WM-E TERM
Konfigurációs segédprogram WM-Ex villanyóra modemekhez, és
WM-I3 impulzus gyűjtő készülékhez
A Windows® operációs rendszeren futó konfigurációs szoftver, villamos fogyasztásmérő modemek
paramétereinek helyi- (soros porton történő), valamint távoli kiolvasására (TCP vagy CSD kapcsolat)
és a konfiguráció módosítására alkalmas. A szoftver bizonyos mérők esetén optikai kapcsolatot is
tud létesíteni a modemmel.
A szoftverrel ezenfelül a modemeken futó firmware is lefrissíthető.
A program a megvásárolt modemekhez letölthető és ingyenesen használható.
Kompatibilis:
• WM-E1S modemmel (Honeywell® / Elster® Alpha A1500, A1700, A1800, A1140, A1160 villanyórákhoz)
WM-E1SI modemmel (Itron® ACE6000, ACE8000 és SL7000 villanyórákhoz)
• WM-E1SL modemmel (Landis+Gyr® E350, E450 villanyórákhoz)
• WM-E2S modemmel (Itron® SL7000, ACE6000, ACE 8000 villanyórákhoz)
• WM-E2SL modemmel (Landis+Gyr® E550 villanyórákhoz)
• WM-E3S modemmel (Honeywell® / Elster® AS220, AS230, AS300, AS1440 / AS1460, A3000 / A3500
• WM-I3 impulzus gyűjtő készülékkel is
kompatibilis (amit konfigurálni LwM2M
protokollon, vagy soros porton tud)

Tulajdonságok
•

Modemek tömeges beállítása

•

Gyári paraméterek távoli átkonfigurálása

•

Modem készülék firmware-ének lefrissítése

•

IEC mérő kompatibilitási beállítások

•

RS485 kompatibilitási beállítások

•

APN-, GPRS és egyéb mobilhálózati beállítások

•

Titkosítási kulcsok (TLS, CA, CERT, AES) kezelése

•

Időkezelés és öröknaptár beállítások

•

Watchdog beállítások (működés monitorozása)

•

DLMS kompatibilitási beállítások

•

Riasztási üzenetek beállítása (tápfeszültség megszűnése
(Last GASP), bemenetek állapotváltozása)

•

Készülék állapot és státuszok lekérdézése

•

Device Manager használatának beállítása

ALKALMAZÁS
• KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK
• OKOS MÉRÉS
• IPARI MÉRÉSTECHNIKA

WM-E TERM
KOMPATIBILITÁS
•

WM-Ex villamos fogyasztásmérő modemek

•

WM-I3 impulzus számláló készülék

•

Képes a kapcsolat titkosítására

•

Kompatibilis a Device Manager® távmenedzsment
szoftverrel

KOMMUNIKÁCIÓ
•

Közvetlen soros porti (RS232/RS485) kommunikáció

•

Optikai (csak bizonyos mérők esetében)

•

CSData adathívás (2G) támogatás

•

TCP/IP kapcsolat távoli eléréshez

EXTRÁK
•

LED működés beállítása, Mbus beállítások, SNMP paraméter beállítások

•

Tömeges készülék firmware csere

•

Felhasználókezelés (hozzáférési szintek, egyéni jelszavak)

•

Többnyelvű felület

•

Eseménynapló

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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