APLICAÇÃO
TELECONTAGEM
DE ÁGUAS

INOVAÇÃO

Independência do cliente na gestão do seu parque de contadores

MYWATER vem separar definitivamente os equipamentos
no “ponto de leitura” da infra-estrutura de comunicação
que os suporta garantindo a separação de competências
entre equipamentos e comunicações.

ESCALÁVEL À
MEDIDA DO CLIENTE

PLATAFORMA
M2M

REDE

LPWA

ConNecTING

Tanto em zonas rurais como urbanas., massificadas ou dispersas
Com a rede LPWA disponível a evolução e a progressão
das instalações faz-se onde, quando e em quantos
pontos o cliente quiser, sem necessidade de criação de
infra-estruturas de rede adicionais.

CONTADOR
INDUSTRIAL

CONTADOR
RESIDENCIAL

CLIENTE

CONFIANÇA NA
COBERTURA DE REDE

Infra-estrutura de comunicação sempre disponível e pronta a
utilizar nacional e internacionalmente

MYWATER assenta a sua tecnologia nas modernas redes
LPWA (Low Power Wide Area) oferecendo assim a
garantia de prévia disponibilidade de cobertura de rede.

CONSUMIDORES
FINAIS

GAMA

INSTALAÇÃO FÁCIL
Mais fácil que instalar um contador e executável pelas
mesmas equipas.

VOLUMÉTRICO

MONOJATO

MULTIJATO

ULTRASÓNICO

EQUIPAS ESPECIALIZADAS
DEDICADAS

Fabricantes de equipamentos e Operadores de Telecomunicações
Equipas especialistas e dedicadas em cada uma das áreas
põem ao seu dispor toda a sua experiência, know-how e
expertise garantindo a total operacionalidade do seu
projeto.

I T
INTERNET OF THINGS

Do tipo “Plug & Play”

WWW.CGF.JANZ.PT
AV. INFANTE D. HENRIQUE, 288
1950-421 LISBOA/ PORTUGAL

T. (+351) 218 316 000
geral@cgf.janz.pt

A SOLUÇÃO

ArquiTeTu

PERFORMaNCE

MYWATER é a inovadora solução de Telemetria assente nas modernas redes LPWA
(Low Power Wide Area) desenvolvida pela JANZ.

MYWATER não necessita de equipamentos intermédios na rede, como
concentradores ou repetidores, nem de infra-estruturas de rede dedicadas
e complexas.

MYWATER possui certificação de sensibilidade Classe 0 que lhe assegura
uma capacidade de comunicação mesmo em caves e zonas de interior.

MODERNA E INOVADORA

SIMPLES E ESCALÁVEL

A tecnologia MYWATER permite a integração dos contadores de água nos projetos
de Smart City, uma vez que utiliza as redes IoT (Internet of Things).
Esta solução, destinada a empresas e entidades gestoras de água, permite interagir bidirecionalmente
e sem intervenção humana com qualquer equipamento ou sistema de informação contribuindo
decisivamente para uma maior eficiência na gestão do parque, uma redução dos custos
operacionais e um aumento significativo do nível de serviço prestado aos clientes.
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FIM DAS REDES PRIVADAS E SISTEMAS PROPRIETÁRIOS
SIMPLES E EFICIENTE EM AMBIENTES URBANOS OU RURAIS

CONTADOR DE ÁGUA
Qualquer tecnologia de medição.

MÓDULO MYWATER
Diretamente acoplado ao contador para
permitir o registo de impulsos (para
contadores JANZ até DN50) via módulo
externo para qualquer marca.

GESTÃO BIDIRECIONAL E REMOTA ATÉ PONTO DE LEITURA
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VAnTaGeNS de redE

REDE LPWA

Para permitir a recolha dos dados (leituras
e alarmes) diretamente dos vários módulos.
Para parametrizar remotamente cada ponto
de leitura.

LPWA
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Elevada capacidade
das antenas

Cada antena cobre em Média:
Áreas rurais: 30 a 50 km
Áreas urbanas: 5 a 10 km

Cada antena recebe até
1milhão de equipamentos
em regime multi-inquilino.

Com garantia de cobertura
Indoor ou mesmo Deep
Indoor (objectos subterrados).

Capacidade de
armazenamento de dados
superior a 365 dias.

A sua tecnologia permite gerar até 96 leituras diárias efetuando uma
gestão inteligente dos dados de forma a minimizar o número de mensagens
enviadas.
Equipado com RTC (Real Time Clock) os dados recebidos são síncrones o
que permite a realização de balanços hídricos.
O envio de mensagens para a rede é efetuado de acordo com 2 perfis tipo:
Standard: 1 leitura/h – 1 envio/dia
Extremo: leitura 15/15 min – 4 envios/dia

ALARMES

FACILMENTE ESCALÁVEL E MODULAR

Longo Alcance
e Baixo Consumo

EXCELENTE E ROBUSTA

Imunidade a
ambientes urbanos
Muito pouca atenuação de
sinal por influência de
ruído urbano ou fenómenos
atmosféricos.
Perdas de comunicação
minimizadas ou mesmo
inexistentes.

Segurança

Tráfego assente em camadas de
comunicação encriptadas.
Cada mensagem é enviada em
3 frequências diferentes para reduzir
o risco de colisão.

APLICAÇÃO WEB
Os dados são enviados para o servidor
e apresentados ao utilizador através de
uma aplicação Web ou integrados
diretamente no sistema de gestão/
facturação através de API.

Fuga: 1 a 255 horas » parametrizável
Fluxo Inverso: 1 a 255 impulsos » parametrizável
Contador parado: 1 a 255 dias » parametrizável
Sob e Sobre consumo: caudais » parametrizável
Fraude: Quando o sensor de rádio é separado do contador.
Estado da bateria:

Perfil Standard:
vida útil 12 a 15 anos.
Perfil Extremo:
vida útil 6 a 8 anos

