
BEACON® AMA web-baseret totalløsning
til trådløs vandmåleraflæsning og databehandling

for vandværker og forbrugere

BEACON® AMA web-baseret totalløsning

Køb et starterkit og prøv selv

Kontakt

V. Løwener A/S 
Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk  
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg

V. Løwener A/S 
Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk  
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg        

BEACON® systemet er en ny og unik vandværksløsning, som giver mulig-
hed for trådløs og automatisk aflæsning af vandmålere og behandling af 
forbrugsdata. Vandforbruget aflæses direkte ved hjælp af Smartphone, 
iPad eller bærbar PC.
Den unikke totalløsning bygger på en kombination mellem den intuitive 
BEACON® AMA analysesoftwarepakke og den i forvejen verdenskendte 
og populære ORION® AMI-teknologi (Advanced Metering Infrastructure). 
BEACON® AMA er udviklet med det formål at sikre vandværksledelsen en 
langt højere grad af synlighed, overblik og kontrol samt at give forbrugerne 
mulighed for at følge egne vandforbrug på nært hold. 
BEACON® Advanced Metering Analytics (AMA) er vandværksvejen til et 
nyt informationsunivers og en værdiskabelse for såvel vandværker som 
forbrugere.

Kom godt i gang!

Køb et starterkit og oplev selv det nye unikke system

BEACON AMA starterkit inkluderer:
– 10 ORION GPRS enheder
– 10 E-series ultralydsvandmålere
– 4 måneders daglig tilbagemelding med time for time forbrug, 

fra ORION enheder

Software
– Adgang til BEACON AMA portal på internettet
– Adgang til EyeOnWater App og online portal 
 (Via smartphone og tablet)

Træning
– 4 timers WebEx oplæring til systemet 
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Kontinuerlig information om vandforbrug sendes trådløst til vandværk og forbruger

Portal og app giver kunden et grafisk 
overblik over vandforbruget

Automatisk fejlfinding og advarsel via sms 
giver vandværket hurtig besked

BEACON portal giver hurtigt overblik for 
vandværket

Ultralydsvandmåler, E-series, med 20 års 
batterilevetid
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