
BEACON AMA 

Fjernaflæsningssystem til vandmålere. 

Det nyeste og mest moderne fjernaflæsningssystem af vandmålere er udviklet af Badger Meter Inc. 

Badger Meter er USA's største vandmåler producent og har produceret vandmålere i mere end 100 år. 
Mange vandværker i Danmark har haft fornøjelsen af den velkendte Recordall vandmåler som er 
kendetegnet af høj nøjagtighed, lavt startmoment og lang levetid hvor 20 år eller mere ikke er usædvanligt. 
Badger Meter har stor erfaring med fjernaflæste målere i USA og har leveret mere end 12 millioner målere 
til over 2.000 vandværker med fjernaflæsning. 

Udviklingen er løbet hurtigt de sidste to dekader, fra målere koblet til fastnet telefonen til målere koblet til 
el-nettet. Ønsket fra vandværkernes side om daglige aflæsninger ovehaler nu AMR systemer med drive-by 
løsninger. De større forsyningsselskaber har i længere tid installeret infrastruktur systemer, AMI, som via et 
utal af radio repeatere har fået daglige måleraflæsninger. 

AMI systermerne er dog tunge at drive og kræver IT færdigheder og server faciliteter. Systemerne skal 
opdateres og repeaterne kan give problemer i det daglige da grupper af målere ikke kan rapportere tilbage 
af forskellige årsager såsom batteri problemer eller nye bygninger. Ligeledes ved spredt bebyggelse skal der 
bruges mange repeatere og GPRS endpoints til et fuldt udbygget system.  

Belært af erfaringerne med AMI systemer, har Badger Meter udviklet en hosted internt baseret cloud 
løsning. Vandværker og forsyningsselskaber behøver nu ikke at have eget IT system, man logger sig blot ind 
på sin hjemmeside hvor alle relevante data er til rådighed i overskuelige grafer. Afregningsdata kan let 
downloades til FAS system.  

Hændelser som trend,  lækage, returflow, intet flow, over flow, manipulation, batteri vises på en 
overskuelig måde. Når alle målerne er indskrevet i systemet, kan alle hændelser m.m. vises på et integreret 
Google Map kort hvor man så kan nærstudere en hændelse. 

Vandmålerne er af nyeste teknologi, time-of-flight ultralyds vandmålere, med en batteridrift på 20 år, 
Målerne er robuste, totalt indstøbt i epoxy for 100 % vandtæthed. Hele serien fra 3/4” til 2” kan leveres 
med målerør af rustfrit stål og desuden kan ¾” og 1” målere leveres i en mere prisgunstig udgave af 
polymer plast. For større målere end 2” leveres Magnetisk induktive flowmålere 

Vandmålerne er med kabel tilsluttet end GPRS sendeenhed som anvender det eksisterende mobiltelefon 
mastesystem. Orion sendeenhederne er med SIM kort fra fabrikken og er ligesom vandmålerne totalt 
indstøbt i Epoxy for 100% vandtæthed. At målere ikke er med integreret tele forbindelse giver en mulighed 
for optimal placering af sendeenheden for bedst mulig transmissionsforhold. Orion sendeenhederne er 
ligesom E-Series vandmålerne, med en batteri levetid på 20 år. 

Orion sendeenhederne gemmer måler totalen for hver time og transmitterer en gang dagligt vi en 
mobilmast til cloud systemet, som regel efter midnat. Transmissions systemet er baseret på 3G+ netværk 
eller lavere hastigheder og er med fuld redundans. Skulle en masteoperatør falde ud, anvendes blot den 
næste telemast indenfor rækkevidde.   



Orion sendeenhederne gemmer målerdata i 120 dage så eventuel manglende transmission ikke medfører 
tab af statistik i systemet. 

I Beacon AMA systemet er der tilsluttet en forbruger App kaldet Eye-On-Water som kan tilgås af de enkelte 
forbrugere via deres smartphones, tabletter eller E-mail. Her kan forbrugeren følge med i sit eget forbrug, 
time-for-time og med trendvisning samt få gode råd til at spare på vandet. Forbrugeren kan selv sætte 
alarmgrænse for lækage og få tilsendt en e-mail eller sms ved en evt. lækage. 

Beacon systemet er ekstremt brugervenligt og enhver fejl som følge af manglende transmission kan 
lokaliseres til den enkelte installation. Systemet er nu efter flere års drift i USA klar til salg i Europa og en 
internationaliserings proces er i gang og hvor de enkelte landes sprog kan vælges. Da Beacon systemet er 
en hosted portal, sørger Badger Meter for alle nye opdateringer uden ekstra omkostninger, Der er planlagt 
fremtidige udvidelser til systemet såsom mulighed for tilslutning af tryk* og temperaturmålere m.m. samt 
mulighed for fjernstyring af ventiler. 
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