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1. Introducció 

Mina, Aigües de Terrassa està treballant en la implantació d’un sistema de 

telelectura de comptadors mitjançant xarxa fixa per donar resposta a qüestions com 

ara: 

 La millora del servei d’atenció al client i de la informació a disposició. 

 L’increment de l’eficiència de la xarxa (identificar millor i reduir les fuites). 

 La reducció  del percentatge de comptadors no llegits, errors en la facturació, 

reclamacions, etc.  

 Afegir eines per a la millora  del consum responsable. 

 Disposar d’eines per a un major control del frau. 

 



1. Introducció  
Telelectura mòbil amb pda versus lectura fixa 

Lectura a distància d’un índex de comptador 

TELELECTURA MÒBIL (walk-by, …) 

 Implica desplaçar-se i aproximar-se al 
comptador per obtenir el valor de 

l’índex 

Segueix lligat a les exigències del 
desplaçament: rutes, programació, 

calendari, persones… 
 No supera l’esquema tradicional 

 Permet recuperar l’índex i incorporar-lo als 
sistemes centrals sense cap desplaçament 

Disponibilitat on-line de la 
informació dels consums  

TELELECTURA DE XARXA FIXA 



2. Proposta 
Apostem per la xarxa fixa  

La Telelectura en xarxa fixa i massiva permet anar més enllà de les millores operatives: 

 Resol els accessos difícils o les absències  

 Respecta la privacitat del client 

 Millora la seguretat del lector 

 Disminueix el nombre d’errors  

 Aproxima al 100% els comptadors llegits  

Millores operatives  

Informació on-
line 

 Deslliga els processos de gestió de les 

operacions de les limitacions físiques de 

la lectura.  

 Revela com s’està fent servir el recurs, 

qui l’està fent servir i en quin moment. 

 Facilita al client tota la informació 

actualitzada.  

La telelectura lligada també a processos de tractament de dades conforma un instrument d’obtenció 
d’informació molt important sobre els consums.  

Obre la porta a un concepte més potent de la Telelectura, l’SMART METERING. 



3. Beneficis 
Ciutat i sostenibilitat 

La Telelectura està alineada amb la sostenibilitat ambiental 

 L’aigua és un recurs crític i finit, i un objectiu bàsic és 

assegurar-ne la disponibilitat.  

 Sostenibilitat significa alinear la demanda de la comunitat 

amb la disponibilitat de recursos. 

 És imperatiu gestionar el recurs hídric amb la màxima 

eficiència interna i generar una cultura de consum 

intel·ligent. 

 La Telelectura no és una forma econòmica de llegir sinó una 

eina per obtenir eficiències a ambdós costats del 

comptador.  

 La Telelectura millora la imatge del municipi per la seva 

aportació en termes de sostenibilitat i responsabilitat 

mediambiental. 

La Telelectura ha de ser una 

aposta dels serveis d’abastament 

per la transparència en l’ús i el 

consum del recurs hídric.  



3. Beneficis 
Eficiència en la gestió de la xarxa  

La Telelectura permet optimitzar el control de l’aigua consumida 

 La informació de lectures amb més freqüència permet identificar excessos de 

consum no desitjats i avaries en instal·lacions interiors de manera immediata. 

 El coneixement de patrons de consum dels grans clients permet adequar 

aquests sistemes de consum per minimitzar el seu impacte a la xarxa a través 

d’estructures contractuals específiques o per regulació dels cabals òptims, a 

més d’ajudar a dimensionar els elements de control de manera eficient. 

 La comparació dels cabals abocats a les xarxes de distribució amb els 

consumits finalment pels usuaris permet identificar ineficiències dels 

sistemes, buscar-ne la causa i posar-hi remei amb eficàcia i agilitat. 



3. Beneficis 
El client final 

La telelectura aporta valor afegit al client com a consumidor 

 El client disposa de més informació sobre els seus consums d’aigua. Això li permet: 

 Resoldre dubtes sobre les lectures de facturació sense haver de trucar a la 

companyia. 

 Conèixer anticipadament els imports de facturació. 

 Realitzar anàlisis comparatives de consum al llarg del temps amb un volum més 

gran de mostres. 

 Detectar consums anòmals o fuites en interiors. 

 En cas de tarifes per trams de consum, conèixer el moment del canvi de tarifa base a 

tarifa elevada.  



4. Sistema de telecomptador 
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Comunicació mitjançant dues 
xarxes: 

 Una xarxa privada fixa amb ràdio 

VHF 169MHz amb una emissió de 

tipus broadcast i diferents nivell de 

redundància.  

  Una xarxa pública utilitzant la 

xarxa GSM/GPRS, per transmetre 

fitxer xml fins les aplicacions de 

consulta en els servidors i l’eina de 

tractament de dades de la 

telelectura.  
 

 

5. Ràdio Freqüència VHF 



 La solució de la ràdio freqüència 169 MHz (VHF): 

 Permet un abast molt més gran que altres 

solucions i arriba a més d’1 km sense visibilitat 

directa.  

 No necessita repetidors 

 L’abast més gran implica menys manteniment 

(menys concentradors per comptador) 

 El concentrador necessita presa elèctrica (15 W) 

i porta connectades per cable de diversos 

metres d’1 a 3 antenes receptores  

 Compatible amb totes les emissores de polsos 

ANÀLISI A LLARG ABAST 

500 m 

5. Ràdio Freqüència VHF 
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 Totes les funcionalitats són accessibles des del Sistema 

de telelectura, aplicació desenvolupada amb 

tecnologies web.  

 Accés des d’Internet restringit a l’usuari amb 

contrasenya.  

 Implantació ràpida, sense necessitat de muntar nous 

servidors, interfases o accessos des d’Internet per la 

comunicació amb els equips.  

6. Sistemes informàtics 



 Visualització dels consums en el període desitjat.  

 Dades presentades en llista o en format gràfic. 

 Fàcil descàrrega de dades en format *.csv, *.xlm, i 

pdf. 
 

6. Sistemes informàtics 



El sistema permet configurar per a cada usuari unes alarmes que l’avisin per correu electrònic quan: 

  Es registra un consum per sobre del llindar i del període determinat pel propi usuari 

  Es detecti un indici de possible fuita (més de x dies amb un consum horari no nul).  

6. Sistemes informàtics 



PROVA PILOT A 
TERRASSA 

• 1 Concentrador a les oficines 
centrals. Aprox. 200 
comptadors. 

• 1 concentrador al dipòsit 
Industrial de Can Parellada. 
Aprox. 250 comptadors. 



IMPLANTACIÓ A 
RELLINARS 

• Execució prevista en 2 fases 
(2016-2017) 

• Total usuaris: 596 
• 2/3 concentradors 
• Dos sectors de consum 
 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



8. Aplicació per a l’empresa 



9. Aplicació per al client 



9. Aplicació per al client 



9. Aplicació per al client 

Cabal màxim i mínim 



9. Aplicació per al client 

Gestió l’alarmes personalitzades 



Moltes gràcies 


