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Apskaitos duomenų surinkimas iš 
apskaitos prietaisų

 Įvairių apskaitos prietaisų apskaitos duomenų surinkimas naudojant prietaisų 
gamintojų protokolus. Duomenys skirti „Billing“ apskaitai, analizei bei 
vartotojų informavimui 
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Papildomų parametrų surinkimas

 Įvairių papildomų parametrų „matymas“ padeda užtikrinti teikiamų paslaugų 
kokybę, leidžia mažinti kaštus, sustiprina pozicijas sprendžiant ginčus.

Slėgis ADC WIRELESS

Temperatūra,

mikroklimato 
parametrai

I2C; 1-Wire

Diskretiniai 
įėjimai 
išėjimai

RS232;RS485



Šilumos punkto monitoringas ir valdymas

 Šilumos punktų monitoringas ir valdymas su apibrėžtomis teisėmis leidžia 
operatyviai reaguoti į avarines situacijas ar pastebėti prielaidas avarinei 
situacijai atsirasti. Įvykių žurnalas užtikriną pilną veiksmų atsekamumą ir 
kontrolę.

Informatyvumas Vizualizacija

EksploatavimasKaštų mažinimas

Reagavimas Avarijų pranešimai,Įvykių 
žurnalai



Duomenų keitiklis

 Duomenų keitiklis, įrenginys turintis fizinę galimybę jungtis prie įvairių 
prietaisų įvairiomis fizinėmis jungtimis, nuskaityti reikiamus duomenis bei 
transformuoti juos į atvirą formatą tolimesniam naudojimui.
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Duomenų kaupimas analizė ir apdorojimas
 Duomenų kaupimas, analizė ir apdorojimas, labai plačių galimybių įrankis 

leidžiantis įvairiais pjūviais analizuoti duomenis, generuoti ataskaitas, 
vizualizacijos pagalba matyti esamą situaciją, apsirašyti kritinius scenarijus, 
formuoti duomenis apskaitai bei perdavinėti į įvairias Billing‘ines sistemas.

Informatyvumas Vizualizacija

EksploatavimasKaštų mažinimas

Reagavimas Avarijų pranešimai,Įvykių 
žurnalai



ARTAKIJOS DUOMENŲ NUSKAITYMO SISTEMA: 

 Platus funkcijų pasirinkimas

 Patogus prisijungimas;

 Paprastas ir informatyvus meniu;

 Neriboti duomenų archyvai;

 Automatinės ataskaitos ir pranešimai;

 Galimybė pridėti naujus funkcionalumus;

 Administravimas;

 Nuolatinė sistemos priežiūra.

 Bevieliai wMBus skaitikliai;

 Įvairūs dalikliai;

 Laidiniai skaitikliai;

 Kompaktiškas duomenų nuskaitymo skydas;

 Universalus valdiklis, su galimybe pasirinkti 
komplektaciją;

 Galimybė nuskaityti įvairių sąsajų skaitiklius;

 Neribotas nuskaitomų apskaitos prietaisų kiekis;

 Servisas.
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