INDUSTRIEL IoT LØSNINGER FOR DETEKTION AF
VANDLÆKAGER OG OPTIMERET STYRING AF VANDFORBRUG

AINTELLIGENT
VANDFORBRUG
Undgå vandskader, vandspild og
optimer vandforbruget helt op til
25%.

WINT IoT WATER Intelligence
WINT´s AI baseret vandstyringssystem og udstyr identificerer omgående lækager og unormalt
vandforbrug. Systemet advarer og kan automatisk afbryde vandtilførslen ved lækager eller væsentlige
forbrugsafvigelser. Intelligent overvågning i realtid forhindrer lækager og spild, hvilket reducerer
vandforbruget og eliminerer vandskader.

Udvalgte kunder

WINT Water Intelligence
Professionel løsning
PROFESSIONEL STYRING AF VANDFORBRUG
WINT Water intelligence system identificerer og registrerer
vandlækager i bl.a. kontorbygninger, industribygninger,
produktionslinjer, boliger, lejligheder og på byggepladser. WINT
AI Water system forhindrer dermed vandskader forårsaget af
utætheder, sprængte rør eller defekte vandanlæg og systemer.
Endvidere kan løsningen tilkobles brand- og sprinklersystemer.
Med et WINT AI system kan virksomheder og ejendomme sikre
sig og endvidere reducerer vandforbruget med helt op til 25 %.
Foruden store besparelser understøtte løsningen miljøvenlige
initiativer og krav.

AI OG CLOUD SYSTEM
WINT AI løsningen håndterer og styrer avanceret data samt
forbrugsmønstre ved brug af kunstig intelligens. Løsningen
inkluderer en intelligent vandmåling med integreret cloud
computing, som giver adgang til flere analysefunktioner baseret
på realtidsinformation.
Når unormale vandforbrugsmønstre detekteres, afgives
omgående alarmer og systemet kan automatisk lukke
vandforsyningen lokalt for at forhindre lækage og overforbrug.
Med et avanceret back-end data system opnås der fuld kontrol
og overvågning af vandsystemer for driftspersonale eller / og
bygnings- og vedligeholdelsespersonale.

FORDELE MED WINT?
Undgå vandskader
WINT AI løsningen identificerer lækager, når de opstår, advarer
driftspersonalet omgående og kan automatisk lukke for
vandforsyningen for at forhindre skader.
Reducer forbruget og spild
Eksisterende referencekunder har reduceret og sparet mellem
15%-25% på det løbende vandforbrug ved at implementere WINT
løsningen.
Avanceret driftledelse & kontrol
WINT's cloud baserede administrationsportal giver fuld synlighed og
kontrol over alle installerede enheder på alle forbrugssteder.
Avancerede rapporter, forbrugstendenser og driftsmuligheder styres
lokalet eller via en APP.
Nøjagtighed og pålidelighed
WINT systemet leverer nøjagtighed, pålidelighed gennem on-device
intelligens og tilfører dermed de mest avancerede analytiske
muligheder i kombination med en høj datasikkerhed.
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