Elektroměry
Komunikační jednotky pro měření v průmyslu,
obchodu a v rozvodné síti

E55C

2G a 3G řešení pro elektroměr E550
Perspektivní řešení pro snížení
celkových nákladů

Základní funkce – inteligentní komunikace
Současný trh vyžaduje ještě vyšší flexibilitu a nízkonákladová řešení – takové
požadavky mohou splnit nové komunikační technologie. Společnost Landis+Gyr vám
nabízí komplexní portfolio produktů s nízkými celkovými náklady, které zahrnuje dvě
produktové řady od dvou dodavatelů pro aplikace E550. Vzdálené programování
a bezdrátové aktualizace firmwaru minimalizují návštěvy odběrných míst. Modem E55C
poskytuje nástroje potřebné pro aplikace automatického odečtu prostřednictvím sítě
GSM/GPRS.

Aplikace

Odečet elektroměru
Reset max. odběru
Synchronizace elektroměru
Kontrola elektroměru
Kontrola funkčnosti
Vzdálená údržba

Komunikační
režimy

Internetový protokol přes GPRS
Statická IP adresa
GSM CSD

Komunikační
protokoly

DLMS
IEC 62056-21
TCP/IP

Instalace
plug+play

Bez externího napájení
Bez kabeláže
Indikace intenzity pole na displeji
elektroměru

Doplňkové
funkce

Vzdálená aktualizace firmwaru

Verze
produktu

ETM8120 Cinterion TC63i (2G)
ETM8135 Cinterion EHS5 (2G/3G)

Vzdálená konfigurace modemu

Výhody

Hlavní body									

Přizpůsobení vyššímu výkonu řady
elektroměrů E550

Vysoká flexibilita pro optimalizovaný provoz

Budoucí liberalizace energetického trhu
přináší nové výzvy pro dodavatele energií.
Maximalizace zajištění investic má dnes
nejvyšší prioritu.

Produkty řady E55C umožňují zákazníkům
vybrat si takový modem, který bude
nejvhodnější pro jejich aplikace.

Landis+Gyr E55C nabízí:
Nejlepší poměr ceny a výkonu
Spolehlivé a osvědčené řešení
Integraci s E550

Typ ETM8120 nabízí nejvyšší provozní třídu pro
GPRS produkt.
ETM8135 nabízí perspektivní řešení pro
pokročilé sítě s rozšiřováním UMTS 900 MHz.
Kapitálové investice do zařízení jsou zajištěny
proti migraci sítě z GSM na UMTS bez
nákladných návštěv v terénu. Kromě toho se
výrazně zkracuje doba odečtu měřicích míst
díky vysokorychlostní síti s krátkou reakční
dobou.

Manage energy better
Firma Landis+Gyr je světovým lídrem v poskytování integrovaných řešení pro pro
energetický management v oblasti veřejných služeb. Nabízíme široké portfolio
inovativních a flexibilních řešení, která umožňují energetickému sektoru reagovat
na výzvy týkající se chytrého měření spotřeby energie, technologie “grid edge“ a
inteligentní infrastruktury. S obratem 1.8 miliardy USD zaměstnáváme přibližně
5600 lidí ve více než 30 zemích napříč pěti kontinenty s jediným cílem - pomáhat
našim zákazníkům po celém světě lépe hospodařit s energií. Více informací
naleznete na www.landisgyr.cz.

Landis+Gyr ve zkratce
 Centrála ve Švýcarsku, 5 600 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa
 Naše služby využívá více než 3 500 energetických podniků po celém světě
 Od roku 2011 jsme investovali více než miliardu dolarů do vývoje
 Provozujeme více než 90 milionů inteligentních měřidel
 Spravujeme více než 14 milionů měřících bodů pro naše zákazníky
 S více než 300 miliony nainstalovaných přístrojů zastáváme vedoucí pozici
na světovém trhu
 V roce 2017 jsme počtvrté za sebou získali ocenění Global AMI Company of
the Year agentury Frost & Sullivan
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Společnost Landis+Gyr se řídí zásadou neustálého zlepšování. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny a jsou poskytovány bez garancí
a záruk jakéhokoli druhu včetně přesnosti, kompletnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Údaje uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za vyjádření záruky nebo garance.
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