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  "מד-מי "ים בתוכנתנוהל החלפת מונ

  :עדכון החלפת מונה בסוף החודש -1שיטה 

  : התהליך- 1

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : הוראות הפעלה- 2

דמות קריאות המונה החדש יהיו קטנות מהקריאות הקולרוב , קריאות מהמערכת האלחוטיתלאחר שנקלוט את ה

  .שורת המונה תצבע באדום ו0 –נה מ  הצריכה תהיה קטולכן) של המונה הישן(במערכת 

  : להיכנס לקריאות מונים בריצה השוטפת-  1

  .את תאריך הפירוק" תאריך הקריאה" לכתוב  ב-  2

  "קריאה החדשה" לכתוב את קריאת הפירוק ב-  3

  ) בדרך כלל שווה לתאריך הפירוק(להניס את תאריך התקנת המונה החדש " החלף מונה" ללחוץ על -  4

  )0 –לרוב שווה ל . (ת הקריאה שמופיעה על המונה בעת התקנתו להניס א-  5

  ) סוף החודש( להכניס את תאריך הקריאה הנוספת -  6

  . לכתוב את הקריאה נכון לסוף החודש-  7

  .יש לבחור את הצרכן החדש,  במידה והוחלף צרכן-  8

  

  

  

  חדשהפתיחת ריצה

  קליטת קריאות חדשות מהמערכת האלחוטית

  מעבר על הקריאות שנקלטו בטבלת
 יצה שוטפת ר- קריאות מונים 

 

  . במערכת מימדביצוע החלפת מונה
 0-  מתהיה קטנה המונה החדש צריכתלרוב 
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  "מד-מי"ים בתוכנת נוהל החלפת מונ

  
  :לפני קליטת קריאות ממערכת אלחוטית, החודשעדכון החלפת מונה במהלך  - 2שיטה 

  : התהליך- 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : הוראות הפעלה- 2

לא יקלטו את  "החלפת המונה"המונים בהם ביצענו את , קריאות מהמערכת האלחוטיתלאחר שנקלוט את ה

  ".החלפת מונה"ולכן יש להכניסה בחלון , הקריאה החדשה של סוף החודש

  :בביצוע החלפת המונהלהלן השלבים 

  .את תאריך הפירוק" תאריך הקריאה" לכתוב  ב-  1

  "קריאה החדשה" לכתוב את קריאת הפירוק ב-  2

  ) בדרך כלל שווה לתאריך הפירוק(להניס את תאריך התקנת המונה החדש " החלף מונה" ללחוץ על -  3

  )0 –לרוב שווה ל . ( להניס את הקריאה שמופיעה על המונה בעת התקנתו-  4

  

   בסוף החודש

לא יקלטו את  "החלפת המונה"המונים בהם ביצענו את , קריאות מהמערכת האלחוטיתלאחר שנקלוט את ה 

  ".החלפת מונה"ולכן יש להכניסה בחלון , הקריאה החדשה של סוף החודש

  ) סוף החודש(להכניס את תאריך הקריאה הנוספת  -  5

  . לכתוב את הקריאה נכון לסוף החודש-  6

  .יש לבחור את הצרכן החדש,  במידה והוחלף צרכן-  7

  חדשהפתיחת ריצה

  הוספת קריאת פירוק בלבד, ביצוע החלפת מונה

אות ממערכת  קליטת קרי-בסוף החודש 
 אלחוטית

 

קריאה "מעבר על הקריאות שנקלטו ועדכון 
 עבור מונים שהחלפו באופן ידני" נוספת

 


