
Автоматизація обліку
комунальних ресурсів

Дистанційне зчитування показників
з приладів обліку холодної/гарячої води і тепла



З чого складаються системи автоматизації

Концентратор для зчитування, зберігання і 
передачі даних через: Ethernet/Wi-Fi/GSM

Квартирні та будинкові
лічильники води ХВ/ГВ

Провідні накладки на лічильники

Програмне забезпечення:
дані для білінгової системи, аналітика

Безпровідні накладки на лічильники



Оптимальне рішення для:

Бізнес-центрів

Торгово-розважальних
комплексів

Забудовників
багатоквартирних
будинків

Керуючих компаній

Житлово-експлуатаційних 
організацій

Котеджних містечок

Приватного сектору



Як працюють системи автоматизації обліку

Білінгова система

Система моніторингуТелеметричний
сервер

Концентратор

Квартирні лічильники
+
накладки

Будинковий лічильник
+
накладка

Ethernet/
Wi-Fi/GSM



" ... для будинків, будівель та споруд, які будуються, реконструюються, 
реставруються, технічно переоснащуються та капітально 
ремонтуються, з гарячим та/або холодним водопроводом треба 
передбачити вузли обліку витрат води з витратомірами 

(лічильниками) холодної і гарячої води, що мають бути 
обладнаними пристроями для знімання інформації, 
передачі її на диспетчерський пункт, диспетчеризації."

Відповідно до ДБН В.2.5-64:2012:



водоканал водоканал

Різниця даних споживання у будинках з та без автоматизації

240 м3

350 м3

Звичайні квартирні 
лічильники

Лічильники із системою 
автоматизації обліку



Характеристики M-BUS Імпульсний вихід

Принцип роботи
Має оптичну систему зчитування та конвертації 
даних протоколом M-BUS

Працює на основі імпульсного датчику обертів Reed 
Sensor

Якщо відсутнє 
електроживлення на 
концентраторі

+
Оберти накопичуються, а після 
відновлення живлення дані передаються 
на концентратор

- Оберти не фіксуються, і після відновлення 
живлення імпульси не відображаються

Захист від електромагнітного 
впливу + Повідомлення на сервер про втручання в 

роботу лічильника - Лічильник працюватиме, а накладка не 
відправлятиме імпульси про оберти крильчатки

Захист від несанкціонованого 
зняття  + Передає повідомлення на сервер про 

втручання - Споживання води може відбуватись без передачі 
імпульсів до концентратора

Захист від переривання дроту + Передає повідомлення на сервер про 
втручання - Споживання води може відбуватись без передачі 

імпульсів до концентратора

Фіксація зворотного ходу + Передає повідомлення про позаштатне 
обертання крильчатки лічильника - Не фіксує зворотній хід крильчатки лічильника

Фіксація витоків + Передає повідомлення про понаднормове 
обертання крильчатки - Не фіксує

Порівняння накладок на лічильники



Використовуйте переваги автоматичного обліку

Контролюйте 

споживання ресурсів

Застосовуйте

комплексні рішення

Щомісяця збирайте 

дані автоматично 

Заощаджуйте 

час і ресурси

Оптимізуйте

бізнес-процеси

Користуйтесь доступом 

до особистого кабінету 



Скільки контролерів 
потрібно для зняття 
показників з лічильників,
обладнаних системою 
автоматизації обліку?



Жодного! 
Усі дані лічильників передаються автоматично 

через сервер до вашого особистого кабінету 

або у білінгову систему компанії-постачальника послуг



Реалізовані проекти



Реалізовані проекти



≈ 50 000
лічильників обладнано 
системами 
автоматизації обліку 
комунальних ресурсів



Налаштує вам
дистанційний 
доступ

Теж хочете систему автоматизації обліку?

Зв’яжіться з нами,
щоб дізнатись подробиці

Оплатіть послугу

Наш спеціаліст 
приїде і змонтує 
систему

Усе запрограмує

УСЕ! 

Тепер ви 
економите
час і ресурси

Ми зробимо 
прорахунок



Приклади монтажу



project@tvo.com.ua

Контакти

+38 (095) 352-7898


