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Нови методи  
за намаляване на водни загуби  
 
 
 
 

 
 



Ако водните загуби бъдат намалени с 50%, повече от 130 милиона души 

ще получат достъп до чиста вода. 

 

Увеличаването на консумацията на вода до 2025 година се очаква да 

бъде с до 40%. 

 

Всяка година повече от 32 милярда кубични метра питейна вода изтича 

от не регистрирани течове във водоснабдителните мрежи по света. 

 

Повече от 18 милярда долара струваща вода годишно се отчита като 

несъбираеми вземания. 

 

До 2025 една трета от населението на света ще бъде засегнато от 

намаляването на питейната вода. 

 

В много държави по света процента на водните загуби се движи между 

30% и 80%. 

 

 

Водни загуби: проблема…… 



Оповестяване на налични течове: функция на 
времето за отстраняване 

A = ОПОВЕСТЯВАНЕ  
L = ЛОКАЛИЗИРАНЕ 
R = ОТСТРАНЯВАНЕ 
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Интегриран мениджмънт  
на водните загуби 

Откриване на теч 
С помоща на уреди за  

точна локализация  

Локализиране на течове 
На базата на получена информация  

от стъпка 1 

Предварително локализиране 

 

 

Мониторнг на водните загуби 
Постоянен, автоматичен   

Зоново измерване 

стъпка 3 

Стъпка 1 

Стъпка  2 



Мониторинг – Данни за потребление & налягане 

›   Уреди за запис на данни от мрежата с ръчно или дистанционно     

    програмиране и управление 

›   Запис на дебит и налягане  

 



Оценка на данни за дебит и налягане  





УРЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ 



Системи за мулти корелация  
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Акценти… 

 
- Мулти корелация с до 8 сензора 

- Предварителна локализация на момента  

- Самостоятелно нощно мерене  

- GPS навигация до мястото на теча 

- Радио комуникация и програмиране    

- Малки по размер сензори   

- Протоколиране на резултатите с GPS заснемане  

- Режим на точна локализация – функция земен микрофон 
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Показване на резултатите  
 
 

-запаметяване на GPS позиции/ статус 

- Аудио данни  

- Спектър на нивото на шума  

- Честотен спектър   

- Цветна индикация за теч  

  (ниво на шум и честота) 



Визуализация на резултатите  
и метоположението 

  

- Работа с електронни планове  

      или Google Maps   

- GPS позициониране  

      на сензорите  

- Автоматично изчисляване на 

     позицията на теча и сензорите 

-    Показване на мястото на 

     изтичането на картата   
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Навигация до мястото  

на теча  
- GPS навигация до теча  

-Показване на  

 местоположението на 

 оператора на картата    

-Наличието на интернет  

 не е необходимост  

 



  

Точна локализация  

 
Поставяне на сензорите  

на трасето...  

 

… и показване на мястото  

на теча чрез online измерване 



Логери за регистрация на шум  

Работещи в мрежа логери за регистрация на шум 



Поставяне на сензорите  



 
 
 
 

Оценка за получените акустични данни, ниво и 
честота на шума от мрежата 



Постояннен мониторинг на 
мрежата  

 



Постоянно следене на наличе на                                
шум в мрежата  



web server  

GSM (или WiFi) комуникация 
до сървъра  Повторител  

Логери за 
регистрация на шум 

Логери за 
регистрация на шум 



Възможност за интегриране в GIS,                         
или друг тип база данни  



Мобилни решения за всеки тип 
комуникация …. 



Click & drag for a street view of the POI…. 
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Определяне на местоположението,  
 

GPS заснемане и маркиране на 
подземни комуникации 



Оборудването:  
 - уред за трасиране  

/генератор и приемник/ 
 - GPS устройство 
 - софтуер за пренос  
на данни към РС 



Прехвърляне на получените резултати  
на GIS среда, клиентска база данни или Google Earth  



Маркиране на подземни комуникации 
 
Честотни маркери – приложение: 

Маркиране на: 
Тръбопроводи  /не метални/ 
Отклонения 
Места на ремонти 
Подземно положени арматури   
 
  



Маркиране на подземни комуникации 
 
Локализиране  и заснемане: 

Посредством уред за 
локализация на честотни 
маркери работещ съвместно с 
GPS  приемник. 
Възможност за експорт на 
резултатите към GIS среда, 
клиентска база данни или 
Google Earth   


