Rozšíření služby Smart metering pro zákazníky společnosti VAK Jablonné nad Orlicí
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí rozšiřuje svou službu pro své
odběratele. K původním městům (Lanškroun, Choceň a Letohrad včetně Kunčic a Orlice)
přibývá od letošního roku i město Jablonné nad Orlicí, v jehož lokalitě mohou zákazníci VAK
požádat o službu Smart metering – sledování vodoměru online.
Službu zajišťujeme pouze pro hlavní fakturační vodoměr, který je nebo bude osazen
zařízením pro dálkový odečet. Službu nezajišťujeme pro soukromé ani podružné bytové
vodoměry.
Díky této službě můžete sledovat svoji spotřebu vody, aniž byste museli do sklepa nebo do
šachty k vodoměru.
Přístup je možný z počítače, notebooku, PC-tabletu nebo i mobilního telefonu, nutný je
pouze přístup k internetu. Není potřeba instalovat žádné další aplikace.

Během letošního roku bychom tuto službu rádi obohatili o tzv. zasílání „ALARMŮ“.
V praxi se bude se jednat o dva typy upozornění:
§

Alarm upozorňující na možný únik vody
Vysílačka odešle oznámení, pokud detekuje, že se za posledních 24 hodin
nezastavil vodoměr alespoň na 5 minut – toto ocení zejména domácnosti a firmy
s přerušovaným provozem výroby.

§

Alarm oznamující nadměrnou spotřebu vody

Odběratel si sám na základě své zkušenosti stanoví horní hodnotu denního
odběru vody – zpravidla se nastavuje 300 % běžné spotřeby. Pokud bude tato
hodnota překročena, obdrží odběratel upozornění v podobě e-mailu nebo SMS – dle
jeho přání.

Do ledna 2022 jsme osadili celkem přes 1600 „chytrých“ vodoměrů.
Lanškroun, který byl naším pilotním projektem od roku 2017 má osazených přes 600
odběrných míst, včetně domácností, firem a obchodů.
Letohrad, kde se začala tato služba hojně využívat v roce 2020, eviduje přes 570 odběrných
míst.
Choceň, která rovněž tuto službu nabízí od roku 2020, má osazeno přes 450 „chytrých“
vodoměrů.
V Jablonném nad Orlicí projekt začíná rokem 2022. Ke konci roku očekáváme instalaci cca
100 „chytrých“ vodoměrů.

Celkem službu Sledování vodoměru online využívá již přes 100 zákazníků společnosti VAK
ve všech čtyřech městech, a to včetně firem a domácností.
Pokud máte zájem o tuto službu, stačí vyplnit formulář a odeslat na email: hillebrant@vak.cz
Formulář naleznete na www.vak.cz v sekci ZÁKAZNÍCI – Formuláře ke smlouvě.
V případě dotazů týkajících se „chytrého měření“ kontaktujte Ing. Hillebranta – referenta
Smart technologií na výše zmíněném emailu nebo na tel. čísle 735 187 210.
Největší přínosy služby Smart metering:
§
§
§
§
§
§
§

jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webové rozhraní
neustálý přehled o množství spotřebované vody
možnost odečtu stavu vodoměru bez vstupu k zákazníkovi
prevence ochrany majetku rychlou detekcí úniků vody
snižování ztrát vody – pozitivní vliv na životní prostředí
ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba bez plýtvání
lepší detekce poruch na vodovodní síti

Odkaz na starší článek najdete ZDE.

