Obec Senohraby zavádí dálkové odečty patních vodoměrů
Obec Senohraby ve spolupráci s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě obce - společností
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., zahájí realizaci projektu instalace dálkových odečtů
patních vodoměrů. Technologie se bude postupně osazovat v průběhu letošního a příštího roku.
Nejdříve bude vytvořena přenosová síť a následně budou jednotlivá odběrná místa vybavena
vodoměrem s dálkovým odečtem. Po osazení dálkového odečtu už na odběrném místě nebudou
probíhat fyzické odečty a fakturace bude probíhat automaticky na základě dálkového odečtu čtyřikrát
ročně.
Jak technologie funguje?
Zvolená technologie skupiny Suez Group S.A.S. se ve světě využívá více než 50 let pro přenosy z různých
typů měřidel. V České republice se technologie využívá na více než 40 000 vodoměrů. Systém spočívá
ve vytvoření lokální přenosové sítě pomocí čidel osazených na vodoměrech a sběrných antén
umístěných na vyvýšených místech v obci. Čidla čtyřikrát denně vysílají informaci o spotřebě, antény
pak přes GPRS síť nasbíraná data přenášejí na server k dalšímu zpracování.
Co přinesou dálkové odečty odběratelům?
Dálkové odečty odběratelům přinesou především vyšší komfort a nové možnosti řízení nákladů za
vodu. Po plošném zavedení dálkových odečtů budou odběratelům dostupná data z odečtů přes
webový portál, takže budou mít kdykoli a odkudkoli přehled o vlastní spotřebě a budou moci včas
odhalit různé anomálie (protékající ventil bojleru, prasklé potrubí, chybně zapojený zavlažovací systém
apod.). Případně budou moci využívat automatických upozornění na vysokou spotřebu či možný únik
ve formě SMS nebo e-mail.
Jak bude probíhat zavádění dálkových odečtů?
Pro odběratele nebude zavádění technologie představovat zvláštní zátěž. V průběhu let 2022 a 2023
je kontaktují pracovníci Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., s informací o nutnosti
zpřístupnění vodoměru. Technici provedou kontrolu kompatibility vodoměru s čidlem pro dálkový
odečet a v případě potřeby vodoměr vymění. Samotná instalace čidla pak trvá jen několik minut.
Odběratelé neponesou žádné náklady, spojené s instalací a provozem zařízení. Vše bude provedeno
zdarma!
Již žádné nahlašování stavu vodoměru a nutnost vstupu do vodoměrných šachet!
Pro odběratele odpadne nutnost nahlašování stavu vodoměru. Pracovnice, která odečty v minulosti
prováděla, již nebude muset všechny nemovitosti v obci 2x ročně obcházet a stavy vodoměrů (někdy i
po opakovaných výzvách a urgencích) od majitelů pracně získávat. Příští odečet v polovině roku 2022
provedou již pracovníci VHS Benešov, kteří každý vodoměr zkontrolují a odečtou jeho stav.
Prosíme tedy o součinnost s pracovníky společnosti VHS Benešov, kteří budou jednotlivé nemovitosti
obcházet a budou provádět výše uvedenou instalaci.
Děkujeme za spolupráci.
VHS Benešov, s.r.o.
za obec Senohraby Jana Svašková

