Dialog3G
מדידה

איסוף נתונים

בקרה

פתרונות

AMR/AMI

קבוצת ארד מציעה ללקוחותיה בארץ ובעולם פתרון מלא ומשולב לניהול משאב המים.

חברת ארד בע"מ מתכננת ,מפתחת ומייצרת מדי-מים איכותיים ,בעלי רמת
דיוק גבוהה עבור יישומים כגון :משק הבית ,מפעלי מים ,השקיה וניהול משק המים.
החברה ממוקמת בקיבוץ דליה ,ישראל.

ארד טכנולוגיות בע"מ ,מפתחת ומייצרת מערכות מתקדמות
לקריאה ממוחשבת של מדי מים ,הכוללות מוני מים משדרים,
איסוף הנתונים במגוון שיטות ומערכות שליטה ובקרה
מבוססות אינטרנט.
החברה ממוקמת ביוקנעם ,ישראל.

צפון אמריקה

אירופה

אסיה

חברת  Master Meter Inc.מרכיבה,
משווקת ומעניקה שירות לחברות מדידת
מים בכל רחבי ארצות הברית וקנדה,
החברה מציעה מגוון רחב של גדלים,
תצורות ,אביזרים ויישומים מיוחדים של
מדי-מים.
החברה ממוקמת בטקסס ,ארצות הברית.

חברת  Contazaraמייצרת מדי מים
בטכנולוגיות ייחודיות ולה נתח שוק
משמעותי בשוק המוניציפאלי הספרדי.
החברה ממוקמת בסרגוסה ,ספרד.

Arad Metering Technologies Wuhan Co, Ltd.
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(ארד סין) היא חברה בת של קבוצת ארד,
מייצרת ומפיצה את מוצרי ארד בטריטוריה
הסינית.
החברה ממוקמת בווהאן ,סין.

פתרונות ניהול מים  -מערכות איסוף נתונים ממוחשבות  AMR/AMIשל קבוצת ארד

הפתרונות הייחודיים של קבוצת ארד נותנים מענה לצורך של ספקי המים לבקרה ,מדידה מדויקת וחיוב בזמן אמת של צריכת מים.
קבוצת ארד מספקת מגוון פתרונות המתאים לצורכי הלקוחות ,ביניהם חברות חקלאות ,תשתיות ותאגידי מים ובכך תורמים לצמצום
בבזבוז המים ,לשיפור היכולות הניהוליות של מדידות המים ולחיסכון בכסף.
מאז היווסדה בשנת  ,1941צברה ארד מוניטין בינלאומי בכל הקשור לאיכות ודיוק במדידה ,בקריאה ,באיסוף ובניהול נתונים
ממדידת מים והטמעתם במערכות החיוב.
כיום 75% ,מסך כל המכירות הם מדי-מים מתקדמים לקריאה ממוחשבת (.)AMR/AMI
מוצרי ארד מופצים ביותר מ 60-ארצות ברחבי העולם ועומדים בדרישות הרגולציה ותקני האיכות המקומיים והבינלאומיים.
מערכת ניהול האיכות ,איכות סביבה ובטיחות המשולבת של ארד בע"מ מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי /לפי התקנים ISO 9001
.ISO 14001 ,ISO 18001
מדי המים מתוצרת ארד בע"מ נושאים תו תקן ישראלי על פי ת"י  ,63ותו תקן אירופי  CEעל פי הדירקטיבה האירופית EC2004/22
ותקני  OIMLR49ו.ISO4064-

מוצרינו קיבלו אישורי התאמה לשימוש במי שתייה מטעם מעבדות שונות בעולם בהתאם לדרישות הלקוחות .שווקי היעד:
שוק מקומי  -לפי ת"י 5452
צפון ודרום אמריקה -תקן NSF
אנגליה/אירלנד WRAS -
צרפת ACS-
גרמניה KTW-
אוסטרליה AS4020 -
על מנת לשמור על מעמדה כמובילה בתחום ,משקיעה קבוצת ארד בכל שנה חלק גדול מהכנסותיה במחקר ופיתוח .קבוצת ארד
זכתה לצמיחה דו-ספרתית במהלך עשר השנים החולפות כתוצאה ממכירת מערכות מדידת מים .מיליוני מדי מים תוצרת ארד,
מותקנים ברחבי העולם והחברה כבר מכרה מעל  4.5מיליוני מדי-מים חכמים והפכה למובילה העולמית בפתרונות מדידה מתקדמים.

מד מים אולטרסוני למדידה ביתית

f u t u r e

t h e

i n t o

T u n i n g
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פתרונות ניהול מים  -מערכות איסוף נתונים ממוחשבות ()AMR/AMI
החל משנת  2000קבוצת ארד מציעה גם מערכות
אוטומטיות מתקדמות לקריאת מונים בזמן אמת,
תשתיות מדידת מים מתקדמות ( )AMR/AMIוניהול נתוני
מונים מקיף למדידת מים מדויקת.
פתרונות ניהול המים  AMI/AMRהינם פתרונות מותאמים
פרטנית ,שנועדו לתת מענה לדרישות הספציפיות של
כל לקוח וכל פרויקט לגופו על פי הצרכים ,הדרישות
והאזור הגיאוגרפי בכדי להבטיח שהלקוחות יזכו
לפתרונות הטובים ביותר ,בהתאם לצרכיהם הייחודיים.

מערכות קר"מ AMR
טכנולוגיית קריאת המונים האוטומטית מאפשרת איסוף נתוני
צריכה ,ניתוח מידע ונתוני מצב ממדי המים ,ממכשירי מדידה
וניטור אחרים ,והעברתם למסדי נתונים מרכזיים לצורך חיוב,
אבחון ,תיקון תקלות ואנליזה .הטכנולוגיה חוסכת לספקי השירות
את ההוצאות הכרוכות בנסיעות תקופתיות לכל אתר לצורך
קריאת המונים.

בקרה
איסוף נתונים

תשתית מדידה מתקדמת AMI
מערכת מדידה מתקדמת ( - AMIקר"מ) אוספת ומנתחת את נתוני צריכת המים בזמן
אמת .מערכת הקר"מ כוללת את מדי המים ,מערכת תקשורת ותוכנת ניהול נתוני מונים
( .)MDMהמערכת מנהלת תקשורת דו כיוונית עם מדי המים ומאפשרת שליחת פקודות
ושינוי פרמטרים מרחוק.

בקרה

מדי מים
איסוף נתונים אוטומטית
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מדי מים

ניהול יעיל של מערכת קריאות מדי המים

חברת Southern Water

אחת מחברות המים והביוב הגדולות ביותר באנגליה  ,Southern Waterצריכה היתה
לפתח תכניות ארוכות טווח ,כדי להבטיח שתוכל להמשיך ולספק מי שתייה באיכות
גבוהה ליותר ממיליון משקי בית בדרום אנגליה ,באחד האזורים היבשים ביותר
בבריטניה.
מדידת מים יעילה ,איתור נזילות ועידוד חיסכון בצריכת מים ,מהווים חלק בלתי נפרד
מהמטרות האסטרטגיות של  ,Southern Waterכדי להבטיח עלות אפקטיבית של
מאגרי מים בטווח הארוך.
עם התקנת מוני המים מדגם גלדיאטור של ארד ,משולבי מערכת הDialog 3G-
לקוחות  Southern Waterזוכים לשליטה על השימוש במים שלהם ועל חשבונותיהם.
מוני המים מאפשרים לחברת  Southern Waterלקרוא מרחוק את צריכת המים
האישית ולשלוח חשבון מדויק לכל משק בית ,על פי הצריכה בפועל.
בנוסף לכך ,בזכות תכונות מדידת המים המתקדמות של ארד ,חברת Southern Water

יכולה לשפר את איתור הנזילות ולפיכך לחסוך כמויות משמעותיות של מים ואנרגיה.

דארן בנת'ם
מנהל פרויקט Universal Metering
(מחזיק במונה גלדיאטור).

"המונה של ארד נותן את המענה הטוב ביותר לצרכים שלנו...
הוא משפר במידה רבה את פריון העבודה ומאפשר איסוף נתונים
רבים יותר".
"המשמעות של אחסון הנתונים לטווח ארוך היא בכך שהוא
מאפשר לנו להציג מגמות צריכה ולאתר נזילות במהירות".
ג'ון קרוק ,מנהל התקנות
פרויקט Universal Metering

הפחתה של  75%מכמות המים הלא מחויבת
מימי הדרום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,הפועלת במרכז ישראל  20ק"מ דרומית
לתל אביב ,הנה אחת מחברות השירותים הציבוריים הגדולות והוותיקות ביותר
בישראל .החברה נוסדה בשנת  1968מספקת מים לצריכה ביתית וחקלאית כאחד.
בחיפוש אחר פתרון שיסייע בהפחתה של כמות המים הלא מחויבת (non-revenue
 ,)waterיישמה מימי הדרום את הפתרון הכולל של ארד והשיגה חיוב מדויק והוגן,

מימי הדרום

"כיום ,בזכות המערכת של ארד,
אנו מעודכנים מדי יום על צריכת
המים ,התראות ,חבלות ונזילות
ויכולים להגיב מיד לכל בעיה
שנוצרת".

שיפור ניהול מערך המים ואיסוף נתונים המשמשים לתכנון אסטרטגי עתידי של
סטטיסטיים
מערכות המים .זמינותם של נתונים בזמן אמת על צריכת מים ,כגון נתונים
יואב כהן ,מנכ"ל
ואת
לקוחות
שיפרו את תהליך קבלת ההחלטות והפחיתו את מספר השיחות לשירות
מימי הדרום
תלונות הלקוחות.
אגודה שיתופית חקלאית
•הפחתה של כמות המים הלא מחויבת מ 8%-ל2%-
•הקטנת עלויות התחזוקה
•חיוב מדויק
•קריאה מרחוק
•איתור נזילות מיידי
•ניהול נתונים בזמן אמת
•הקטנת מספר קריאות השירות של הלקוחות והתלונות שלהם
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סוגי רשתות תקשורת מערכת קריאת מונים מרחוק /תשתית מדידה מתקדמת ()AMR/AMI

קבוצת ארד מציעה פתרונות מקיפים המיושמים במלואם לקריאת מונים מרחוק בהתאמה אישית ,המאפשרים איסוף נתונים
בשיטת קריאה מרוכזת ,קריאה ידנית ,קריאה בהליכה ,קריאה בנסיעה ואתרים מרוחקים המאפשרים לחברות שירותים ציבוריים
ותאגידי מים לאסוף נתונים באופן אוטומטי ולשלוט במוני מים מרחוק בזמן אמת.

מערכת קריאה קבועה (תשתית מדידה מתקדמת)
בקרת מדידת מים אוטומטית מרחוק בזמן אמת
מערכת הקריאה מרחוק של ארד ,המותקנת כיום במאות חברות לאספקת מים ,תאגידים ,רשויות מקומיות ואגודות מים ,משפרת את
היעילות התפעולית של ספקי המים ומשפרת את השירות ללקוחות.
קבוצת ארד מציעה פתרונות מקיפים ומותאמים אישית לקריאת מונים מרחוק ,המאפשרים לספקי המים ותאגידי מים לאסוף
נתונים באופן אוטומטי ולשלוט במוני מים מרחוק בזמן אמת.
הפתרונות של ארד משלבים ניסיון נרחב ויכולות אלחוטיות מתקדמות עם תוכנת ניהול נתוני מונים רבת עוצמה .המערכת
המתקדמת אינה מצריכה כל גישה פיסית או בדיקה חזותית של מונים ומספקת התראות בזמן אמת על בעיות כגון אובדן מים או
שבר בצנרת.

יתרונות עיקריים:
•הצלחה מוכחת בהפחתה של כמות המים הלא
מחויבת
• זמינות של מידע בזמן אמת
•איסוף נתונים מדויק ואמין במיוחד
•מגוון רחב של התראות בזמן אמת
•ניתנת לשילוב עם רוב מערכות החיוב
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קריאה בהליכה ,קריאה בנסיעה (מערכת קריאת מונים מרחוק )AMR
הפתרון המתקדם של קבוצת ארד מציע מערכת אוטומטית חדשנית לקריאה ואיסוף נתונים בהליכה ו/או בנסיעה המאפשרת
קריאת מוני מים חכמה ,חסכונית ויעילה.
קריאה בנסיעה  -כיסוי יעיל של מוני מים על פני שטח גדול .מסופון המותקן ברכב ,אוסף אוטומטית את כל הקריאות ממוני מים
סמוכים המצוידים בטכנולוגיית השידור האלחוטית המתקדמת של ארד .המערכת יכולה לקרוא עד אלפיים מוני מים בשעה,
באמצעות קורא מונים יחיד באזור פרברי ומספר מונים גדול עוד יותר בבניינים רבי קומות.
קריאה בהליכה  -מערכות אוטומטיות של קריאה בהליכה לקריאת נתונים .מערכות אלו אידיאליות למקומות בלתי נגישים לכלי
רכב וכוללות את כל היתרונות של פתרון קריאה בנסיעה המתואר להלן.

יתרונות עיקריים:
•קריאות של עד  2,000מונים בשעה
•ניתן לשידרוג למערכת קריאה מרוכזת ( )fixed networkללא צורך בשינוי המונים
•אין צורך בהפעלת מונה
•המונים יכולים לאחסן עד  4,000קריאות קודמות
•התראות בזמן אמת
•אין צורך בגישה לנכס
•נתוני חיוב מדויקים
•יכולת תכנות מרחוק של מד המים
•אחסון קריאה של  10חודשים

איסוף נתונים מרחוק ומאתרים מבודדים
()Dialog3G Cellular
פתרון  Dialog Cellularהוא אחד הפתרונות המתקדמים ביותר
המצויים בשוק כיום וניתן לחברו למדי-מים דיגיטאליים ,אנלוגיים
ומוני  .Dialog 3Gעם מודם  GPRSמובנה Dialog 3G Cellular ,עושה
שימוש ברשתות הסלולאריות הזמינות לצורך שידור נתוני מונים
למרכזי בקרה.
היחידה הפועלת באופן עצמאי אוספת נתונים פעמים רבות
מדי יום .משתמשים יכולים לקבל מידע על מה מתרחש ברשת
אספקת המים שלהם ולהגיב מיד לכל התראה.

יתרונות עיקריים:
•כיסוי של מונים "מחוץ לטווח"
•קלט דיגיטאלי ואנלוגי הניתן לתכנות
•התראות על חבלות
•התראות על נזילות
•יציאות בקרה
•נתוני קריאת מונים מצטברים
•אינדיקציה של קצב הזרימה והתראות
•חישוב ואינדוקציה של אובדן אספקת מים
•יכולות תקשורת דו-כיוונית עם מערכת ניהול
נתוני מונים CityMind
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Dialog 3G CityMind

בקרה וניהול
מערכת לניהול מדי המים ( - )MDMפיקוח ,ניהול ובקרה של רשתות מוני מים
קבוצת ארד מציעה פתרונות לניהול נתוני מדי מים באמצעות תוכנה רבת עוצמה
מבוססת רשת ( )WEBהמסייעת לספקי המים בפיקוח ,ניהול ובקרה של רשתות המונים
שלהן.
תוכנת  CityMindהנה חלק ממערכת הקר"מ (קריאת מונה ממוחשבת מרחוק) החדשנית
של ארד  .Dialog 3Gהתוכנה מספקת מגוון של דוחות וניתוחים סטטיסטיים .המערכת
מציעה איתור נזילות בזמן אמת ,התראות ספציפיות על פריצות ,נזילות וחשדות לגניבה
ומתממשקת בצורה חלקה עם מערכות תוכנה אוטומטיות.

יתרונות עיקריים:
•מערכת לניהול קריאת מוני המים המתקדת ביותר
•איתור נזילה בזמן אמת
•זמינות של דוחות ונתונים סטטיסטיים רבים
•מפות  GISעם התראות וסטאטוסים
•יכולות תקשורת דו-כיוונית עם Dialog Cellular
•פורטל לצרכנים
•ניהול אזורי מדידה וקבוצות פחת ()DMA
•נתוני קריאת מונים מצטברים
•כיוון זרימה
•חישובים והתראות על פחת מים

הפתרון של ארד מבוסס על אלגוריתם מיוחד ,שנכתב בשיתוף פעולה עם מומחי
ניהול מערכות המים של  ,IBMהמערכת יוצרת אפיון צריכה על סמך איסוף נתונים,
ניתוח והשוואה.
תוכנת  CityMindמאפשרת בקרה מרחוק של כל מונה ומונה .מערכת מתקדמת זו
מאפשרת לספק המים לנהל בדרך פשוטה וידידותית את כל הפעילויות הקשורות
במדי המים ,בכל זמן נתון ולהציגו בטבלאות ,גרפים ודוחות כגון צריכה השוואתית,
היסטוריה של חריגות וכדומה.
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Dialog 3G CityMind

אזורי מדידה ()DMA
ספקי מים ,תאגידים ,ישובים כפריים ואגודות חקלאיות מחפשים כל העת אחר דרכים ופתרונות להתייעלות ולצמצום פחת המים
בתשתית הציבורית ,תוכנת  CityMindמאפשרת ניהול אזורי מדידה באופן פשוט ,תוך מתן התראה על כל חריגה ובכך מסייעת
לצמצום פחת המים במערכת הציבורית ,כמו גם במערכת הפרטית של הצרכן.
על ידי חלוקת רשת המים לאזורי מדידה מחוזיים ( ,)DMAsספקי המים יכולים לנהל טוב יותר את הצריכה של משתמשי הקצה,
הנזילות ,או החבלות ולספק דיוק ויעילות משופרים ובקרת ניהול מדי מים חדשנית ומתקדמת.
תמיכה בכל מבני שכבות הנתונים
( ESRI, AutoDesk, ArcGISוכדומה)

דוחות גיאוגרפיים מפורטים

ניהול לחצים ובקרת שסתומים
ארכיטקטורה מבוססת גוגל
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Dialog3G

AMR/AMI Solutions

Dialog 3G CityMind

מודול מערכת מידע גיאוגרפית ()GIS
מודל  - GISמערכת מידע גיאוגרפי חזותית וידידותית למשתמש
מערכת  GISהמשולבת בתוכנת ניהול מדי המים  CityMindמספקת כלי ניהולי ותפעולי למדי המים ולשכבות גיאוגרפיות נוספות.
המערכת קלה לתפעול ולשליטה ,מציגה באופן חזותי את כל המידע הדרוש לספק המים.
תוכנת ניהול מדי המים המתקדמת בעולם  CityMindהנמצאת בשימוש במספר רב של ישובים ,תאגידים ,רשויות ואגודות מים
בישראל ובעולם ,מאפשרת לספק מפה "חיה" של העיר ושל שכבת מדי המים ,עם כל ההתראות והחיוויים המגיעים ממד המים.
תוכנת  CityMindכוללת גם ממשקים לתוכנות גיאוגרפיות של  ESRIדרך חברת סיסטימטיקס וכן ממשקים לתוכנות בילינג כמו ,SAP
החברה לאוטומציה ,פריורסיטי ,מטרופולינט ,EPR ,מימד ועוד

מפת עיר "חיה" המציגה סטאטוסים והתראות

מגוון של אפשרויות תצוגה
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יישומים מתקדמים לצרכן הסופי

אתר צרכנים ()Read your Meter
היישומים מאפשרים לצרכנים לקבל מידע רחב היקף בזמן אמת
על צריכת המים שלהם ,לקבל התראות נזילה ,צריכה חריגה
ותקשורת ישירה עם ספק המים.
ניתן לעשות קישור מאתר הצרכנים של ספק המים לאתר חברת
ארד.

יתרונות המערכת:
•שקיפות מלאה
•תחזית צריכה
•התראות על נזילות
•מערכות מסרים חכמות עם תמיכה ללקוחות
•הודעות  SMSודוא"ל

אפליקציה לסמארטפון
אפליקציה לסמארטפון מאפשרת לצרכנים לעקוב אחר צריכת המים שלהם ,בכל
מקום בו הם נמצאים.

האפילקציה זמינה בגרסאות iPhone

ואנדרואיד ומציעה את היתרונות
הבאים:
•גרפים מפורטים של צריכה
•התראות על נזילות
•הודעות בזמן אמת
•תחזית צריכה
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