אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ארד ניוזלטר דצמבר 2018

שלום ],[First Name
קבוצת ארד הינה מובילה עולמית בפיתוח ,ייצור והפעלת פתרונות מתקדמים של מערכות מים
חכמות ככלל ,ובתחום מוני המים החכמים בפרט .מד המים החדש  Sonataשהשקנו לאחרונה
נחשב למד מים מהפכני באיכותו ובביצועיו ,ומשלים משפחה שלמה של מדי מים אולטראסוניים.
ארד מספקת פתרונות תקשורת מתקדמים  AMIהמאפשרים קישוריות איכותית ורציפה של
המדים החכמים בפריסה העירונית וכפרית .במקביל ,הקבוצה מקדמת התאמה טכנולוגית של
מוצריה לפרוטוקולים מתקדמים ,שהולכים וצוברים תאוצה ברחבי העולם.
אנו משקיעים משאבי מחקר ופיתוח בתחומי ה  Data Analyticכחלק ממהפכת ה.Big Data
בעתיד הקרוב ניתן יהיה להפיק תובנות נוספות מהמידע המתקבל ממדי המים וממערכות נוספות,
ולהפוך אותן להמלצות לפעולה.
לקראת שנת  2019ברצוני לאחל לך בשם קבוצת ארד שנה אזרחית מוצלחת ופורייה.
רגב ינאי ,סמנכ"ל שיווק ישראל ,חברת ארד

מכסה הידרנט כפיר

אוקטב נירוסטה

מוצר חדש מבית ארד ,מכסה להגנה ולהתרעה
בזמן אמת לברזי כיבוי אש  .פתרון משלים
לניהול..
קרא עוד<<

יחודו של אוקטב הנירוסטה מתבטא בעמידות
המצוינת שלו שמבטיחה עמידה בתקן מי
השתייה..
קרא עוד<<

את תופעת הבצורת לומדים להכיר
גם באירופה

הושק מדד ישראלי ראשון מסוגו
לערים חכמות ומקיימות

עד לפני מספר עשורים בצורת הייתה תופעה
נדירה יחסית ,שיוחסה בעיקר ליבשת אפריקה
ולאזורים המדבריים בעולם .אולם ההתחממות
הגלובלית ושינויי האקלים הפכו את הבצורת
לתופעה הרבה יותר נוכחת..
קרא עוד<<

חודש שעבר הושק במרכז הבינתחומי הרצליה
המדד לערים חכמות ומקיימות .המדד ,הראשון
מסוגו בישראל ‐ ומהראשונים בעולם ‐ מחבר
מטרות ומדדים של אסטרטגיה וקיימות עירונית
לעולם של חדשנות..
קרא עוד<<

רשות המים פרסמה אישורי דגם למוצרי ארד‐ מדי המים של ארד קיבלו אישור דגם
בהתאם לנהלים החדשים של רשות המים <<
הסתיים בהצלחה פיילוט של מוני מים סונטה ארד‐ הפיילוט התקיים בתאגיד המים מי כרמל
במסגרת "קול קורא" של רשות המים
קבוצת ארד ממשיכה להתרחב ורכשה לאחרונה את חברת  WaterTechהאיטלקית העוסקת
בפיתוח וייצור מערכות למדידת מים <<
למערכת ה  City Mindהתווספה התראה חדשה לטיפול יעיל בצריכות חריגות
שליליות וחיוביות ,וכן מודול הרשאות לצרכן משנה כגון גינון עירייה .לפרטים יש
לפנות למנהל הלקוח
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