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Peste 60% din contoarele cu
transmisie radio, aferente anului
2015, au ajuns deja în cur&#539;ile
timi&#537;orenilor
Articol de: 247timisoara

Investi&#539;ia pe care Aquatim o face, &icirc;nca din 2008, &icirc;n
domeniul achizi&#539;ionarii contoarelor cu transmisie radio este, cu
siguran&#539;a, una avantajoasa, at&acirc;t pentru companie c&acirc;t
&#537;i pentru consumatori. Clien&#539;ii Aquatim nu platesc nimic iar
instalarea acestor contoare reduce costurile de deplasare &#537;i de
personal pentru citirea fizica a contoarelor &#537;i furnizeaza date
corecte, fara erori. Contoarele sunt prevazute cu module radio, care
permit citirea consumurilor de la o distan&#539;a de maxim 200 de metri.
Astfel, consumul &icirc;nregistrat poate fi citit cu regularitate, chiar
&#537;i atunci c&acirc;nd angaja&#539;ii nu au acces la contor, iar
facturarea se poate face pe baza consumului real, nu pe cel estimat. Mai
mult, &icirc;nregistrarile sunt stocate &icirc;n baze de date, a&#537;adar
pot fi aflate cu u&#537;urin&#539;a valorile din orice moment &#537;i
depistate consumurile neobi&#537;nuit de mari, care ascund eventuale
defecte ale re&#539;elelor interioare.
Achizi&#539;ia &#537;i instalarea contoarelor radio &icirc;n
Timi&#537;oara s-a facut &icirc;n tran&#537;e anuale: &icirc;n 2008
&ndash; 1240, &icirc;n 2011 &ndash; 3200, &icirc;n 2012 &ndash; 4850,
&icirc;n 2013 &ndash; 3500, &icirc;n 2014 &ndash; 5500.
Pentru anul &icirc;n curs, este prevazuta montarea a 9500 de contoare.
P&acirc;na &icirc;n prezent, au fost montate deja 6500.
Ca &icirc;n toate campaniile anuale precedente, Aquatim anun&#539;a
clien&#539;ii prin notificari scrise care este data programata pentru
&icirc;nlocuirea contorului. &Icirc;n acest sens, va rugam sa
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colabora&#539;i cu angaja&#539;ii no&#537;tri din teren, &icirc;n zilele
stabilite &#537;i anun&#539;ate din timp, pentru ca montarea noilor
dispozitive sa decurga rapid &#537;i eficient. &Icirc;n cazul &icirc;n care
nu sunte&#539;i acasa, ve&#539;i fi reprograma&#539;i pentru o data
ulterioara.
Inten&#539;ia declarata a companiei noastre este ca, pe viitor, toate
bran&#537;amentele din Timi&#537;oara sa fie prevazute cu contoare cu
transmisie radio.
Aquatim opereaza &icirc;n 100 de localita&#539;i din jude&#539;ul
Timi&#537;, unde sunt montate peste 60.000 de contoare. Gradul de
contorizare este de 100% &icirc;n Timi&#537;oara &#537;i peste 95%
&icirc;n toata aria de operare.
</p>
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