
- Rettferdig forbruksmåling setter miljøet i fokus -

Fordeler ved trådløs fjernavlesning: 

• Det kreves ingen kabling, alle målere har en integrert radiosender for fjernavlesning.

• Trådløs fjernavlesning av målerverdier fjerner behovet for tilgang til den enkelte leilighet.

• Det sikrer systematisk og nøyaktig kontroll av målerverdier og anlegg.

• TSS gjør daglige overføringer og oppdateringer av forbruksdata i portalløsninger. 

• TSS sørger for enkel håndtering og administrasjon. 

Kontakt Techem

Se mer på www.techem.no.

Techem Smart System (TSS) 
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Trådløs fjernavlesning via stasjonære innsamlere

Techem Norge AS        Dicks vei 10b, 1366 Lysaker         www.techem.no         Tlf.: 22 02 14 59        info@techem.no



- Rettferdig forbruksmåling setter miljøet i fokus -

T
je

n
es

te
r 

- T
S

S

Slik fungerer TSS:

• For å kunne benytte TSS fjernavlesning forutsettes det målere med integrert radiosender, 
programmering av disse, samt stasjonære radioinnsamlere som monteres strategisk utover 
bygningsmassen.

• Målerne sender oppdaterte målerverdier til TSS modulene (se illustrasjon). Disse 
 videresendes så til en sikker server på daglig basis.
 
• Oppdaterte målerverdier gjøres tilgjengelige for beboere og styret i portal og på avregning. 

• TSS sørger for enklere administrasjon og bedre oversikt og kontroll over energiforbruk. Ved daglig 
oppdatering av målerdata vil man raskere kunne avdekke og utbedre eventuelle avvik i anlegget, 
f.eks forårsaket av automatikk på ventilasjon, snøsmelt-anlegg osv. 
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Techem Smart System (TSS) 
Trådløs fjernavlesning via stasjonære innsamlere
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Avregning

via GPRSTSS modul

Målerverdier

Portalløsning beboer

TSS modul

Portalløsning styret

Portalløsning administrator

De trådløse
fjernavlesningsmålerne overfører
forbruksverdier via radiosignaler til
TSS modulen.

TSS modulen lagrer
forbruksverdier og informasjon om
målerne.

TSS modulen lagrer
forbruksverdier og informasjon om
målerne.

Forbruksverdier blir daglig overført
via GPRS til en sikret server.

Basert på avleste forbruksverdier
produseres et detaljert
fordelingsregnskap. 

Trådløse fjernavlesningsmålere.  

Portalløsning for beboer: visuell
oversikt over aktuelle
forbruksverdier, tilgang til aktuelle
og historiske avregninger.        

Portalløsning for styret: visuell
forbruksoversikt, forbruksanalyse,
tilgang til aktuelle og historiske
avregninger, varslingsfunksjoner.        

Portalløsning for administrator:
enkel administrasjon, nedlasting
av målerdata, forbruksoversikt,
forbruksanalyse, arkivfunksjon for
avregningsvedlegg, varslingsfunk
sjoner.                                


