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Όχι πλέον χαμένο νερό  
Όχι πλέον χαμένα χρήματα  

• Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο του δικτύου 24 ώρες 

• Γρήγορη ανίχνευση διαρροής 

• Μέτρηση του όγκου νερού που χάνεται 

• Ειδοποίηση για το πρόβλημα 

• Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα  

Προδιαγραφές  



Μετρητές  

• Μεγάλη και μακροχρόνια ακρίβεια 

• Πλήρη θωράκιση για προστασία αλλοίωσης δεδομένων 

• Απόλυτη στεγανοποίηση  

• Χωρίς κινητά μέρη 

• Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας 

• Γρήγορη ανίχνευση διαρροής  

• Γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση του λογισμικού 

• Απλή και εύκολη εγκατάσταση   



Λογισμικό 

• Σύγχρονο, αξιόπιστο, λειτουργικό, αποτελεσματικό 

• Συστηματική ανάγνωση μετρήσεων σε 24ωρη βάση 

• Προηγμένη, πλήρη και ¨έξυπνη¨ ανάλυση δεδομένων 

• Έγκαιρη ειδοποίηση του χρήστη 

• Δυνατότητα πρόσβασης κάθε καταναλωτή 

• Εικονοποιημένη εμφάνιση των δεδομένων, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του πελάτη 

• Απλό και εύχρηστο στη διαχείριση 



BEACON AMA 
Advanced Metering Analytics 

• Νέα γενιά ασύρματης μετάδοσης και ανάλυσης δεδομένων 
κατανάλωσης ύδατος 

• Σε πραγματικό χρόνο, από οποιαδήποτε απόσταση  

• Εμφάνιση σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή (pc, tablet, mobile) 



BEACON AMA 
Advanced Metering Analytics 

To Beacon AMA είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που 
περιλαμβάνει: 

• Μετρητές αιχμής 

• Τηλεπικοινωνίες  

• Εργαλεία ανάλυσης, μεταγωγής και παρουσίασης 

Δεν απαιτείται ούτε εξειδίκευση ούτε ενασχόληση από τη 
πλευρά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος 



Μέτρηση 

Ο νέος μετρητής υπερήχων  

• Μετράει με μεγάλη ακρίβεια τον όγκο του νερού 

• Η ακρίβεια αυτή είναι μακροχρόνια διατηρήσιμη 

• Δεν έχει κινητά μέρη (compact) 

• Είναι απλοποιημένος συμπαγής ηλεκτρονικός 

μετρητής  



Μέτρηση 

• Είναι απολύτως θωρακισμένος και στεγανός (επίπεδο 1P 68) 

• Έχει ένδειξη ανάστροφης ροής  

• Προβάλει κατανάλωση, ρυθμό ροής, κατεύθυνση 

ροής και ειδοποιήσεις 

• Χάρη σε μια ενσωματωμένη μπαταρία ο μετρητής 

μπορεί να διαρκέσει έως 20 χρόνια 



Μέτρηση 
Μετρητές κεντρικού Δικτύου  



Μετάδοση και Συλλογή Δεδομένων 

• Το ORION είναι καινοτόμο τερματικό κινητής 

τηλεφωνίας αμφίδρομης επικοινωνίας 

• Σε σύνδεση με ένα κωδικοποιητή υψηλής ανάλυσης 

είναι συμβατό με σύγχρονους υδρομετρητές  

 



Μετάδοση και Συλλογή Δεδομένων 

• Μεταφέρει αποτελεσματικά και με ασφάλεια δεδομένα 

μετρήσεων 

 



BEACON AMA 
Advanced Metering Analytics 

Το BEACON AMA μετατρέπει τα δεδομένα σε:  

ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ 

 

 

Αυξημένη εποπτεία 
Εστίαση στη διαχείριση 

του νερού 

Βελτιωμένη εξυπηρέτηση 

πελατών 
Μελλοντικά επεκτάσιμη 

τεχνολογία 



Αυξημένη εποπτεία 

Παρέχουμε μια πλατφόρμα λογισμικού, την οποία φιλοξενούμε, 

συντηρούμε και υποστηρίζουμε, αφήνοντας σε εσάς να εστιάζετε 

σε αυτό που θεωρείτε αναγκαίο  

 



Αυξημένη εποπτεία 

Πλεονεκτήματα: 

• Παραμετροποιήσιμες οθόνες απεικόνισης για τη πρόσβαση στο 
σύνολο των πληροφοριών του συστήματος 

• Από κάθε ηλεκτρονική συσκευή, υπολογιστή, PC, tablet, mobile 

• Δυνατότητα ειδοποίησης ανά μετρητή 

• Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού 

• Ολοκλήρωση με τα συστήματα Υπ. Διαχ. Ύδατος 

 

 

• Τιμολόγηση, Εντολές εργασίας, Αποθήκης, Διαχείρισης 
πελατών(CRM), και συστήματα γεωγραφικών περιοχών  

 



Αυξημένη εποπτεία 



Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών 

• Γραφήματα κατανάλωσης με επικαλυπτόμενες εμφανίσεις 
θερμοκρασίας και βροχής, που παρέχουν σε κάθε καταναλωτή 
εύκολη εικόνα κατανάλωσης του νερού 

• Προσωπική ιστοσελίδα καταναλωτών για smartphones και 
tablets, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ορθολογικότερης χρήσης 
του νερού 

 



Εστίαση στη διαχείριση του νερού 

Το BEACON περιλαμβάνει: 

• Τη πλατφόρμα λογισμικού 

• Τη συντήρηση του συστήματος  

• Την υποστήριξη του λογισμικού 

• Τη πλήρη και αναλυτική διαχείριση των στοιχείων 

 

• Εσείς απελευθερώνεστε.  

Εστιάζετε τον χρόνο και τους πόρους σας στη διαχείριση του 
συστήματος διανομής νερού 

 

 



Μελλοντικά επεκτάσιμη τεχνολογία 

Το BEACON φιλοξενεί: 

• Μια σουίτα λογισμικού που ενημερώνεται συστηματικά 

• Την τελευταία τεχνολογία επικοινωνίας, ORION 

• ‘Έτσι η επένδυση συμβαδίζει με τις μελλοντικές τεχνολογικές 

εξελίξεις 

 



Τόσο Ακριβές, Τόσο Άμεσο, Τόσο Απλό 


