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Η αγορά της έξυπνης μέτρησης του νερού

Σύμφωνα με τον IWA (International Water Association), σε παγκόσμιο επίπεδο το μη
ανταποδοτικό νερό (non-revenue water) αντιπροσωπεύει το 35% του παρεχόμενου νερού,
ενώ σε μερικές χώρες μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75%. Ώς κύριες αιτίες αναγνωρίζονται:

▪ Φαινόμενες απώλειες (apparent or commercial losses), κλοπή νερού, παραβίαση
μετρητή, λάθος καταγραφή, κτλ

▪ Πραγματικές απώλειες (real losses), διαρροές, υπερχειλίσεις, κτλ

Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας «The World Bank», μια συντηρητική εκτίμηση
του συνολικού ετήσιου κόστους για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε όλο τον κόσμο είναι US
$14 δις.

Εξοικονομώντας μόνο την μισή ποσότητα από το μη ανταποδοτικό νερό στις
αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 100 εκ άνθρωποι χωρίς επιπλέον
υδάτινους πόρους.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα είχαν όφελος US $2,9 δις ως πρόσθετο εισόδημα.
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Η αγορά της έξυπνης μέτρησης του νερού

Εξαιτίας της παραγωγής της τεράστιας σε μέγεθος πληροφορίας από τους μετρητές στο
ευφυές δίκτυο ύδρευσης επιβάλλεται η ύπαρξη λογισμικών για την διαχείριση τους:

▪ AMR (automatic meter reading) μέγεθος αγοράς US $3,6 δις μέχρι το 2022**

▪ AMI (advance meter infrastructure) μέγεθος αγοράς US $1,5 δις μέχρι το 2022**

*Global Market Insights Inc
**BccResearch

Ο IWA έχει αναπτύξει μια τυποποιημένη μεθοδολογία για την αποτελεσματική διαχείριση
δικτύων ύδρευσης και υπολογισμού του μη ανταποδοτικού νερού, που έχει υιοθετηθεί από
εθνικές ενώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών αποτελεί
σημαντικό άξονα δράσης της μεθοδολογίας.

Σύμφωνα με μελέτες* η αγορά έξυπνων μετρητών νερού θα ξεπεράσει τα US $3 δις μέχρι το
2024 παγκοσμίως.
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Το έξυπνο δίκτυο ύδρευσης

Όπως κάθε πληροφοριακό σύστημα, το ευφυές δίκτυο ύδρευσης δομείται από επίπεδα
όπως:

▪ τους αισθητήρες,

▪ τον τηλεχειρισμό, μέσω της μεταφοράς/συλλογής δεδομένων και επικοινωνία με τις
συσκευές

▪ της διαχείρισης/απεικόνισης των δεδομένων,

▪ μέχρι την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Το τελευταίο καλύπτει πολλές
κατηγορίες, από την υποστήριξη αποφάσεων, την αυτοματοποίηση ενεργειών κτλ.
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Υπηρεσίες της Intracom Telecom

Όπως κάθε πληροφοριακό οικοσύστημα, το ευφυές δίκτυο ύδρευσης δομείται από επίπεδα ξεκινώντας από:

▪ τους αισθητήρες,

▪ τον τηλεχειρισμό, μέσω της μεταφοράς/συλλογής δεδομένων και επικοινωνία με τις συσκευές

▪ της διαχείρισης/απεικόνισης των δεδομένων,

▪ μέχρι την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Το τελευταίο καλύπτει πολλές κατηγορίες, από την
υποστήριξη αποφάσεων, την αυτοματοποίηση ενεργειών κτλ

▪ Ολοκληρωμένη μεταφορά και 

διαχείριση δεδομένων

▪ Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

▪ Υπηρεσίες OSS/BSS SW & 

Ολοκλήρωσης με Εταιρικά Συστήματα

▪ Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ευφυούς 

διαχείρισης πόλης
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Ολοκληρωμένη μεταφορά και διαχείριση 
δεδομένων

Προσδιορισμός των διαθέσιμων τεχνολογιών για τη συλλογή, την επικοινωνία, τη μεταφορά,
την απεικόνιση και την ανάλυση πληροφορίας από απόσταση:

▪ Ορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τον τρόπο επικοινωνίας, απεικόνισης και
ανάλυσης της συλλεγόμενης πληροφορίας

▪ Αυτόματη συλλογή δεδομένων (αποθήκευση, επικύρωση και αρχειοθέτηση) από
διαφορετικές πηγές σε AMI

▪ Σχεδιασμός για την Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων

▪ Υπηρεσίες Υλοποίησης Δικτύων & Πεδίου

▪ Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, Outsourcing & Υπηρεσίες Διαχείρισης (e-portal κτλ)
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Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες Big Data και βασισμένη στην πλατφόρμα
BigStreamer ™, η Intracom Telecom προσφέρει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο λύσεων που
διευκολύνει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που
απορρέουν από τα δεδομένα που παράγονται από έξυπνους μετρητές, έξυπνα δίκτυα,
αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική ή εξωτερική πηγή

Intracom Telecom’s Solution: BigStreamer™ for Utilities conceptual architecture
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Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

H πλατφόρμα BigStreamer ™ for Utilities, μπορεί να επεξεργαστεί και να συγκεντρώσει τεράστια μεγέθη
ακατέργαστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον να επιτύχει:

▪ Εισαγωγή ιστορικών δεδομένων κατανάλωσης

▪ Συνεχής συλλογή μετρήσεων έξυπνων μετρητών

▪ Ανάλυση/συσχέτιση & εμπλουτισμός δεδομένων για πρόβλεψη κατανάλωσης & εντοπισμό απωλειών
εσόδων ή αφύσικης χρήσης

▪ Προσθήκη «εξωτερικών» δεδομένων, πχ δεδομένα καιρού, εργάσιμες ώρες & αργίες κτλ

▪ Μοντελοποίηση / πρόβλεψη κατανάλωσης ανά καταναλωτή

▪ Ομαδοποίηση παρόμοιων προφίλ κατανάλωσης και ειδοποίηση σε περίπτωση μετρήσεων κατανάλωσης
εκτός εύρους με βάση το ατομικό & ομαδικό μοντέλο

▪ Βελτίωση ακρίβειας μοντέλου πρόβλεψης με επιπλέον δεδομένα, πχ. γεωγραφικά στοιχεία, τύπος
κατοικίας κτλ

▪ Δημιουργία προφίλ χρήσης πέραν της
πρόβλεψης, ανά καταναλωτή, ομαδοποίηση
παρόμοιων προφίλ κατανάλωσης

▪ Υπολογισμό δεικτών απόδοσης (KPI’s) σε
πραγματικό χρόνο και να συγκρίνει με οριακές
τιμές που αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικούς
στόχους και να στέλνει ειδοποιήσεις ή να εκκινεί
ενέργειες σε άλλα συστήματα εταιρικά.



11

Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές και στην κατανάλωσηΕβδομαδιαία πρόβλεψη

Σύγκριση με παρόμοιες καταναλώσεις/ιστορικά δεδομέναΕντοπισμός ανωμαλιών
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Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Οφέλη για καταναλωτή και εταιρεία ύδρευσης:

▪ Συνεισφορά στον εντοπισμός απωλειών/κλοπής

▪ Μείωση κόστους κατανάλωσης με κατάλληλη προσαρμογή τρόπου
χρήσης/κατανάλωσης

▪ Συνεισφορά στον υπολογισμό του μη ανταποδοτικού νερού

▪ Συνεισφορά στην δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την εταιρεία
ύδρευσης

▪ Βελτίωση, αξιοποίηση λοιπών υπηρεσιών, μείωση λειτουργικών εξόδων και
επιχειρηματικού κινδύνου



13

Υπηρεσίες OSS/BSS SW & Ολοκλήρωσης με 
Εταιρικά Συστήματα

Σ’ ένα ευφυές δίκτυο, η αυξημένη χρήση διαφορετικών

συστημάτων πληροφορικής αυξάνει την ανάγκη για τη μεταξύ

τους αξιόπιστη αλληλεπίδραση και αποτελεσματικής

ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η Intracom Telecom διαθέτει τη τεχνογνωσία για την 

ολοκλήρωση και την ενορχήστρωση παλαιών και νέων 

συστημάτων, αυτοματοποιώντας λειτουργίες και 

ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της 

επιχείρησης.
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Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ευφυούς διαχείρισης 

Η πρόταση της Intracom Telecom, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και
λύσεων, ενσωματώνει αποτελεσματικά την έξυπνη υποδομή, την μεταφορά δεδομένων και
τις υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και παρέχει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στους δήμους και στις μεγάλες επιχειρήσεις / ινστιτούτα τη
δυνατότητα να μετατρέψουν την ιδέα της Smart City από όραμα σε πραγματικότητα !



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.intracom-telecom.com


