
QUBIQO

“Невъзможно е да се управляват процеси, които не се измерват“



Кюбико е инженерингова 

компания, която предлага 

продукти и услуги насочени 

към повишаването на 

ефективността на 

водопроводни, 

канализационни и 

топлопреносни мрежи, както 

и обслужващите ги 

съоръжения.

Кой сме 

ние?
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Нашите решения

Q MEASURE Q DATA Q LEAK Q BALANCE
Изграждане на 

системи за измерване 

и дистанционно 

предаване на данни 

от ключови точки по 

водопроводни мрежи

Изграждане на 

системи за 

управление на данни 

от измервания и 

проследяване на 

тенденции

Активен контрол на 

течове и 

локализиране на 

скрити аварии

Временни измервания 

и подготовка на 

баланси на 

водоснабдителни 

системи



4

Типове измервания

Водоизточници / 

довеждащи 

водопроводи

Вход населени места Вход водомерни зони Големи консуматори Измервания на 

отпадъчни води
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Добрата практика показва, че 

комплексния мониторинг не е 

екстра, а задължително 

условие за добро управление

• Динамичен профил на консумация

• Анализ на специфичния разход

• Тенденции и мерки за оптимизация

• Аларми и ранно известяване

• Единна система за разпръснати обекти

Мониторинг на водопотреблението
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Динамичен профил на консумация

• Широк набор от интервали на отчитане

• Проследяване на профила на консумация и натрупания разход за избран период от време

• Разпределение на консумацията между границите на точност на водомера

• Автоматично отчитане на ключови стойности за избрания период
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Анализ на специфичния разход на вода

• Разпределение на разхода на вода спрямо специфични секторни индикатори

• Проследяване на тенденции в изменението им

• Оценка на ефективността при използване на вода
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Тенденции и мерки за оптимизация

• Сравнение с предишни периоди на дневния и моментния разход

• Прегледна визуализация на разликите

• Идентифициране на потенциални проблеми
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Аларми и ранно известяване

• Бърза справка за изменението на наблюдаваните параметри и индикатори

• Въвеждане на гранични стойности 

• Разнообразни форми на ранно известяване
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Специфични водни нужди на бизнеса

Управление на 

разходите

Специфичен 

разход на 

вода

Мониторинг на 

качеството на 

вода
• Управление на консумацията

• Анализ на потенциала за 

намаляване на разхода на 

вода

• Решения за оптимизация на 

разхода на вода

• Измерване на отпадни води

Проследяване на 

ефективността на 

потреблението на 

вода, чрез 

специфични за 

сектора индикатори

• Мониторинг на 

налягане

• Мониторинг на 

качеството –

остатъчен 

хлор/температура



11

Ползата от анализ на консумацията  на вода
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Специфични водни нужди на 

индустрията

• Поскъпването на услугата по 

водоснабдяване налага нуждата от 

анализ на консумацията

• Специфичният разход на вода 

става все по-актуален индикатор

• Месечен отчет не е достатъчен и 

крие рискове за значителен 

преразход на вода

Примери от нашата практика
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Специфични водни нужди на 

индустрията

• Поскъпването на услугата по 

водоснабдяване налага нуждата от 

анализ на консумацията

• Специфичният разход на вода 

става все по-актуален индикатор

• Месечен отчет не е достатъчен и 

крие рискове за значителен 

преразход на вода

Примери от нашата практика

Авария > 30 м3/ден, отстранена 

на втория ден след настъпване 



14

• Много на брой малки течове от 

казанчета и мивки

• Големи скрити течове по мрежата

• Бавна реакция при сериозни 

проблеми с течове

• Лоши навици при използването на 

вода

• Необръщане на внимание към 

възможности за оптимизация на 

разхода

• Средна оптимизация на вода–18%

Примери от нашата практика Специфични водни нужди на 

индустрията

Проследяване на ефекта, развитието и 

отстраняването на голяма авария
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• Оценка на 

възможността на 

приходния водомер за 

надграждане

• Монтаж, поддръжка и 

свързаност на 

оборудването

• Достъп до данните 

посредством 

индивидуален акаунт в 

уеб базирано 

приложение

• Съдействие при 

настройка на акаунта

• Възможност за 

създаване на 

виртуални устройства, 

които обединяват 

няколко уреда

• 24/7 технически съпорт 

по мейл и телефон

• Консултации при 

анализа на данни

• Дефиниране на 

индивидуални 

показатели

• Анализ на потенциала 

за намаляване на 

разхода на вода

• Решения за 

оптимизация на 

разхода на вода

Комплексен мониторинг на консумацията на вода
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Адрес

ул. Михаил Тенев 6

София 1784

България

Телефон

(02) 963 1111

+359 884 57 14 61

Иван Стаматов

Мейл / Сайт

info@qubiqo.com

qubiqo.com

Контакти


