
 BEACON HIGHLIGHTS 

Smart Metering Gets Smarter 

Selve ultralyds vandmåleren: Badger Meter E-series ¾” polymer 

• 20 års batteri levetid 
• Fuldt epoxy indstøbt elektronik IP68 
• Lavt tryktab 
• Qmin: 10 L/time 
• Qstart: 2 L/time 
• Display med 9 cifre: m3 med 3 eller 4 decimaler 
• Visning af flowrate L/h  
• Alarm pictogrammer 
• Montage i alle retninger 
• Mulighed for indbygget kontraventil og grov-si 
• Målerstørrelser op til 2”. Større end 2” målere som MAG meters 

 

Sende enheden: Orion-cellular 

• 20 års batteri levetid 
• Fuldt epoxy indstøbt elektronik IP68 
• GPRS mobiltelefon teknik HSPA+ (3,5G) 
• Indstøbt SIM kort fra Badger Meter 
• Badger Meter sørger for tilslutning til mobil nettet. 
• Fuld redundans (benytter alle tre teleudbyderes master, skifter automatisk) 
• Kan placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt mht. transmissions 

sikkerhed 
• Sender én gang dagligt efter midnat med dagens time-for-time forbrug  
• Forskellige beslag for indendørs og udendørs montering 

 

Ovennævnte enheder er designet for de mest barske installations forhold. 

 



 

Beacon portalen: 

• Web baseret Internet løsning – ingen software på egen PC 
• Gratis opdatering med nye features  (tryk, temperatur, områdemålere m.m.) 
• Visning af målerinstallationerne på Goggle Map 
• Visning af alle hændelser som lækage, returløb, fejl m.m. 
• Evt. returløb indikerer fejlende kontraventil senest dagen efter 
• Visning af forbrug som søjlediagram på time, uge, måned og årsforbrug 
• Highlight af storforbrugere 
• Automatisk alarmgivning ved lækage eller returløb (sms eller e-mail) 
• Overlejring af temperatur og nedbørs kurver for analyse 
• Overførsel af afregningsdata til forbrugs afregnings system (FAS) 
• Generering af afregnings blanket til forbrugerne som E-mail eller papir 

rapport. Her er der sammenligning med sidste års forbrug og gode spare råd 

 

Eye-On-Water forbruger App: 

• Forbrugerne kan installere Eye-On-Water på Android eller Apple enheder. 
• Forbrugerne kan kun se deres eget forbrug, time-for-time, uge, måned og år. 
• Forbrugerne kan også installere Eye-On-Water på deres PC 
• Forbrugerens uge forbrug bliver sammenlignet med sidste uges forbrug 
• Forbrugerne kan selv sætte en alarmgrænse for kontinuerligt forbrug 

(lækage), samt opsætte E-mail adresse eller telefonnummer for sms besked 
• Forbrugeren kan downloade målerdata (for eks. for afregning ved udlejning) 

 

Systemet er frem for alt meget enkelt at opsætte og vedligeholde. 

 

V. Løwener A/S,  Smedeland 2,  2600 Glostrup                   Telefon +45 43 200 300                             www.loewener.dk 

 


