
Nuotolinis duomenų 
nuskaitymo 

integracija su apskaita



Nuo įvado iki sąskaitos



Įvadiniai šilumos sk.
• Gamintojai Danfoss, Siemens, Itron
• Klasikiniai su M-BUS arba wM-BUS

o Patikimumas
o Prognozuojamsa veikimo laikas iš vidinio maitinimo šaltinio
o Platus pasirinkimas
o Lengvas integravimas į esančias sistemas
o Kolaboravimas su duomenų koncentratoriais naudojamais valdymui

• Palaikantys LoRaWAN 
o Nauja nepatikrinta technologija
o Reikalinga statyti LoRaWAN tinklą
o Nereikalingi duomenų koncentartoriai pastate

• Palaikantys Narrowband (NB-IOT)
o Nauja technologija, kuria plačiai diegia didiejį ryšio paslaugų tiekėjai
o Nėra investicijų į tinklų statybą
o Patogus sprendimas kai reikia surinkti informacija iš vieno skaitiklio objekte



Karšto ir šalto vandens sk.
• Gamintojai: Siemens, Itron, Gioanola, WasserGerate, Qundis ir kt.
• Klasikiniai su M-BUS ar wM-BUS

o Patikimumas
o Prognozuojamsa veikimo laikas iš vidinio maitinimo šaltinio
o Platus pasirinkimas
o Lengvas integravimas į esančias sistemas
o Kolaboravimas su duomenų koncentratoriais naudojamais valdymui

• Palaikantys LoRaWAN 
o Nauja nepatikrinta technologija
o Reikalinga statyti LoRaWAN tinklą
o Nereikalingi duomenų koncentartoriai pastate

• Radiobanginiai elektroniniai vandens skaitikliai
o Lengva sukurti tinklą
o Tikslumas
o Idealus sprendimas, keičiant skaitiklius senos statybos namuose



Daliklinės sistemos
• Gamintojai: Siemens, Itron, Danfoss
• Ilgaamžiškumas
• Patogus ir lengvas duomenų nuskaitymas
• M-Bus sistema
• LoraWan sistema



Nuotolinis valdymas
• Valdymo įrangos vizualizavimas ir nuotolinis valdymas

• Šilumos punktų valdikliai
• Šildymo sistemų stovų balansavimo valdymo 

įranga
• Veiksmų istorija (įvykių žurnalai)
• Intuityvus valdymas
• Optimizuotas valdymo elementų kiekis



Duomenų koncentratorius
o Apjungia informaciją iš daugybės mažų duomenų šaltinių
o Gali priimti informaciją skirtingais duomenų perdavimo protokolais
o Gali perduoti suglaudintą informaciją skirtingais ryšio kanalais
o Galima plėsti funkcionalumą atsižvelgiant į iškylančias problemas, įmontuojant papildomus 

modulius
o Atviri ,bet saugūs, duomenų mainų protokolai



Informacinė sistema
• Neribotas saugomų duomenų kiekis
• Draugiška vatotojui sąsaja 
• Lankstus integravimas į Buhalterines ar „Billing“ 

sistemas.

Vieningas sprendimas

• Galima integracija su GIS projektais
• Grupinių duomenų analizė
• Procesų automatizavimas
• Duomenų analizės priemonės



Artakia ir Labbis sprendimas
• Organizuotas duomenų 

mainų sprendimas
• Skaidrumas
• Informacijos atsekamumas
• Išgryninta veikla
• Aiški atsakomybė
• Savitarnos prieiga



Ačiū už dėmesį


