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 شرکت طراحی و مهندسی مهرفلو 

  

  (کبضتی)کٌتَض پیص پطزاذتی 

TagMeter Systems  یک ایي ضطکت  .ایجبز کطزُ استاًمالثی هٌحػط ثِ فطز ضا زض سیستن ّبی اًساظُ گیطی آة ٍ ثطق

ٍ تَاًبیی اجطای سیستن  ًوَزُسیستن کبهل ضا زض کٌبض کٌتَضّبی آة ٍ اًطغی اضائِ 

لبثلیت  TagMeter Systems ثطقکٌتَضّبی آة ٍ  .زاضا هی ثبضسّبی سفبضضی ضا 

کِ تَسؼِ یبفتِ سیستن ّبی  (هسیطیت ذَزکبض کٌتَض) AMM سیستن تجْیع تَسظ

AMR (لطائت ذَزکبض کٌتَض )ایي سیستن اهکبى کٌتطل کٌتَضّب اظ  .سًهی ثبضس ضا زاض

تَسظ  AMMهبغٍل  .فطاّن هی آٍضز M2Mٍ ثطٍظضسبًی اػتجبض کٌتَض ضا ثب ضٍش ّبی  ضاُ زٍض، ثستي ضیط ٍ یب کلیس لغغ ٍ ٍغل

ضا ثِ  AMR ثِ زلیل حجن ثبالی تَلیس، ایي ضطکت هی تَاًس سیستن کٌتَضّبی .ػول هی کٌس SMS/GPRSجبعی سیستن اضت

  .اضائِ ًوبیس AMR ثب سیستن ّبی ضلیت ثسٍىثب لیوتی ضلبثتی  SMS/GPRSّوطاُ 

ثب  .ثْتطیي ًَع کٌتَضّبی َّضوٌس ثب سَاثك اثجبت ضسُ ثَزُ ٍ کوتطیي اتالف ظهبًی ضا زاضزکٌتَضّبی ایي ضطکت هب هؼتمسین کِ 

ثبًک . استفبزُ اظ یک ٍة سبیت، آة ٍ ثطق ذطیساضی ٍ هجلغ هَضز ًظط ثب ضٍش ّبی استبًساضز پطزاذت ایٌتطًتی پطزاذت هی ضَز

، اظ کٌتَض ثِ کبضثطتبئیس ًوَزُ ٍ ایي سیستن اظ عطیك اضسبل پیبهک  زضگبُ ٍضٍزی سیستنضا ثب اعالع ضسبًی ثِ  غَضت گطفتِ هؼبهلِ

 .زض ًْبیت کٌتَض َّضوٌس پیبهک ضا ثِ فطم اػتجبضات ذطیساضی ضسُ تطجوِ هی کٌس .ٍی ضا زض جطیبى اهَض لطاض هی زّس

  

 محصوالت

 کنتورهای پیش پرداختی آب : 

  ،ػوَهیٍ اهبکي  هؼبثطثطای هػبضف ذبًگی: 

     Qn 1.5  ٍQn 2.5  کالسB  ٍ کالسC 

 کنتورهای پیش پرداختی ترق: 

 تک فبظ ٍ سِ فبظ

 کنتورهای انشعاتی : 

زض حبل اضتجبط  فطکبًس ّبی ضازیَییجبئی کِ کٌتَض ٍ تجْیعات الکتطًٍیکی ثب ٍ یب ثسٍى استفبزُ اظ سین اظ عطیك 

 .هیجبضٌس

  انذازه گیریAMR (Automatic Meter Reading) 

 GSM/GPRS/SMSثب استفبزُ اظ اضتجبعبت 

  انذازه گیریAMM (Automatic Meter Management) 

زض ذػَظ ) یکپبضچِضسبًی اعالػبت هطثَط ثِ اػتجبضات، ثبظ ٍ ثستِ کطزى  ضیط  ضٍظِ تَاًبیی ث ، کٌتَض ثِ ػٌَاى کٌتطلگط

 .زاضا هی ثبضسضا  هَضز ًیبظ AMR ٍ (زض ذػَظ کٌتَض ثطق)ٍغل  غغ ٍٍ کلیس ل( کٌتَض آة
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 کنتورهای صنعتی و حجیم : 

 Qn 100تب 

 توزیع کننذه های همگانی و لوله های عمودی 

 .کِ زض ثطاثط ید ظزگی همبٍم هی ثبضٌس ظیط ظهیٌی زض زٍ حبلت ضٍی ظهیٌی ٍ

 

 کنتورهای پیش پرداختی آب

 :استبًساضز ایي ضطکت هطرػبت ٍ هعایبی ظیط ضا زاضا هی ثبضٌسکٌتَضّبی پیص پطزاذتی 

 ُسَاثك اثجبت ضس 

 زضجِ حفبظت هحیغی :IP68 

 زض ایي هحػَل ّیچگًَِ  .هکبًیکی هطتك ًطسُ است ّبی زیجیتبل کِ اظ سبذتبض ضوبضًسُ غحیح م ضوبضًسُعهکبًی

است ٍ حجن آة ػجَضی هستمیوب ثب استفبزُ اظ الوبى چطذسًسُ ای ٍجَز ًساضز ٍ تٌْب یک تَضثیي زض هسیط آة لطاض گطفتِ 

 .هحبسجِ هیگطزز (هیکطٍپطٍسسَض)ّبی الکتطًٍیکی

 ُضٍش اجطائی سبز 

 ثب استفبزُ اظ تکٌَلَغی RFID اعالػبت  ظهبى هَضز ًیبظ ثطای توبس کبضت َّضوٌس ٍ کٌتَض کبّص هیبثس کِ زض ًتیجِ آى

 .طیي ظهبى هوکي اًجبم هیطَزکَتبّتاظ کبضت َّضوٌس ثِ کٌتَض ٍ ثبلکؼس زض 

 زض ایي کٌتَضّب پس اظ اًتمبل ضبضغ اظ کبضت ثِ کٌتَض هیتَاى کبضت ضا اظ ضٍی کٌتَض جسا ًوَز. 

 ( هبًٌس آتص سَظی)جْت هَاضز اضغطاضی اهکبى ثطًبهِ ضیعی اظ عطیك ًطم افعاض هَجَز ثطای استفبزُ اظ کبضت ثسٍى ضبضغ

 .ٍجَز زاضز

  ثِ  جْت افعایص فضب یلغؼبت اًؼغبف پصیط ،جْت جلَگیطی اظ آسیت ّبی ًبضی اظ ید ظزگی: ظزگیهمبٍهت زض ثطاثط ید

 .پیص ثیٌی ضسُ است زض زاذل کٌتَض  ٌّگبم ید ظزگی

  لیتط ٍ زلت هؼبزل  1010پبلس ثط لیتط کِ زض ًتیجِ آى لسضت تطریع هؼبزل  011زلت ثسیبض ثبال، اًساظُ گیطی ثبلغ ثط

 .حبغل هی گطزز 1010

 ٍ لطاض ًگطفتِآهَظش  تحت ضٍش استفبزُ ٍ اجطای آسبى حتی ثطای افطاز غیط هترػع 

  ُاظ عطیك ایجبز هیساى الکتطٍهغٌبعیسی لَی ذبضجی، ثبظتطریع سَء استفبزُ ّبی احتوبلی  ثِ هٌظَضسبذتِ ضس 

 ّب ثطای سَء استفبزُ اظ کٌتَضثط ایي اسبس ّط گًَِ تالضی اظ ایي زست . گطفتي اًطؼبثبت جبًجی احتوبلیکطزى کٌتَض ٍ 

 .شذیطُ ضسُ ٍ ثِ ًبظطاى اضجبع زازُ ذَاّس ضس کبضت ّبی َّضوٌسزض 

  زض غَضت استفبزُ اظ یک هٌجغ ًیطٍی ذبضجی، . زاضینسبل  0عَل ػوط حسالل  ی ثبلسضتوٌس ْبیثبعطیزض ایي سیستن هب

        ایي ضطکت  micro/mini-Generator اًتربة زیگط استفبزُ اظ .ثبعطی ثِ ػٌَاى پطتیجبى ػول ذَاّس ًوَز

 .هی ثبضس

  اهکبى ٍ لبثلیت اجطای تؼطفِ ّبی ثبثت ٍ ضایگبى ثطای آّة  :اًحػبضیتؼطفِ ّبی 
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 ثط  هجتٌی اثعاضّبی هفیس هسیطیت اػتجبض ٍ آة هػطفی ثطای ضْطزاضی ٍ هسئَلیي سبظهبى آّة اظ عطیك سیستن ّبیPC 

 .هیجبضٌس

  ثبظُ ظهبًی کَتبُثبظگطت سطهبیِ زض یک  

 کٌتَض ٍ لغؼبت یسکی آى هی گطزز حجن ثبالی تَلیس کِ هٌجط ثِ کبّص لیوت. 

 
 

 کارتهای هوشمنذ  : 

  کٌتَضّبی هب هجْع ثِ ثطچست ّبی غیطفؼبلRFID  ثسٍى ّیچ گًَِ زکوِ ای هی ٍ

ثطچست اعالػبت ضا اظ یک سیستن هسیطیتی ثسیظ ٍ لبثل اًؼغبف ثِ کٌتَض ٍ . ثبضٌس

 . ثطػکس اًتمبل هی زّس

 :هب اظ زٍ ًَع ایي ثطچست ّب استفبزُ هی کٌین

 اًساظ اػتجبض یب هَجَزی ، ضوبضُ. ایي ًَع ثطچست تَسظ هطتطی هَضز استفبزُ لطاض هی گیطز :ترچسة مشتری  ٍ

ثطچست هطتطی . زض غَضت ًیبظ شذیطُ هی ضًَس ٍضؼیت کٌتَض زض ایي ًَع ثطچست کِ ضبهل تؼطفِ هطرػی است ،

 . لبثل استفبزُ زض حبلت ّبی لبثل ضبضغ ٍ لبثل ػطضِ هی ثبضس 

  بى اضائِ ثِ هٌظَض ًگِ زاضی ، ثبظذَاًی یب تٌظین پبضاهتطّبی کٌتَض کِ تَسظ حَظُ یب سبظه :ترچسة های خذماتی

 . ذسهبت استفبزُ هی ضَز 

 

 

 AMR/AMM/M2M انذازه گیری انشعاتات

ّبی الکتطًٍیکی آى جسا کطز ٍ یب زض هَاضزی کِ ًیبظ  زض ضطایغی کِ کٌتَض ضا ثبیس اظ لسوت

 ،( لطائت کٌتَض ذَزکبض) AMRضٍضْبی  است کِ کٌتَض زض هحل زیگطی لطائت ضَز ثبیس اظ

AMM (هسیطیت کٌتَض ذَزکبض ) یب ٍM2M(ُزستگبُ ثِ زستگب) ثسیي  استفبزُ ًوَز ،

 .تطتیت هیتَاًین هفَْم اًساظُ گیطی َّضوٌس ضا پیبزُ سبظی کٌین

 GSM/GPRSهجْع ثِ هَزم  یاًساظُ گیطی َّضوٌس هتطکل اظ یک کٌتَض پیص پطزاذت

 :است کِ هعایبی آى ثِ ضطح ظیط است

  کٌتَض تَسظ اًسبى، ذَاًسى کٌتَض ثِ غَضت اظ ضاُ زٍض اظ عطیك ًطم افعاض یب ٍة سبیت ضطکت هطتطی ثسٍى ًیبظ ثِ لطائت

 .اًجبم هیطَز

  کٌتطل کٌتَض ثِ غَضت ثبظ یب ثستِ کطزى ضیط یکپبضچِ، افعایص حسبة یب اػتجبض زض کٌتَض، تٌظین یب ضیست ضوبضًسُ کل

 .هیپصیطز کٌتَض ٍ یب لطاض زازى کٌتَض زض حبلت سطٍیس، غَضت

ّطگًَِ ثطش یب آسیت ثِ کبثل هَجت ثستِ ضسى . لغؼبت الکتطًٍیکی کٌتَض ثَسیلِ یک کبثل ثِ ذَز کٌتَض هتػل هیطًَس

زض ایي  .ضَز هٌبست ثِ زضگبُ ٍضٍزی سیستن فطستبزُ هی SMS پیبم لطاض گطفتِ ٍ tamper کٌتَض زض حبلت. ضیط هیطَز

 .َّضوٌس است کِ هیتَاًس کٌتَض ضا اظ ایي حبلت ذبضج کٌسٍضؼیت کٌتَض لفل ضسُ ٍ فمظ سطٍیس کبضت 

 ثِ تبظگی اضتجبط ثی سین ثیي کٌتَض ٍ لسوت الکتطًٍیکی آى تَسظ پطٍتکل IEEE802.15.4 ثطلطاض ضسُ است. 
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هثل یک ثبعطی پطتیجبى ػول  ،ثستِ یکپبضچِ ثبعطی .ثب استفبزُ اظ ثطق هٌجغ تغصیِ کبض هیکٌس GSMسیستن هجتٌی ثط 

 .ضٍظ هیتَاًس ثطق هَضز ًیبظ ضا تبهیي کٌس 08هیکٌس، ثغَضیکِ اگط لغغ ثطق ضخ زّس ثبعطی پطتیجبى ثطای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(هاست)میزبان   

 

 

 

 مشتریان/ پایگاه داده مشتری 

 فاکتور و صورتحساب 

 مدیریت عملیاتی 

 

 

 سیستم مالی

 

 

 

 مدیریت پرداخت 

  برقراری ارتباط بین مشتریان و

 بانک ها

 

 

 بانک ها

 

 

(سیستم کنتور هوشمند)  CFM 

 

 

 مدیریت نگهداری و خدمات

 

 

 توزیع کنتورها 

  توزیع کارت های هوشمند

RFID ( کارهای هوشمند

مشتری و کارت های هوشمند 

 (خدمات

  تعرفه های انحصاری مدیریت 

 کنترل پرداخت ها و بدهی ها 

 قرائت خودکار کنتور 

 

مار و گزارش هاآ   

 

   i کنتور شماره

 

 

 iهوشمند کارت 

   jکنتور شماره

 

 

 jهوشمند ارت ک

  xکنتور شماره

 

 

 xهوشمند ارت ک

 درگاه سیستم کنترل

 

 

 

 AMR  : ارتباط با کنتورهای

 مستقل
 افزایش اعتبار کنتورها 
 افزایش تعرفه های اعتباری 
 باز و بسته کردن شیر کنتور 

 

 

   i کنتور شماره

 

 

GSM/GPRS 

 

   jکنتور شماره

 

 

  xکنتور شماره

 

 

GSM/GPRS 

 

GSM/GPRS 

 

 

 :و توزیع کننذه همگانی شیرهای ایستاده 

زض هکبى ّبیی کِ فبلس ّطگًَِ ظیطسبظی ثطای 

کٌتَضّبی ثرص ذبًگی ، حیبط یب هسکًَی 

تَاًبیی فطاّن کطزى ٍ حوبیت اظ  هبّستٌس 

 .ضا زاضین  tamper INOX ضیطّبی ایستبزُ

تؼساز هحسٍزی اظ اهبکي هسکًَی زض هٌبعمی 

ضا  ضیط ایستبزُهطرع لبثلیت استفبزُ اظ یک 

هب ّوچٌبى تَاًبیی حوبیت اظ لَلِ ّبی ظیط . زاضًس

ظهیٌی، کِ حبلت َّاًبپصیط ٍ سطهبظزگی زاضًس، ضا 

طزُ این کِ ثْتطیي گعیٌِ ثطای فطاّن ٍ تَلیس ک

، هحیظ ّبی ًوبیطگبّی ٍ  اهبکي ذطیس ٍ فطٍش

 . هی ثبضس  ّب سبحلی ٍ لٌگطگبُ ّبی تفطجگبُ

 

 : انذازه گیری حجم  تخش صنعتی و

هبًی کِ هیعاى ٍ حجن ظیبزی اظ آة هَضز ًیبظ ز

است اظ کٌتَض حجوی یب کٌتَض غٌؼتی استفبزُ هی 

ّب ٍ زضیچِ ّب ٍ ص گطهب ثب تَلیس سٌج. ضَز

الکتطًٍیک هَضز ًظط اهکبى کٌتطل کطزى کٌتَضّب 

زض حبلت کلی هٌجغ تغصیِ یب . ضا فطاّن کطزُ این

هٌجغ ضجکِ ، ظهبًی کِ هب اظ ایي ًَع کٌتَض ّب 

کٌتَض . استفبزُ هی کٌین زض زستطس ّستٌس

کٌتطل اظ ضاُ زٍض یب سیستن ّبی 

AMR/AMM/M2M  زض حبلت ثسیبض ػوَهی

لسوت الکتطًٍیکی زاضای یک ثبتطی . ّستٌس

پطتیجبى هی ثبضس تب ػولکطز هٌبست زستگبُ ضا زض 

ظهبًی کِ ثطق آى لغغ هی ضَز تبهیي کٌس ٍ زض 

ایي حبلت اهکبى فطستبزُ ضسى پیبهک ثِ هیعثبى 

 . هَضز ًظط فطاّن هی ضَز

 

 


