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 Meter - Switch and Poll 
 Meter - Switch and Poll  är en modul som ger möjlighet  att avfråga smarta elmätare på 
 momentana värden, samt manövrera dess brytare. Detta ger stöd för bland annat 
 kundtjänst, som kan avfråga elmätare vid kontakt med slutkunder. Driftavdelningen kan 
 hantera in- och urkoppling i elnätet. Dessutom kan spänningssättningen säkerställas efter 
 felavhjälpning. 

 Funktioner 

 ●  Avfrågning av momentana värden på vald elmätare. 
 ●  Manövrera elmätarens brytare. 

 Avfrågningen är främst tänkt att användas vid två tillfällen: 

 1.  När en slutkund ringer in för att göra en felanmälan. Genom att avfråga elmätaren 
 kan kundtjänst konstatera huruvida den är spänningssatt. 

 2.  Efter att felavhjälpning genomförts kan det verifieras att de underliggande 
 elmätarna är spänningssatta igen. 
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 Värden som inkluderas vid avfrågning: 

 ●  Elmätarens brytarläge 
 ●  Blockeringsstatus för mätarbrytaren 
 ●  Mätarställning för energi 
 ●  Momentana värden för: 

 ○  Konsumtion/Produktion av aktiv effekt (totalt samtliga faser) 
 ○  Konsumtion/Produktion av reaktiv effekt (totalt samtliga faser) 
 ○  Ström (per fas) 
 ○  Spänning per fas (per fas) 

 Meter - Switch and Polls funktionalitet kring att ändra läget på elmätarens brytare innebär 
 att man kan samla ett av de allvarligaste ingreppen i kundernas miljöer till personalen i 
 driften som har en relevant utbildning och förståelse. 

 Meter - Switch and Poll ger möjlighet att ändra läget på elmätarens brytare. Genom 
 rollhantering tillåts endast personal med adekvat utbildning öppna brytaren. De som är 
 vana att arbeta i dpPower slipper lära sig nya användargränssnitt för att genomföra till- och 
 frånslag. Genom sammankoppling med Organizer kan hanteringen vid teckning och 
 uppsägning av nätavtal ske på ett standardiserat sätt. 

 Funktionaliteten innehåller både hårt och mjukt tillslag. Hårt tillslag innebär att 
 kundanläggningen spänningsätts direkt, medans mjukt tillslag gör att kunden själv måste 
 trycka på kundmätarens brytarknapp för att spänningssätta anläggningen. 

 Fördelar 

 ●  Kundtjänst kan avfråga elmätaren då slutkund ringer in. 
 ●  Driftavdelningen kan hantera all in- och urkoppling i elnätet, 

 oavsett om det handlar om hög- eller lågspänning. 
 ●  Spänningssättning kan säkerställas efter felavhjälpning, genom 

 att avropa utvalda elmätare. 
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 Implementation 

 Kopplingen till mätarsystemen sker i regel i form av ett införandeprojekt, vilket baseras på 
 valet av elmätare samt eventuella kringliggande system. För att implementera Meter - 
 Switch and Poll bör följande genomföras i organisationen: 

 ●  Gå igenom processer kring modulen. 
 ●  Utbilda personalen kring funktionaliteten. 
 ●  Konfigurera eventuellt uppdrags- och aktivitetsmallar i Organizer. 

 Digpros konsulter och utbildningsledare hjälper gärna till att konfigurera moduler, utbilda 
 personal och att hitta rätt rutiner. 

 Systemkrav 
 Produkt 

 ●  dpPower 

 Modul 

 ●  dpPower - Operator 

 Övrigt 

 ●  System för integration med elmätare med stöd för datautbyte enligt IEC 
 61698-9:2013  (vilket är den andra upplagan av IEC  61698-9) genom SOAP 1.1. 

 ●  Följande information krävs gällande de kringliggande systemen: 
 ○  Namn på mätarleverantör (till exempel Kamstrup). 
 ○  Namn på leverantör av (och om aktuellt produktnamn för) systemet som 

 dpSpatial ska integreras mot (till exempel Kamstrup med Omnia). 
 ○  Teknisk dokumentation för systemet som dpSpatial ska integreras med. 
 ○  Exempel på meddelanden för: 

 ○  Poll 
 ○  Switch 

 i form av WSDL:er samt XSD:er för systemet dpSpatial ska integreras mot. 

 Vill du veta mer? 

 Mejla  sales@digpro.se  och boka en demo med en av våra  ingenjörer, eller läs mer på  digpro.com  . 

 Dokumentversion: 1.1 
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