Skal vi også
hjælpe jer?
Kontakt os på
87 92 55 11

Kortlægning
af ledningsnettet
Få hjælp til at kortlægge jeres ledningsnet, så I kender de præcise
placeringer og materialer på ledninger og komponenter.
GPS baseret webløsning
En præcis registrering af ledningsnettet gør det let-

ledningsplaceringen, og finde gamle ledninger, der

tere at håndtere ledningsbrud til mindst mulig gene

ellers er vanskelige at spore.

for forbrugerne. Endvidere forebygges ledningsbrud,
fordi vandværket og andre graveaktører præcist kan

Vi digitaliserer data, som omsættes til enkel og bru-

se placeringen af ledningsnettet, før et gravearbejde

gervenlig grafik. Vandværket har herefter den helt

påbegyndes.

nøjagtige placering af de målte punkter og kan hurtigt genfinde dem i marken.

AURA Installation opmåler ledningsnet med det nyeste GPS-udstyr og tilbyder digitale løsninger, der

Til ledningsnettet er der knyttet en database. Ved

opfylder alle myndighedskrav. Er der gamle ledninger,

at søge på vejnavn og husnummer vises grundkort

I ikke kender placeringen på, har vi en Pulsgenera-

med ledningsnettet på den søgte adresse. Systemet

tor, der sender en trykpuls gennem vandledningen.

indeholder også en zoom-funktion, så man kan se

Derefter kan vi med en jord-mikrofon lytte os frem til

detaljer eller få overblik over et større område.

Læs mere på næste side

Mangler I hjælp
til digitalisering af ledningsdata, udvikling af
ledelsessystemet eller
noget helt tredje, så
kontakt os endelig.

Webbaseret registrering
Webbaseret ledningsregistrering giver vandværket adgang til:

· Den præcise placering af ledningsnettet (forebygger ledningsbrud ved gravearbejde)
· Søgefunktion på vejnavn og husnummer
· Zoom-funktion for overblik og detaljer
· Komponent- og ledningsdata
· Tilføjelse og rettelse af komponent- og ledningsdata
· Måling af afstande (ledningsstrækninger)
· At lave lukkeplaner der præcist viser, hvilke forbrugere der berøres, og hvilke ventiler der skal betjenes

I får adgang til systemet via jeres internetbrowser,
og I skal ikke installere særlige programmer.

Få et uforpligtende overslag
Vibeke Tønning 87 92 58 71
eller ledning.entreprise@aura.dk

Skanderborgvej 180 · 8260 Viby J
Tlf. 87 92 55 11
aura.dk

