
V zadnjem desetletju smo pri�a neslutenem razmahu mobilnih komunikacij. Mobilna omre�ja so postala �irokopasovna in s svojo 
skoraj neomejeno prilagodljivostjo u�inkovito dopolnjujejo ter nadome��ajo standardne �i�ne povezave. Tako omogo�ajo tudi hitro 
in zanesljivo povezovanje prostorsko razpr�enih naprav na globalno internetno omre�je z namenom njihovega centralnega nadzora 
in upravljanja - M2M (Machine to Machine) oz. IoT (Internet of Things). V prihodnjih letih je predvidena enormna rast �tevila naprav, 
povezanih prek mobilnega omre�ja. Analiti�na skupina Yankee Group recimo ocenjuje, da bo v letu 2020 prek mobilnega omre�ja 
povezanih �e 50 miljard naprav. V podjetju Telos d.o.o., smo vodilni regionalni ponudnik in pionir re�itev za napredno mobilno 
povezovanje naprav (M2M). V sodelovanju z na�imi principali, vam lahko ponudimo mobilne M2M re�itve, ki so popolnoma 
prilagojene zahtevam posamezne aplikacije. Najpogostej�ih primeri le-teh so: povezovanje prodajnih to�k (POS), ban�nih 
avtomatov in kioskov, centraliziran oddaljen nadzor in upravljanje naprav, nadzor in upravljanje vozil (Fleet manangement), 
povezava naprav in lokacij v okoljih kjer ni prisotne �i�ne infrastrukture, vzpostavitev redundan�nih (backup) povezav in dislocirano 
digitalno ogla�evanje (Digital Signage). 

REFEREN�NI PRIMERI IMPLEMENTACIJE NA�IH MOBILNIH RE�ITEV:
Mobilno digitalno ogla�evanje v Ljubljanskih mestnih avtobusih 

Oddaljen nadzor oddajnikov nacionalne radio-televizije

Daljinsko od�itavanje �tevcev v Elektro Gorenjska   

Zunajne digitalno ogla�evanje Toja 

Nadzor son�nih elektrarn na Gr�kih otokih  
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PRIMER APLIKACIJE: MOBILNO DIGITALNO OGLA�EVANJE NA AVTOBUSIH  



�IROK NABOR STROJNE OPREME

PRIMER APLIKACIJE: DALJINSKO OD�ITAVANJE ELEKTRI�NIH �TEVCEV 

Daljinsko od�itavanje �tevcev preko mobilnega omre�ja je mogo�e izvesti na ve� na�inov. Prva mo�nost je uporaba �tevcev z vgrajenim mobilnim 
modemom, ki skrbi za povezavo do centrale dobavitelja elektri�ne energije. Ta re�itev je zelo draga, saj zahteva zamenjava vseh �tevcev in prina�a 
bistveno vi�ji stro�ek prenosa podatkov. Pri na�i re�itvi je zajem podatkov izveden centralizirano, iz obstoje�ih �tevcev, vezanih na posamezno 
transformatorsko postajo. V njej je name��en koncentrator, v katerem se zbirajo podatki vseh priklju�enih uporabnikov. Nanj pove�emo 
usmerjevalnik, ki preko mobilnega omre�ja prena�a podatke v nadzorni center v centrali dobavitelja. Velika prednost na�e re�itve je tudi 
centraliziran oddaljen nadzor perifernih naprav in okolja v sami transformatorski postaji. Priklju�imo lahko video kamere, senzorje in sorodne 
naprave in na ta na�in spremljamo dogajanje na lokaciji. Tako ob�utno zni�amo obratovalne stro�ke, saj ni potrebe po fizi�ni prisotnosti 
nadzornikov. 

V na�ih mobilnih re�itvah uporabljamo preizku�en nabor strojne opreme: mobilnih usmerjevalnikov, prehodov in modemov, vodilnih globalnih 
proizvajalcev mobilne komunikacijske opreme, ki jih tudi zastopamo na regionalnih trgih. Velika izbira strojne opreme zagotalja, da bo vedno na 
voljo prava naprava, naj si gre za vzpostavitev najosnovnej�e mobile povezave med dvema to�kama, ali za izgradnjo komplekse re�itve, ki zahteva 
podporo najzahtevnej�im standardom in okoljskim pogojem. 

Visoko profesionalni mobilni usmerjevalniki 
predstavljajo idealno re�itev za primarno in 
redundan�no povezovanje naprav in celotnih 
lokacij po mobilnem omre�ju. Naprave 
omogo�ajo �tevilne napredne usmerjeval-
ni�ke lastnosti, imajo vgrajene IPsec VPN 
tunele, po�arne zidove za popolno varnost in 
nudijo podporo za centraliziran nadzor in 
upravljanje. Poleg ostalih vhodov (USB, 
serijski RS, I/O), imajo vgrajen 1 oz 4 LAN 
porte za priklju�itev mre�nih Ethernet 
naprav in kot opcijo v nekaterih modelih 
mo�nost vgradnje WiFi adapterja in GPS 
modula . Podprta so vsa razpolo�ljiva 
mobilna omre�ja, od GPRS do LTE.

Mobilne prehode uporabljamo za zanesljivo 
in varno povezavo naprav in vozil na mobilna 
omre�ja. Nanje priklju�imo naprave z 
serijskim RS, USB, Ethernet in I/O vhodom in 
jih tako pove�emo v mobilno omre�je z 
namenom oddaljenega upravljanja in 
nadzora. Na voljo tudi modeli z vgrajenim 
GPS sprejemnikom in WiFi dostopno to�ko. 
Za popolno varnost prenosov poskrbijo 
vgrajeni IPSec VPN tuneli in podpora 
protokolu GRE. 

V primeru  aplikacij,  ki zahtevajo le 
vspostavitev osnovnih mobilnih povezav 
med dvema lokacijama, v na�ih re�itvah 
uporabljamo mobilne modeme (GPRS, 
HSPA+ in LTE) proizvajalcev MultiTech in 
Robustel. V na�em programu je na voljo 
tudi �irok nabor 4G/LTE reziden�nih 
mobilnih usmerjevalnikov za notranjo in 
zunanjo namestitev proizvajalca Billion. Te 
FWT naprave so idealna izbira  za 
povezovanje lokacij kjer ni prisotne �i�ne 
infrastrukture. 
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