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Компанія "APPly Engineering" є розробником і виробником енергоефективного 

обладнання (інтелектуальні блоки телеметрії для побутових і промислових вузлів 

обліку електроенергії, газу, гарячої та холодної води), а також здійснює проектування 

і впровадження комплексних систем моніторингу та управління об'єктами 

постачання енергетичних ресурсів.

Наша компания орієнтована на 
довгострокове співробітництво та 
активно вкладає кошти у виробництво 
сучасного устаткування і розробку 
новітніх програмних продуктів, 
гарантуючи своїм покупцям  якісний 
післяпродажний сервіс.

Ми забезпечуємо продуманість 
впровадження розроблених рішень, 
інтеграцію з існуючими програмно- 
технічними комплексами докладні 
інструкції процесів налагодження і 
використання системи телеметрії. 

Оснащення побутових вузлів обліку 
електроенергії,газу, гарячої та 
холодної води, системами телеметрії, 
дозволяє: 

оперативно отримувати достовір- 
ну інформацію з великої кількості 
територіально розкиданих 
об'єктів;

значно підвищити безпеку та 
експлуатаційну надійність 
системи постачання ресурсів;

підвищити оперативність управ- 
ління і попередження аварійних 
ситуацій.
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О компанії

Надійність Безпека



Система телеметрії в автоматичному 

режимі в заданий час передає 

накопичений обсяг споживання холодної 

та гарячої води по каналу GPRS зв'язку на 

сервер збору та обробки даних.

Використовуючи розроблене програмне забезпечення верхнього рівня, компанія "APPly 

Engineering" здійснює інтеграцію розроблених систем телеметрій у єдиний пульт 

дистанційного моніторингу та управління територіально розподіленими об'єктами 

мереж постачання енергоресурсів.

Автономні комплекси телеметрії для 
комунально-промислового та комунально- 
побутового сектору

Пульти управління SCADA, Web-телеметрія, 
комунікаційне програмне забезпечення 
для галузі енерго-, газо- та водопостачання.

Включає послуги з технічної підтримки та 
сервісного обслуговування комплексних 
автоматизованих систем.

Ми пропонуємо завантажувати мобільні 
додатки для пристроїв на базі Google 
Android і Apple iOS. 

Наша продукція

Системи
телеметрії

Програмне
забезпечення

Технічна
підтримка 24/7

Мобільні додатки
iOs/Android

www.applen.com.ua      3



Блок телеметрії  AETel забезпечує передачу на сервер постачальника даних про 

витрати ресурсів по мережі цифрового стільникового радіозв'язку GSM в пакетному 

(GPRS) режимі.

Живлення блоку здійснюється від автономного джерела (літієва батарея) напругою 

3,7 В, розташованого усередині корпусу, що забезпечує автономну роботу системи 

телеметрії протягом не менше 5 або 10 років (для пристроїв з літієвою батареєю 

збільшеної ємкості) у штатному режимі (при передачі архіву даних про накопичений 

обсяг споживання ресурсів з частотою 1 раз на місяць).

Автономна система збору даних з комунально-побутових пунктів обліку споживання 

електроенергії, газу, гарячої та холодної води на базі комунікаційних модулей AETel-3000 

(далі система телеметрії), призначена для контролю робочих параметрів побутових 

приладів обліку електроенергії, газу, води і передачі отриманої інформації по каналу 

стільникового зв'язку стандрта GSM/GPRS на сервер збору даних і АРМ оператора та інших 

користувачів системи телеметрії.

Блоки телеметрії виготовлені в кліматичному виконанні УХЛ категорії розміщення 3 

по ГОСТ 15150-69; за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища блоки 

відповідють виконанню IР 52 по ГОСТ 14254-96.

Лічильники електроенергії,
газу, гарячої та холодної

 води, обладнані блоками
 телеметрії AETel

Web-контроль
витрат електро- 

енергії, газу, 
гарячої та холодної

 води

Сервер збору та обробки даних

Internet

GPRS

GPRS

GPRS

Web-сервер
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Автономна система телеметрії

Схема застосування системи телеметрії









Швидке автоматичне отримання поточ- 
них та архівних показників лічильників 
електроенергії, газу, холодної та гарячої 
води.

Гарантовані 5 років або 10 років (для 
пристроїв з батареєю збільшеної ємкості)  
автономної роботи при передачі інформації 
1 раз на місяць.

Застосування інноваційних технологій та
сучасної елементної бази гарантують
довговічність експлуатації пристроїв.

Електронний облік витрат і моніторинг 
працездатності лічильника (ідеальний варі- 
ант для контролю орендованого житла).

Вартість нашої продукції нижче, ніж у 
аналогів конкурентів.

Відсутність проміжних пристроїв збору 
інформації, інтеграція з існуючими 
системами обліку.
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Ключові переваги
Точність та
зручність

Автономна
робота

Інновації та
надійність

Онлайн
моніторинг

Доступна
ціна

Сучасні
технології
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Наша компанія виробляє універсальні блоки телеметрії для побутових 

лічильників електроенергії, газу, гарячої та холодної води (серія AETel 3000). 

Існує можливість модіфікації блоків телеметрії автономним джерелом 

живлення підвищеної ємкості (модель AETel 3000ext).

Блоки телеметрії

Параметри  AETel 3000 AETel 3000Ext 

Зовнішній вигляд 
пристрою 

 

Робочі умови експлуатації: 
Температура навколиш- 

нього середовища, °С 
Відносна вологість повітря 

 при температурі до 35 °С без 
конденсації вологи, % 

 

от – 20 до + 45 

 
до 95 

 

Середній строк служби, років 5 10 

Середній наробіток на відмову, 
год 

60000 120000 

Діапазони частот, МГц GSM-GPRS 850/900/1800/1900 

Вихідна потужність: 
Class 4 (850/900 МГц), Вт 

Class 1 (1800/1900 МГц), Вт 

 

2 

1 

Передача даних GPRS Class 12 В, ТСР/ІР протокол 

Габаритні розміри, мм 75х37х35 77х39х35 

Маса, г, не більше 180 210 
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Програмне забезпечення сервера поставляється з відкритим вихідним кодом Open-

Source і може супроводжуватися і модифікуватися замовником самостійно. В якості 

бази даних використовується безкоштовна СУБД Postgre SQL, яка дозволяє 

масштабувати сервери збору в необхідних межах.

Кінцеві користувачі авторизуються в системі телеметрії через Web-браузер і можуть 

переглядати помісячні архіви споживання електроенергії, газу, холодної та гарячої 

води з будь-якої точки при наявності доступу до мережі Інтернет.

Можливо відображення отриманих даних як у вигляді таблиць, так і графіків. Експорт

здійснюється вручну або автоматично у потрібні формати (існує підтримка форматів 

.xls, .pdf, .dbf).

Користувачі системи телеметрії на базі блоків AETel можуть також безкоштовно 

завантажити мобільні додатки, розроблені нашими фахівцями, для віддаленого 

перегляду даних про споживання електроенергії, газу та води зі своїх мобільних 

пристроїв під управлінням операційних систем Apple iOS або Google Android.

Ядро операційної системи сервера збору 

даних побудовано на базі вільно 

поширюваної ОС Linux і не вимагає 

ліцензування. Можлива установка на 

існуючі сервера підприємства у варіанті 

віртуального сервера, без придбання 

нового серверного обладнання.

Програмне забезпечення системи



Адреса:

01034, Україна, м. Київ,                   
вул. Рейтарська, 2

Телефон:

+38 (044) 247-05-89
+38 (098) 906 59 28

Е-mail / Web-сайт:

info@applen.com.ua
www.applen.com.ua

Контакти


