie tzw. „błąd czynnika ludzkiego”. Inkasenci chodzący po mieszkaniach i
dokonujący odczytów liczników bardzo często popełniają błędy w odczycie, co naraża spółdzielnię
mieszkaniową na generowanie dodatkowych kosztów z tym związanych. Proponowana usługa
przebiega w pełni zdalnie i całkowicie eliminuje błędy odczytów liczników. W przypadku konieczności
powtórzenia odczytu w systemie lub wychwycenia błędu odczytu systemu, z założenia system sam
dokonuje ponownego pomiaru.



Dostęp do usługi umożliwiającej namierzenie przecieków w sieci wodociągowej - usługa umożliwia
identyfikację problemów na danym odcinku sieci. Pierwszym wskaźnikiem o nieprawidłowościach w
sieci są dane liczbowe, z których można odczytad ewentualne anomalie a kolejną funkcjonalnością jest
możliwośd wskazania wadliwego licznika na podstawie zgłoszonych alarmów, dzięki czemu spółdzielnia
może go wymienid i nie ponosid strat.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT - WARUNKI CENOWE SĄ NEGOCJOWANE
INDYWIDUALNIE. CENA ZALEŻY OD WIELU CZYNNIKÓW, W TYM M.IN. OD WIELKOŚCI ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ, ILOŚCI KONIECZNYCH DO ZAMONTOWANIA STACJI BAZOWYCH I NAKŁADEK, ETC.

KONTAKT
Actislink Sp. z o.o.
ul. Lubostroo 1
30-383 Kraków
tel.: +48 12 398 42 59
fax.: +48 12 398 22 39
info@actislink.com

Zaoferowanie nowej usługi zdalnego odczytu mierników zużycia mediów było możliwe dzięki realizacji
projektu pt. „Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach
opomiarowania zużycia mediów” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.

Nazwa projektu:
„Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia
mediów”.
Nazwa Beneficjenta:
Actislink Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 038 401,62 PLN
Dofinansowanie: 1 858 441,01 PLN
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