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Centrála ENBRA EASY2 Wireless M-Bus Gateway je zariadenie, určené pre zber dát z meračov komunikujúcich  protokolom Wireless M-Bus 
na frekvencii 868 MHz v módoch C, T a S. Tento systém podporuje väčšina výrobcov meracej techniky, čo rozširuje možnosti výberu 
najvýhodnejších dodávateľov. Spracovanie prijatých dát, ich dešifrovanie, dekódovanie a parsovanie sa vykonáva na strane servera ENBRA 
Connect. Preto nie je potrebná dodatočná konfigurácia pri výmene zariadení v budove. Pomocou služieb ENBRA Connect sú odpočty z 
meračov k dispozícii pre ďalšie spracovanie za účelom monitoringu pomocou portálových služieb alebo pre potreby rozpočítavania 
nákladov.

Verzie vyhotovenia:

ENBRA EASY2 SIM - bez stavebných úprav
Napájanie: 2 x batéria, príprava na pevné napájanie 8-24V
Konektivita: SIM (LTE-M, GPRS, NB-IoT)

ENBRA EASY2 IP - častejší odpočet
Napájanie: pevné napájanie 8-24 V, konektor DC 5,5 x 2,1 mm    
 Female, pasívne PoE 8-24V
Konektivita: LAN Ethernet RJ-45

Funkcie ENBRA EASY2 GATEWAY:

Funkcie ENBRA Connect:
 ■ dešifrovanie, dekódovanie údajov z Gateway EASY2, SWAN, 

LoRa, NBIoT

 ■ archivácia odpočtov pre spravodlivé rozpočítavanie nákladov

 ■ poskytovanie spracovaných dát cez portál easy.enbra.sk

 ■ poskytovanie spracovaných dát na ďalšie spracovanie cez API  
REST JSON tretím stranám

 ■ 24 mesačná archivácia denných, mesačných a ročných od-
počtov

 ■ základná diagnostika funkčnosti zberu dát a príjmu dát z 
meračov

 ■ súčasť riešenia ENBRA SMART 

 ■ diaľkový monitoring prenosov

 ■ EED produkt

EED produkt
V súlade s požiadavkami pre 

plnenie smernice EU a zákonov SR 
pre oblasť Energetickej efektívnosti.

Výhody zberu dát cez EASY2 
 ■ zabezpečenie odpočtov bez nutnosti vstupu do 

bytu

 ■ denné odčítavanie hodnôt energií pre kontrolu 
spotreby a vizualizáciu dát

 ■ monitoring stavu zariadení odhaľuje poruchy 
okamžite a nie až po ročnom odpočte 

 ■ archivácia dát pre spätnú kontrolu

 ■ upozornenia na neštandardné stavy napríklad 
trvalý prietok vody alebo spätný prietok 

 ■ spravodlivé rozpočítavanie nákladov – 
minimalizovanie výpočtu náhradných spotrieb 

 ■ odpočet v jednom termíne vykazuje presnejšie 
celkovú spotrebu energií pre rozpočítavanie 

 ■ príjem dát v konfigurovateľných časových oknách  

 ■ odosielanie dát na spracovanie ENBRA Connect

 ■ filtrovanie prijatých dát pred odoslaním

 ■ konfigurácia na diaľku

 ■ update firvéru na diaľku

 ■ súčasť riešenia ENBRA SMART

 ■ EED produkt 

1/2ks Li-SoCl2 batérie, rozmer D, 19 000 mAh Spôsob montáže Nástenná montáž pomocou 2 skrutiek

Batérie sú vymeniteľné, životnosť do 10 rokov Prevádzková teplota - 40 °C až + 85 °C 

868 MHz, citlivosť na príjme -118 dBm IP krytie IP65

Externá anténa so ziskom + 5dBi, SMA konektor

LTE-M (LTE Cat M1) Viacfarebná indikačná LED

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B85 Magnetický reed kontakt pre aktiváciu na mieste

NB-IoT (Cat NB2) Interné RTC

EGPRS 800/900/1 800/1 900 Mhz Snímanie teploty prostredia

Interná anténa spoločná pre všetky pásma

Voliteľné 10/100 Mbit ethernet Rozmery 120 x 90 x 50 mm

Pasívne PoE 8-24V Hmotnosť 250 g

GSM rozhranie
Iné

Technické parametre

Napájanie

wM-Bus rozhranie

LAN (voliteľné)


