
ALKALMAZÁS

• KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK
• OKOS MÉRÉS
• IPARI MÉRÉSTECHNIKA

WM-E1SI

Tulajdonságok
• Modul rendelési opciók: 

     • LTE Cat.1 modul 2G vagy 3G/2G „fallback” funkcióval

     • LTE Cat.M / Cat.NB modul, opcionális 2G „fallback” funkcióval

• A modem a mérő műanyag kapocsfedele alá helyezhető

• DC tápellátás

• RS232 adat csatlakozó (RJ45)

• RS485 adat csatlakozó (RJ45)

• Kompatibilis: Itron® ACE6000, ACE8000, SL7000 típusú mérőkkel

• Túlfeszültség védelem (4kV - 12 kV között) - opcionális

• „Push” adatküldés (FTP vagy IEC, SMS triggerelt), CSData

• IEC 62056-21 protokoll

• Adatküldés időzítés alapján, vagy riasztás hatására

• WM-E Term® program (tömeges beállítás, FW frissítés)

• Szuperkapacitor - áramkimaradás ellen (rendelhető)

Villamos fogyasztásmérők automatizált mérésére és távleolvasására használható modem, mely 
többféle modullal is rendelhető.  A készülék használatával időt és pénzt takaríthat meg, mivel  
alkalmazásával többé nincs szükség a mérők helyszíni, manuális leolvasásra. 

A modem az Itron® ACE6000, ACE8000, SL7000 villamos fogyasztásmérőhöz lett kifejlesztve.
A mérőhöz az RS232, RS485 adatcsatlakozóján kapcsolódik, és 
a mobilhálózaton keresztül beküldi adatait a szolgáltatói 
adatközpontba. 

A készülék a mérő regisztereinek és paramétereinek távoli
kiolvasására és módosítására használható. A lekérdezés 
történhet közvetlenül az adatközpont kérésére, vagy előre 
beállított időpontban. A modem az adatokat transzparens 
„push” adatátvitellel küldi el. 

Modem Itron® villamos fogyasztásmérőkhöz – LTE Cat.1 / 2G / 3G,  
LTE Cat.M és Cat.NB hálózatokra

A modem, a szolgáltató által plombált mérő kapocsfedele alá beszerelhető, 
így a lezárt mérőház megbontása nélkül cserélhető. 

A készülék a WM-E Term® segédprogrammal konfigurálható.



WM-E1SI

KIVITELEZÉS ÉS MEGJELENÉS

• A modem, a mérő burkolatházba illeszthető és rögzíthető

• RS232 és RS485 kompatibilis adatcsatlakozók (RJ45)

• SMA antenna csatlakozó

• DC tápfeszültség

KOMPATIBILITÁS

• Itron® ACE6000, ACE8000, SL7000 mérők 

MŰKÖDÉS

• „Push“ adatküldés (FTP vagy IEC küldés, SMS triggerelt) 

• IEC 62056-21 protokoll, transzparens adatátvitel

• Időzíthető adatküldés, vagy riasztással triggerelt küldés

• CSData adathívás (2G)

• Azonnali értesítések

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI OPCIÓK)

• SMA antenna (50 Ohm)

• DIN-sínes rögzítő adapter

• WM-E Term® szoftver (tömeges firmware frissítés, beállítás)

• A modem a Device Manager® szoftverrel menedzselhető

Az adatlapon található képek csak illusztrációk. A WM Rendszerház Kft. / M2M Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló 
hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Az adatlapon az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.
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