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Zdalny odczyt wodomierzy i monitoring 

obiektów wod – kan. 

Przesył danych– konieczność czy moda?
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Rodzaje systemów zdalnego odczytu wodomierzy:

1. Systemy mobilne ze względu tryb odczytu wodomierza dzielimy na:

✓ 1 kierunkowe

✓ 2 kierunkowe

✓ 1,5 kierunkowe

2.   Systemy stacjonarne (komunikacja GPRS)

3.   Systemy wykorzystujące komunikację GSM lub LoRa (Long Range Radio), Sigfox (868 MHz)
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Zalety wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy:

✓ Zmniejszenie zatrudnienia/kosztów

✓ Zwiększenie skuteczności odczytów

✓ Uzyskanie większej ilości danych

✓ Tworzenie stref pomiarowych

Wady wprowadzenia zdalnego odczytu:

✓ Wzrost kosztów – zakup urządzeń i oprogramowania 

do odczytu, zakup nakładek radiowych 

korespondencja, wynagrodzenia, materiały biurowe

✓ Pogorszenie płynności finansowej

Wady i zalety zdalnego systemu odczytu wodomierzy
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Urządzenia i oprogramowanie – 4 000 zł

Nakładki radiowe – 45 000 zł

Montaż nakładek – 3 000 zł 

Koszty wysyłki faktur – 54 000 zł

Wynagrodzenia – 7 000 zł

Koszt roczny ok. 113 000 zł

+ pogorszenie płynności finansowej
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Psion + drukarka – 1 000 zł

Wynagrodzenia – 54 000 zł

Koszt wysyłki faktur – 5 600 zł

Koszt roczny ok. 61 000 zł
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Porównanie rocznych kosztów systemu radiowego i sytemu 

inkasenckiego dla 3000 odbiorców
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Oczywiście,  że TAK !!!

NIEZBĘDNY WARUNEK:

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi 

komunikacji z Odbiorcą

✓ e-faktura

✓ e-BOK

✓ e-płatności
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Czy system radiowy ma sens ?



Urządzenia i oprogramowanie – 4 000 zł

Nakładki radiowe – 45 000 zł

Montaż nakładek – 3 000 zł 

Koszty wysyłki faktur – 54 000 zł

Wynagrodzenia – 7 000 zł

Koszt roczny ok. 113 000 zł

+ pogorszenie płynności finansowej
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Psion + drukarka – 1 000 zł

Wynagrodzenia – 54 000 zł

Koszt wysyłki faktur – 5 600 zł

Koszt roczny ok. 61 000 zł
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Porównanie rocznych kosztów systemu radiowego i sytemu inkasenckiego 

dla 3000 odbiorców po wdrożeniu e-BOK, e-faktura, e-płatności

Koszty wysłki faktur – 54 000 zł

Wynagrodzenia – 7000 zł 3500  zł 

Koszt roczny ok. 55 500 zł

+ pogorszenie płynności 

finansowej
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Jak przekonać Odbiorców do e-faktury? e-bok? e-płatności?

✓ Niższy abonament

✓ Konkursy, losowania itp.

✓ Edukacja ekologiczna
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Rodzaje systemów zdalnego przesyłu danych z obiektów wod-kan do centrum 

operatorskiego:

✓ Systemy radiowe

✓ Systemy oparte na komunikacji GSM

✓ Systemy oparte na komunikacji GPRS

✓ Systemy internetowe

Monitoring obiektów wod-kan
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✓ Szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych

✓ Bieżące monitorowanie procesów

✓ Możliwość zdalnej ingerencji w pracę urządzeń

✓ Dostęp do danych niezbędnych do optymalizacji działania systemu 

wod – kan

✓ Archiwizacja danych

✓ Ograniczenie zatrudnienia

✓ Redukcja kosztów
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Zalety zdalnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami wod-kan

Czy są jakieś wady ?

✓ Koszty oprogramowania i urządzeń
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✓ Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika

✓ Niskie koszty włączenia nowych obiektów do sytemu

✓ Uczciwe zasady konkurencji dla wykonawców

✓ Obniżenie kosztów inwestycji
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Własny system monitoringu i zarządzania obiektami wod-kan
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