Automatic Meter Reading (AMR) is de slimme meter van Vitens. De meter geeft inzicht in uw
waterverbruik en afnamepatroon. Het kan u helpen duurzamer met water om te gaan en kosten te
besparen. De maandelijkse factuur is gebaseerd op het werkelijke waterverbruik.
AMR

Automatic Meter Reading is een slim stukje techniek dat
het mogelijk maakt om op afstand meterstanden af te lezen.
Het systeem maakt gebruik van het narrowband loT netwerk.
De watermeters worden op 5-minuten waardes realtime uitgelezen met batterij gevoede IoT-dataloggers. Een techniek
die inzicht in het waterverbruik voor u en Vitens toegankelijk
maakt.

Besparing en duurzaamheid

AMR geeft actueel inzicht in uw verbruik en afnamepatroon
(verbruikspieken). Verbruik wordt in relatie tot tijd weergegeven. Met deze inzichten wordt het mogelijk om interne
processen aan te passen. Resultaat: efficiënter watergebruik,
kostenbesparing en een duurzamer beleid.

Meetgegevens

De meting bestaat uit een continue registratie en opslag van
meetgegevens van de geplaatste meter. De meetgegevens
worden iedere 5 minuten verzonden naar Vitens en maandelijks aan u gerapporteerd. Op basis van deze gegevens kan
Vitens u op maat adviseren over efficiënter watergebruik.

Facturatie
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Het drinkwaterverbruik wordt maandelijks gefactureerd op
basis van het werkelijk verbruik. U betaalt in eerste instantie
het capaciteitstarief dat behoort bij de door u gereserveerde
capaciteit. Bij overschrijding van de gereserveerde capaciteit
op 3 of meer dagen in een jaar vindt er een correctie plaats.

Er wordt dan een capaciteitstarief in rekening gebracht dat is
gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste dagpieken
(van 5 minuten) in een kalenderjaar. Deze dagpieken worden
gerapporteerd met tijdstip, waardoor u de oorzaak van de
pieken eenvoudig kunt traceren.

Informatie

Wilt u meer informatie over de AMR meter van Vitens? Dan
kunt u contact opnemen met Relatiemanagement Zakelijke
Markt via 088 884 8429 of relatiemanagement@vitens.nl.
Ook uw relatiemanager kan u persoonlijk informeren over het
AMR-systeem van Vitens.

