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Diehl Metering  

Komunikat prasowy, 2023.03.13 

 

Diehl Metering podpisuje umowę z firmą 
STACKFORCE, aby przyspieszyć możliwość 
wykorzystania Internetu rzeczy (IoT) w 
opomiarowaniu 
 

 

13 marca 2023 roku Diehl Metering, światowy dostawca inteligentnych rozwiązań 

pomiarowych, podpisał umowę o partnerstwie z niemiecką firmą STACKFORCE GmbH, 

która specjalizuje się w oprogramowaniu wbudowanym dla urządzeń IoT oraz w 

powiązanych usługach w zakresie integracji systemów.  

 

Od wielu lat STACKFORCE i Diehl Metering współpracują ze sobą w obszarze oprogramowania 

wbudowanego dla komunikacji wodomierzy i ciepłomierzy. STACKFORCE, jako firma specjalizująca się 

w rozwijaniu i wdrażaniu łączności stosów oprogramowania układowego dla mierników i innych urządzeń 

IoT o niskim poborze mocy i posiadająca dogłębną wiedzę specjalistyczną w obszarze nowych sieci IoT 

i technologii radiowych sieci szerokopasmowej małej mocy ‘Low-Power Wide-Area’, pomagała już Diehl 

Metering w skutecznym wdrażaniu projektów rozwoju łączności w przeszłości. 

 

Partnerstwo strategiczne umożliwi firmie Diehl Metering w dalszym ciągu rozwijać się na pozycji lidera 

w dziedzinie technologii komunikacyjnej dla inteligentnych systemów pomiarowych, inteligentnych 

narzędzi i inteligentnych miast. Firma STACKFORCE pozyskuje silnego partnera, dzięki któremu będzie 

mogła dalej rozwijać swój model biznesowy dla standardowych stosów oprogramowania w zakresie 

technologii komunikacyjnej dla klientów w branży przemysłowej, logistycznej oraz pomiarowej. 

 

Współpraca obejmuje utworzenie globalnego standardu w zakresie LPWAN mioty®. Standard radiowy 

mioty ® jest wysokiej klasy technologią, która zapewnia daleki zasięg, bezkonkurencyjną odporność na 

zakłócenia i doskonałą interoperacyjność. Dzięki temu mioty® doskonale nadaje się do zastosowania w 

systemie inteligentnych miast i w standardzie Przemysłu 4.0. Zarówno Diehl Metering jak i STACKFORCE 

są współzałożycielami i członkami sojuszu mioty®, którego celem jest ustanowienie mioty® jako 

światowego standardu łączności IoT/LPWAN. 

 

Jako niezależna od dostawców firma, STACKFORCE będzie dalej rozwijać swoją globalną działalność w 

dziedzinie oprogramowania wbudowanego dla komunikacji między czujnikami. Łącząc doświadczenie 



 

 

 

 

 
Diehl Metering – Donaustraße 120 – 90541 Nürnberg – Niemcy 
Dział Komunikacji Korporacyjnej: metering-public-relations@diehl.com  https://www.diehl.com/metering 
 

zdobyte w Diehl Metering i w STACKFORCE, klienci skorzystają z ulepszonych rozwiązań w zakresie 

inteligentnych systemów pomiarowch, IoT oraz Smart X. 

 

O STACKFORCE 

Firma STACKFORCE opiera swoją działalność na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie w 

łączeniu urządzeń w zakresie Internetu rzeczy (IoT). Firma specjalizuje się w tworzeniu stosów 

protokołów, które są używane w czujnikach lub miernikach, i które umożliwiają tym urządzeniom 

komunikację zdalną tworząc system sieciowy.  

Mimo tego, że STACKFORCE ma siedziby w dwóch lokalizacjach w Niemczech, prowadzi działalność na 

całym świecie, i jest jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie oprogramowania wbudowanego i 

(bezprzewodowych) rozwiązań komunikacyjnych od 2014 roku. 

Strona internetowa: https://stackforce.com/en  

 

O Diehl Metering 

Diehl Metering należy do światowej czołówki w zakresie projektowania, produkcji i dostawy w obszarze 

inteligentnych rozwiązań pomiarowych oraz usług z nimi związanych. Diehl Metering wspomaga 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, gminy i przemysł w rozpoznawaniu wydajności sieci 

wodociągowych i energetycznych, a także wspiera w bardziej odpowiedzialnym korzystaniu ze swoich 

zasobów naturalnych na rzecz zrównoważonej przyszłości.  

 

Firma ta jest pionierem technologii bezprzewodowych, tworzy nowe standardy w celu wzmocnienia 

interoperacyjności i łączności, co umożliwia klientom możliwość zwiększenia wydajności i obniżenia 

kosztów. Świadcząc usługi doradztwa technicznego, Diehl Metering pełni rolę partnera strategicznego i 

doradza klientom w zakresie digitalizacji. Dzięki szerokiej gamie elastycznego oprogramowania i narzędzi 

cyfrowych, klienci mogą odpowiednio szybko przewidywać zapotrzebowanie konsumentów i 

przygotować się na niespodziewane sytuacje.  

 

Diehl Metering jest firmą rodzinną z siedzibą w Niemczech, o międzynarodowym zasięgu. Od ponad 150 

lat firma podtrzymuje podstawowe zasady jakości, niezawodności i bliskiego kontaktu z klientem 

aktywnie kształtując lepszą przyszłość dla swoich klientów i społeczności, którym służą.  

Strona internetowa: www.diehl.com/metering 

 


