
-  C ATÁ L O G O  D E  P R O D U C T O S

EARS és la plataforma per a millorar l’eficiència hidràulica 
de les xarxes de distribució d’aigua potable. És part d’un 
sistema complex que inclou, entre altres elements, equips 
de camp per a la recopilació d’informació (lectures de 
cabal i pressió) i tots els algorismes necessaris per a 
l’anàlisi de la xarxa, així com l’Aigua No Registrada (ANR).

L’objectiu de EARS és permetre a l’usuari la detecció fàcil 
i automatitzada de canvis en els nivells de ANR en la 
xarxa de distribució. Per a fer-ho, el programa processa i 
analitza la informació rebuda dels mesuraments de camp 
i calcula una sèrie d’indicadors clau i alarmes basades en 
algorismes intel·ligents avançats.

EARS escaneja automàticament les dades per a diferents 
tipus d’esdeveniments i defineix un conjunt d’accions 
correctives, ordenades per prioritat, després de l’anàlisi 
de variables hidràuliques, dades històriques i previsió de 
demanda.
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EARS diagnostica contínuament la xarxa a partir de 
l’anàlisi de les dades dels sensors, caracteritzant el seu 
comportament basat en dades històriques, tendències i 
estimacions per a detectar i prevenir fuites actuals.

Anàlisi de 
Cabal i pressió

El principal objectiu 
de EARS és millorar 
el rendiment hidràulic 
d’una xarxa de 
distribució d’aigua 
potable.

L’anàlisi del balanç hídric compara l’evolució 
del volum d’aigua injectat al cada sector amb 
el consum agregat de tots els comptadors 
intel·ligents dins del sector. Les dades que 
falten i les dades anòmales s’estimen utilitzant 
tècniques avançades de Machine Learning 
a partir de dades històriques i informació 
ambiental.

Balanç 
Hídric
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Com
Funciona
EARS recopila informació de camp dels 
sensors, principalment flux i pressió, 
des de punts estratègics de la xarxa de 
distribució. Les dades de consum dels 
comptadors (amb i sense telelectura) 
també s’emmagatzemen en la base de 
dades del sistema.

Les dades recopilades s’analitzen 
contínuament mitjançant el nucli de 

EARS utilitzant algorismes intel·ligents 
per a extreure mètriques en temps 
real, patrons de comportament basats 
en dades històriques i prediccions de 
consum. L’usuari pot explorar totes 
aquestes dades d’una manera simple 
mentre un administrador d’alarmes 
monitora esdeveniments incidentals al 
llarg de la xarxa.

A més, EARS pot incorporar informació 
d’altres sistemes corporatius per a 
enriquir la informació mostrada a 
l’usuari.

La informació recol·lectada i 
analitzada pel sistema permet 
al gestor de la infraestructura 
hidràulica determinar la 
idoneïtat d’aplicació d’accions 
correctives en la xarxa.

Fiabilitat dels 
resultats
El modelatge dinàmic assegura una gran 
precisió i minimitza les falses alarmes.

Usabilitat  
El sistema ha estat dissenyat per 
operadors d’aigua per a garantir un 
monitoratge eficient a través d’una 
interfície senzilla.

Presa de decisions
El sistema compta amb un sistema 
avançat de processament de dades que 
permet als usuaris generar informes i 
optimitzar les seves operacions en la 
gestió de decisions.

Avantatges

5 milions de m3 d’estalvi anuals 
en 2.000 sectors

Destacat
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