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намалете загубите,
Повишете ефективността
на вашата водопроводна мрежа

РЕШЕНИЯ ЗА
мониторинг, анализ
и управление на
потреблението
на вода

Консумация и
специфични водни нужди
на бизнеса
С поскъпването на ВиК услугите и въвеждането на зелени
политики големите консуматори – заводи, хотели, административни сгради, спортни комплекси, жилищни блокове и
други водоемки потребители имат все по-осезаем интерес
да разбират добре своята консумация на вода. Все повече
подобни компании са готови да получат по-широка информационно-аналитична услуга, до която в момента нямат
достъп. Само чрез подобен анализ бизнесът би имал възможност както за комплексен воден мениджмънт, така и
за конкретни оптимизации.

QUBIQO РАЗРАБОТИ ПЛАТФОРМА,
КОМБИНИРАЩА ОПТИМИЗИРАН ХАРДУЕР
И ИНОВАТИВЕН СОФТУЕР. ТЯ ОСИГУРЯВА
НА ГОЛЕМИТЕ КОНСУМАТОРИ НА ВОДА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА
ПОТРЕБЛЕНИЕТО ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ,
ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗХОДА И НАМАЛЯВАНЕ
НА ЗАГУБИТЕ.

Като използвахме своя многогодишен опит в измерванията, анализа на данни и управлението на водопроводни мрежи, в Qubiqo комбинирахме хардуер и софтуер в
единна платформа за крайни бизнес потребители на вода.
Системата осигурява необходимата функционалност за
мониторинг, анализ, контрол и управление на потреблението на ниво краен потребител.
Устройството се монтира на съществуващи водомери с импулсен изход и по никакъв начин не нарушава
пломбата на измервателния уред. Комбинацията между
оптимизиран хардуер и иновативен софтуер открива нови
възможности за оптимизиране разхода на вода и намаляване на загубите.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Комбинация между оптимизиран хардуер и иновативен софтуер

ЛОГЕР Q LOG

СОФТУЕР Q DATA

Енергийно независимо телеметрично устройство с вграден
GSM модем за отчитане на
показанията на водомера на
фиксиран интервал от време.

Уеб базиран софтуер за анализ
на данни, проследяване на
тенденции и уведомяване при
настъпването на събития.

• Енергийно независимо устройство с 5 години
гарантиран живот на вградената батерия
• 3G модем за дистанционно предаване на данни
с гарантирано покритие на мрежата
• Най-високата степен на влагозащита IP68
за нормална работа до 100 дни под 1 м вода
• Адаптирана към приложението функционалност
• Дистанционна настройка

• Интуитивен и удобен за работа интерфейс
• Таблично и графично представяне на ключови
показатели
• Експорт на данни в текстови, графични и
снимкови формати
• Широк набор от индивидуализирани аларми
• Възможности за известяване по мейл и с SMS

ПОЛЗИ ОТ комплексния мониторинг
ДИНАМИЧЕН ПРОФИЛ НА КОНСУМАЦИЯТА
Широк набор от интервали на отчитане и гарантирана възможност
за регистриране на всички изменения в консумацията на вода.

Тенденции и мерки за оптимизация
Удобни сравнения с предишни периоди, прегледна визуализация
на разликите и идентифициране на потенциалните проблеми.

АНализ на разхода на вода В индустриално предприятие
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Подробният анализ на нощния разход е водещ показател за
наличието на загуби на вода и други форми на нерегламентирана консумация. Примери за това могат да бъдат вътрешни
течове, течаща спирателна арматура, кражби, байпаси и други.
Много често в наглед нови и надеждни системи се срещат
редица дребни проблеми като течащи тоалетни казанчета.
В конкретния пример наличието на постоянна нощна консумация от 0,12 л/с е пряко следствие именно от няколко
компрометирани санитарни прибора. Макар и на пръв поглед
пренебрежимо малък, този проблем се изразява в повече от
300 м3 преки загуби на вода месечно. Без възможността за
подобен поглед върху консумацията, идентифицирането на
проблема би било невъзможно.

Анализ на специфичния разход
Проследяване на ефективността на потреблението на вода чрез специфични за сектора индикатори:
литра/нощувка, литра/единица продукция, литра/клиент, специфичен нощен разход, среден дневен разход и др.

Аларми и ранно известяване
Въвеждане на гранични стойности на наблюдаваните индикатори
и свързани с тях аларми и други форми на ранно известяване.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА ВОДА в ХОТЕЛ

Дори при различните специфични навици на гостите и особеностите на сезона, в туристическия бранш водещ показател
е консумацията на вода за всеки настанен турист.
В конкретния пример при идентична заетост се наблюдава
значително увеличение в средната нощна консумация на
вода спрямо предходен период. Това автоматично сигнализира за потенциален преразход на вода или теч по водопроводната инсталация.

