
Intelis - O soluție inteligentă pentru 
gestionarea e�cientă a apei.

 Vestra lansează pe piață noul contor ultrasonic INTELIS, care deține avantajul 
tehnologiei smart și comunicație integrată.
 Noul contor de apă rece ultrasonic INTELIS integrează ultimele tehnologii de 
măsură ultrasonică și capacitate de comunicație avansată, venind în ajutorul companiilor 
de utilități cu posibilitatea de a măsura, gestiona și analiza mai bine consumurile în 
rețelele de apă.
 INTELIS este un contor all-in-one, care ajută companiile de utilități să colecteze 
date mai exacte și mai detaliate despre sistemele de distribuție a apei, oferindu-le date 
complete pentru gestiunea e�cientă a rețelelor. 
 Pe lângă funcția de bază de măsură volum, INTELIS măsoară și stochează date 
avansate de debit și temperatură, având capacitatea de a detecta aerul din conducte. De 
asemenea, acest contor integrează funcționalități de datalogging, înregistrând consumuri 
și date de consum pe intervale de timp con�gurabile.
 Fiind un contor fără piese în mișcare, Intelis nu generează costuri cu reparații 
neplani�cate și oferă o măsură exactă de-a lungul întregii perioade de viață a produsului.
Intelis poate � instalat în aproape orice mediu, inclusiv în locuri expuse la soare total sau în 
locuri cu inundații frecvente, astfel citirea acestuia se poate face cu ajutorul sistemelor 
mobile sau �xe de colectare a datelor.
 Intelis a fost conceput ca un echipament eco, impactul asupra mediului pe toată 
durata de funcționare a produsului �ind luat în calcul încă din faza de proiectare. Contorul 
este optimizat pentru a facilita operațiunile de reciclare la sfârșitul perioadei de viață.
 Intelis este cel mai avansat contor de apă disponibil astăzi pe piață. Combinând 
tehnologia de măsură ultrasonică cu capacitatea de comunicație avansată, ITRON a creat 
un echipament de măsură care oferă companiilor de utilități o vizibilitate fără precedent 
asupra parametrilor rețelei de distribuție, cu scopul de a-și gestiona într-un mod optim 
resursele.

 Vestra, împreună cu ITRON, își asumă misiunea de a pune la dispoziția partenerilor 
produse și soluții care să răspundă nevoilor și provocărilor cu care aceștia se confruntă.

Caracteristici și bene�cii Intelis:
•  caracteristici metrologice excelente; 
•  corp metalic (alamă), aprobat pentru                          
    utilizarea în rețele de apă potabilă;
•  gamă completă – Dn15 … Dn50 mm;
•  nu contorizează aerul din conductă; 
•  insensibil la acțiunea câmpurilor                                      
    electromagnetice;
•  insensibil la particulele solide din apă;
•  iP68, baterie demontabilă;
•  durata de viață a bateriei – 15 ani;
•  capacitate de comunicație integrată; 
•  măsoară temperatura apei.


