Från mekaniska mätare
till ultraljudsmätare
– Dra nytta av fördelarna med smart mätning
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För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden
måste vi ibland byta perspektiv och våga släppa taget om
det gamla. Detta gäller även inom vattenmätning. I och med
att tekniken förändras snabbt är det nu rätt tid att ta farväl
av mekanisk mätning och välkomna fördelarna med smart
mätning.

Tydliga fördelar med ultraljudsmätning
Under flera års tid har mekaniska mätare varit det
naturliga valet. Men i dagens digitala värld där behovet av
kommunikation och anslutningsmöjligheter ökar varje dag,
räcker det inte längre att bara vara bra. Smart mätning är
framtiden och fördelarna är många:
Ultraljudsmätaren har inga rörliga delar jämfört med
dess mekaniska motsvarighet. Detta innebär att den inte
påverkas av slitage och bibehåller exakt precision genom
hela livscykeln. Förutom att mätaren tillhandahåller korrekt
fakturering förbättras även datakvaliteten.
I motsats till den mekaniska mätaren har ultraljudsvattenmätaren en fjärravläsningskapacitet som fungerar
utan tilläggstjänster. Detta bidrar inte bara till en avsevärd
minskning av tiden det tar att samla in data, utan även till
förbättrad resursfördelning. Därmed undviker du felaktiga

avläsningar och uppföljningar, du sparar tid och pengar som
du kan lägga på mer värdeskapande aktiviteter och erhåller
ett brett spektra av data vilket gör att du kan tillhandahålla
en bättre kundservice.
Slutligen möjliggör de intelligenta larmen i
ultraljudsvattenmätarna effektiv spårning av driftstörningar
såsom läckage, sprickor, returflöden och sänker mängden
vattenförluster i ditt distributionsnät.

Framtiden är redan här
Att byta från mekaniska mätare till ultraljudsmätare öppnar
upp för flera möjligheter som möjliggör en övergång till
en enklare och mer lönsam framtid. Att investera i smart
mätning gynnar både dig, dina förbrukare och miljön över tid.
Framtiden är redan här.
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