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Η νέα γενιά ασύρματης μετάδοσης και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέ-

πει την ανάγνωση των μετρήσεων κατανάλωσης ύδατος, απομακρυσμένα αλλά και στο 

σημείο εγκατάστασης, σε κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές. Το Beacon AMA απο-

καλύπτει πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ύδατος σε νέο επίπεδο.

Μέτρηση Μεταφορά Ανάλυση

BEACON® AMA - Προηγμένη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Μέτρησης

Το Beacon AMA συνδυάζει την δύναμη της ευκολονόητης σουίτας λογι-

σμικού ανάλυσης Beacon AMA με την δοκιμασμένη τεχνολογία Orion AMI 

(Advanced Metering Infrastructure - Προηγμένη Υποδομή Δεδομένων Μέ-

τρησης) για να σας επιτρέψει μεγαλύτερη εποπτεία και έλεγχο στην διαχείρι-

ση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος.

Έτσι το Beacon είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που περιλαμβάνει μετρητές 

αιχμής, τηλεπικοινωνίες και υπολογιστική υποδομή που δεν απαιτούν εξειδίκευ-

ση ή ενασχόληση από πλευράς Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος και όλα τα εργα-

λεία ανάλυσης, μεταγωγής και παρουσίασης πληροφοριών για την επίτευξη των 

βασικών στόχων μιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος.
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Μέτρηση

Μέτρηση

Ο νέος μετρητής υπερήχων μπορεί να μετρήσει τον ακριβή όγκο ύδατος που κατα-

ναλώνεται. Ο μετρητής δεν έχει κινητά μέρη, γεγονός που εγγυάται ακρίβεια επί του 

συνόλου της επιχειρησιακής ζωής του μετρητή.

Πλεονεκτήματα

 x Ταχύτερη ανίχνευση διαρροών

 x Διαχείριση Εσόδων

 x Διαφάνεια στη διαχείριση ύδατος

 x Ευκολότερη συλλογή στοιχείων για αναφορές συμμόρφωσης

 x Παραμετροποιήσιμος πίνακας ελέγχου

 x Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων ειδοποιήσεων ανά μετρητή

 x Εργαλεία ενημέρωσης των καταναλωτών  
(Ιστότοπος και εφαρμογή για κινητές συσκευές)

 x Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού και ενσωμάτωση με συστήματα 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος

Χάρη σε μια ενσωματωμένη μπαταρία, ο μετρητής 
μπορεί να λειτουργήσει έως και 20 έτη.
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Μετάδοση και Συλλογή Δεδομένων

BEACON® BEACON®

BEACON®

Μετάδοση και συλλογή δεδομένων

Τερματικό δικτύου ORION®

Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας Ασφαλής φιλοξενούμενη σουίτα λογισμικού BEACON® AMA 

Τερματικοί Υπολογιστές Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ύδατος

Ιστότοπος καταναλωτή Smartphone

InternetΣύνδεση μέσω κινητής τηλεφωνίας

Το τερματικό κινητής τηλεφωνίας ORION είναι ένα καινοτόμο τερματικό αμφίδρομης επικοινωνίας 

που χρησιμοποιεί υπάρχουσα δικτυακή υποδομή κινητής τηλεφωνίας για να μεταφέρει αποτελε-

σματικά και με ασφάλεια δεδομένα μετρήσεων στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ύδατος. Εφόσον συν-

δεθεί σε ένα κωδικοποιητή υψηλής ανάλυσης, το τερματικό ORION είναι συμβατό με τους μετρητές 

ροής της Badger Meter τύπου Recordall ταλαντευόμενου δίσκου, σειράς Turbo, σειράς Compound, 

E-Series και ηλεκτρομαγνητικούς.

ORION® Τερματικά κινητής τηλεφωνίας
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Ανάλυση

Ο ιστότοπος συμμετοχής καταναλωτή "EyeOnWater Online" δίνει 

πρόσβαση στις πληροφορίες του προφίλ χρήσης τους μέσω εύκο-

λα αντιληπτών γραφημάτων.

Η εφαρμογή για φορητές συσκευές EyeOnWater φέρνει την ίδια 

δυνατότητα στα smartphone και tablet των πελατών. Ειδοποιήσεις, 

ενημερώσεις και στοιχεία χρήσης διατίθενται εύκολα και άμεσα 

οποιαδήποτε στιγμή με την χρήση μιας κινητής συσκευής. Ο τρό-

πος εμφάνισης πληροφοριών μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλο-

γα με τις ανάγκες του πελάτη.

Με εργαλεία πέρα από την ανάγνωση των μετρητών και τη διαχείριση 

του δικτύου, το λογισμικό BEACON AMA προσφέρει στοχευμένη, προηγ-

μένη στατιστική ανάλυση δεδομένων μέτρησης. Σε μία ασφαλώς φιλοξε-

νούμενη υλοποίηση, η σουίτα λογισμικού BEACON AMA διαθέτει ισχυρά, 

εύχρηστα εργαλεία δεδομένων για την Υπηρεσία Διαχείρισης Ύδατος, 

συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου για την συμμετοχή του καταναλω-

τή και εφαρμογών για φορητές συσκευές (smartphone, tablet), τα οποία 

παρέχουν πληροφορίες κατανάλωσης ύδατος τόσο στην Υπηρεσία Δια-

χείρισης Ύδατος όσο και στους πελάτες της.

EyeOnWater Online & EyeOnWater App
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Ξεκάθαρες Πληροφορίες - Ξεκάθαρα Αποτελέσματα
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   BEACON®

Advanced Metering Analytics

Αυ
ξη
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νη

 Εποπτεία
Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Πελατώ

ν

Εστίαση στη Διαχείριση Νερού

Ισχυρά εργαλεία δεδομένων 
παρέχουν καλύτερη ανάλυση 

χρήσης νερού σε εσάς και 
στους καταναλωτές σας

Η Προηγμένη Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων Μέτρησης προσφέρει 
ενεργητική νοημοσύνη για τη 
βέλτιστη λειτουργία της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ύδατος

Παρέχουμε μια πλατφόρμα 
λογισμικού την οποία φιλοξενούμε, 
συντηρούμε και υποστηρίζουμε, 
αφήνοντας εσάς να εστιάσετε σε 
αυτό

Ο σχεδιασμός του συστήματός μας 
παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία 
ώστε να σας κρατάει ενήμερους με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις

Από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι την οικονομική διαχείριση, μπορείτε να βασι-

στείτε στο BEACON AMA για την μετατροπή των δεδομένων σας σε πληροφορίες 

προς δράση.  Το BEACON AMA παρέχει αυτά τα πολύτιμα πλεονεκτήματα
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Αυξημένη Εποπτεία

Μελλοντικά Επεκτ
άσ

ιμη
 Τ

εχ
νο

λο
γί

α

   
   

   
   

 

 

          
 

 

  
 

 

 

      

 

   
   BEACON®

Advanced Metering Analytics

Αυ
ξη

μέ
νη

 Εποπτεία
Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Πελατώ

ν

Εστίαση στη Διαχείριση Νερού

Ισχυρά εργαλεία δεδομένων 
παρέχουν καλύτερη ανάλυση 

χρήσης νερού σε εσάς και 
στους καταναλωτές σας

Ο σχεδιασμός του συστήματός μας 
παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία 
ώστε να σας κρατάει ενήμερους με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις

Η Προηγμένη Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων Μέτρησης προσφέρει 
ενεργητική νοημοσύνη για τη 
βέλτιστη λειτουργία της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ύδατος

Παρέχουμε μια πλατφόρμα 
λογισμικού την οποία φιλοξενούμε, 
συντηρούμε και υποστηρίζουμε, 
αφήνοντας εσάς να εστιάσετε σε 
αυτό

Πλεονεκτήματα

 x Παραμετροποιήσιμες οθόνες απεικόνισης για την πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του συστή-
ματος από τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε κινητή συσκευή

 x Δυνατότητα να τεθούν παράμετροι ειδοποίησης ανά μετρητή για τον ορισμό και την ενεργητική παρακο-
λούθηση εξαιρέσεων

 x Πλατφόρμα που φιλοξενείται με ασφάλεια - ISO 27001 και πιστοποίηση ασφάλειας δεδομένων κατά 
SOC 2

 x Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού επικαιροποιούν το σύστημα χωρίς δίσκους και λήψεις

 x Ολοκλήρωση με τα συστήματα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ύδατος: Τιμολόγησης, Εντολών εργασίας, 
Αποθήκης, Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
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Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών

Πλεονεκτήματα

 x Γραφήματα κατανάλωσης με επικαλυπτόμενες εμφανίσεις θερμοκρασίας και βροχής παρέχουν εύκολη 
εικόνα της κατανάλωσης του νερού από κάθε καταναλωτή

 x Προσωπική ιστοσελίδα καταναλωτών και εφαρμογές για smart phone και tablet παρέχουν στους 
τελικούς πελάτες εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία χρήσης τους, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη 
κατανόηση και έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το νερό
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Μελλοντικά Επεκτάσιμη Τεχνολογία

Πλεονεκτήματα

 x Με την λύση BEACON AMA λαμβάνετε μια φιλοξενούμενη σουίτα λογισμικού η οποία ενημερώνεται 
συστηματικά, καθώς και την τελευταία τεχνολογία επικοινωνίας ORION, διασφαλίζοντας έτσι ότι η επέν-
δυσή σας συμβαδίζει με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις
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Εστίαση στη Διαχείριση Νερού

Πλεονεκτήματα

 x Η λύση BEACON AMA περιλαμβάνει την φιλοξενούμενη πλατφόρμα λογισμικού, την συντήρηση του 
συστήματος, την υποστήριξη του λογισμικού και την διαχείριση των στοιχείων αφήνοντάς σας ελεύθε-
ρους να εστιάσετε τον χρόνο και τους πόρους σας στη διαχείριση του συστήματος διανομής του νερού
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E-Series® - Τεχνολογία Υπερήχων Οικιακής Χρήσης

 x Μακροχρόνια διατηρήσιμη ακρίβεια μεταξύ ±1.5 %

 x Χωρίς κινητά μέρη

 x 20 έτη διάρκεια μπαταρίας

 x Ένδειξη ανάστροφης ροής

 x Απλοποιημένος συμπαγής ηλεκτρονικός μετρητής

 x Θωρακισμένο για προστασία αλλοίωσης δεδομένων μέτρησης

 x Στεγανότητα επιπέδου IP 68

• Προβολή κατανάλωσης, ρυθμού ροής, κατεύθυνσης ροής,  
και ειδοποιήσεων

• Εύρος ροής:  
0,4 - 600 l/min στο ανοξείδωτο ατσάλι ή  
0,4 - 120 l/min στο πολυμερές

• Διαθέσιμα μεγέθη  
5/8’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’ και 2’’ σε ανοξείδωτο ατσάλι  
5/8’’ και 3/4’’ σε πολυμερές

• Έγκριση κατά OIML R49-1 και 4064-1

B-MAG | M5000 - Ηλεκτρομαγνητικός Μετρητής Μπαταρίας

 x Έως και 20 έτη διάρκεια ζωής μπαταρίας

 x Ακρίβεια καλύτερη από ±0,4% της πραγματικής ροής

 x Εύρος ροής από 0,03 έως 12 m/s

 x Μεγέθη από DN 15 έως DN 600

• Οθόνη LCD

 x Επίπεδο στεγανότητας IP 67 / IP 68

 x Διεπαφές με πρωτόκολλα IrDA, ModBus® RTU, M-Bus

• Έγκριση κατά OIML R49-1

ModMAG® M2000/M1000 - Ηλεκτρομαγνητικοί Μετρητές Κεντρικού Δικτύου

 x Ακρίβεια ±0,2 % ή ±0,3 της πραγματικής τιμής 
(ανάλογα το μοντέλο)

 x Εύρος ροής από 0,03 έως 12 m/s

 x DN 6 - 200 ή DN 2000 
(ανάλογα με το μοντέλο)

 x Κέλυφος IP 67

 x Διεπαφές με πρωτόκολλα ModBus®, HART, M-Bus, Profibus DP

• Έγκριση κατά OIML R49-1

Διαθέσιμοι Μετρητές
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HR-E® LCD - Κωδικοποιητής υψηλής ανάλυσης με LCD

Κωδικοποιητές πλήρως ηλεκτρονικοί, συμπαγείς, προγραμματιζόμενοι στο πεδίο οι οποίοι χρησιμοποιούν ASCII-πρω-

τόκολλο επικοινωνίας που αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο για την παροχή εξόδου υψηλής ανάλυσης.

Ενδείξεις/ειδοποιήσεις κατάστασης μπορούν να σταλούν ως μέρος της κωδικοποιημένης εξόδου προς τερματικά επι-

κοινωνίας που μπορούν να λαμβάνουν διευρυμένα μηνύματα.

Επιπρόσθετα, προσφέρονται χαρακτηριστικά ένδειξης παραβίασης, όπως οι δείκτες για την απομάκρυνση του κωδικο-

ποιητή και τη μαγνητική παρεμβολή, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ύδατος.

HR-E® - Κωδικοποιητής υψηλής ανάλυσης

Ο κωδικοποιητής HR-E με 8 αναλογικά ψηφία χρησιμοποιεί ανέπαφη τεχνολογία LED, κατάλληλη για εγκαταστάσεις 

στο πεδίο παρέχοντας ανάγνωση υψηλής ανάλυσης 8-ψηφίων εκμηδενίζοντας παράλληλα την τριβή και την φθορά 

των παραδοσιακών μηχανικών κωδικοποιητών. Ο κωδικοποιητής HR-E χρησιμοποιεί ASCII πρωτόκολλο επικοινωνίας 

που αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο παρέχοντας κωδικοποιημένη έξοδο υψηλής ανάλυσης.

Recordall®  - Μηχανικοί Μετρητές Ταλαντούμενου Δίσκου

 x Εύρος ροής από 0,4 έως 17.000 l/min

 x Διαθέσιμο σε διαστάσεις 
Από 5/8" σε ορείχαλκο 
5/8", 3/4", 1" σε πλαστικό

 x Εγκρίσεις Ε.Ε.

 x Πρότυπα AWWA C700 και C710

• Πιστοποίηση κατά NSF/ANSI πρότυπο 61 και 372

Διαθέσιμοι Μετρητές
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TFX Ultra® - Ενεργειακός Μετρητής Υπερήχων

 x DN 50 - DN 3000

 x Ακρίβεια ±1 % της ανάγνωσης

 x -40 °C έως + 85 °C/120 °C

BTU 380 - Ενεργειακός Μετρητής Φτερωτής

 x DN 20 - DN 50

 x Ακρίβεια ±3 % της κλίμακας

 x -20 °C έως +60 °C

DXN - Φορητός Μετρητής Υπερήχων

Αποτελείται από ένα σετ αισθητήρων τύπου χρόνου-διέλευσης, ένα σετ αισθητήρων Doppler και από θερμοστοιχεία. 

Μπορεί έτσι να προσαρμοστεί εξωτερικά οποιασδήποτε σωλήνωσης και να μετρήσει τη ροή αλλάζοντας αυτόματα από 

τη μία μέθοδο στην άλλη ανάλογα με την καθαρότητα του υγρού μέσου που αντιλαμβάνεται.

Επίσης μπορεί να μετρήσει την ενεργειακή κατανάλωση σε BTU, MBTU, MMBTU, tons, kJ, kW, kWh, MW και είναι 

ιδανικοί για εφαρμογές ψυκτικών υγρών και κλιματισμού.  

Διαθέσιμοι Μετρητές
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Συσκευή Επαλήθευσης

Η συσκευή επαλήθευσης μπορεί να ελέγξει εγκατεστημένους ηλεκτρομαγνητικούς μετρητές τύπου ModMAG M2000 

και B-MAG | M5000, στο πεδίο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με χαμηλό κόστος και χωρίς διακοπή της διεργασίας. 

Όλες οι σημαντικές παράμετροι του μετρητή ροής μετρώνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αξιολογούνται.

iSonic 4000 - Μετρητής Υπερήχων ανοιχτών καναλιών

Ένας έξυπνος και πολυλειτουργικός μετρητής/ρυθμιστής υπερήχων σχεδιασμένος να μετράει στάθμη, όγκο και παροχή σε 

ανοιχτά κανάλια. Τα μοναδικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν ακριβείς μετρήσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Χρησιμο-

ποιεί τα μετρούμενα σήματα για ρύθμιση και καταγραφή σε ενσωματωμένο καταγραφικό.

Σε εφαρμογές πόσιμου ή απόβλητου νερού μετράει στάθμη και υπολογίζει παροχή σε συνδυασμό με υδατοφράκτες ή 

υδαταγωγούς χρησιμοποιώντας μια από τις προ-προγραμματισμένες εξισώσεις μετατροπής ή ένα πίνακα 35 σημείων.

Υδαταγωγός Parshall

Είναι από τα μεγαλύτερα στοιχεία μέτρησης σε 

ανοιχτό κανάλι γνωστό και ως Venturi κρίσιμης 

ροής. Ένα χαρακτηριστικό του που το ξεχωρίζει 

είναι καθοδικά επικλινής πυθμένας στο λαιμό 

του.

Συνιστάται για εφαρμογές με μέση συγκέντρωση 

άμμου, χαλικιού ή λοιπόν βαρέων στερεών 

και η ταχύτητα του υγρού που εισέρχεται στον 

υδαταγωγό είναι υπό-κρίσιμη.

Διαθέσιμοι για διαμέτρους από 75 έως 915mm.

Υδαταγωγός Φρεατίου

Ο υδαταγωγός φρεατίου είναι μικρής απώ-

λειας πίεσης, αυτοκαθαριζόμενο, σχεδιασμένο 

ειδικά για τοποθέτηση εντός ενός τυπικού επι-

σκέψιμου φρεατίου. Η επιλογή του σχετίζεται 

με την διατομή του σωλήνα που περνάει από 

το φρεάτιο. Οι υδαταγωγοί αυτοί είναι διαθέσι-

μοι σε μεγέθη 100, 150, 200, 250 και 300mm 

(4», 6», 8», 10» και 12») για να καλύψουν ένα 

μεγάλο ποσοστό των εφαρμογών μέτρησης.

Διαθέσιμοι Μετρητές
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Badger Meter Europa

®

Η FCM δραστηριοποιείται στο χώρο της μέτρησης και ρύθμισης παροχής ρευστών από το 2006.

Η συνεργασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, έκτοτε, με τις εταιρείες Bronkhorst Group of Companies (Bronkhorst High-Tech, Mass Flow Online, M+W Instruments), καθώς και των ρυθμι-
στικών βαλβίδων της εταιρείας Badger Meter Europa εξασφαλίζει ποιοτικές λύσεις σε εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι υψηλής ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας και σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής ώστε να εξυπηρετούν όσο γίνεται καλύτερα 
τις ιδιαιτερότητες και τις προδιαγραφές αυτής.

Στην FCM μέσα από τη συνεχή συμμετοχή μας στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραπάνω εταιρειών, διαθέτουμε τεχνογνωσία, η οποία εγγυάται την ποιοτική υποστήριξη στον πελάτη, 
από το σχεδιασμό ενός συστήματος επιλέγοντας από τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, μέχρι την εγκατάσταση και τη λειτουργία των οργάνων. Παρέχουμε συμβουλές για την καλύ-
τερη απόδοση των συστημάτων, αναγνωρίζοντας τα σημεία που χρειάζονται προσοχή και τους τρόπους βελτιστοποίησης της διεργασίας και προτείνουμε πλήρεις λύσεις ακούγοντας και 
συζητώντας τις ανάγκες σας, στοχεύοντας να γίνουμε έτσι ο απόλυτος συνεργάτης σας για τη μέτρηση και τον έλεγχο της ροής των ρευστών.

Οι εταιρείες

Η Badger Meter Europa GmbH είναι μια θυγατρική εταιρεία, πλήρως ελεγχόμενη από την Badger Meter, Inc. και είναι υπεύθυνη για την διεθνή ανάπτυξη και υποστήριξη. Η Badger 
Meter διαθέτει στην παγκόσμια αγορά μέτρησης ροής προϊόντα για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Ύδατος, για εμπορικές και βιομηχανικές αγορές όπως της ενέργειας και του πετρε-
λαίου, φαγητών και ποτών, φαρμακευτικών, χημικών, κλιματισμού, μεταποίησης, λυμάτων και αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Η πώληση μετρητών ύδατος και συναφών τεχνολογιών και υπηρεσιών για εφαρμογές υδάτων αποτελούν την πλειοψηφία πωλήσεων της Badger Meter, Inc. Οι μετρητές για οικιακή 
και εμπορική κατανάλωση έχουν γενικά χαρακτηριστεί είτε ως μετρητές τοπικής ανάγνωσης μέσω ανθρώπινου παράγοντα, είτε ως μετρητές απομακρυσμένης ανάγνωσης μέσω 
τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων (RF) . Συστήματα μέτρησης μέσω διερχομένων οχημάτων, αναφερόμενα και ως "Αυτόματης Ανάγνωσης Μετρητών (Automatic Meter Reading-AMR)" 
συστήματα ήταν η τεχνολογία απομακρυσμένης μέτρησης που πρώτη εισήγαγε η Badger Meter στην αγορά.

Η επόμενη γενιά τεχνολογίας μετρήσεων, αναφερόμενη ως «Προηγμένη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Μέτρησης (Advanced Metering Analytics-AMA)», ενσωματώνει τεχνολογίες 
κινητής τηλεφωνίας και δυνατότητες σταθερής δικτύωσης μαζί με τη φιλοξενία ενός συνόλου αυτοματοποιημένων εργαλείων διαχείρισης για την Υπηρεσία Διαχείρισης Ύδατος, 
για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και των εσόδων τους. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες μέτρησης και ελέγχου ροής της Badger Meter παρέχουν τόσο παραμετροποι-
ήσιμες όσο και τυποποιημένες λύσεις μέτρησής της.

Η αποστολή μας
Η Badger Meter δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και τους πελάτες της παρέχοντας τους λύσεις διαχείρισης ροής οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη χρήση βιώσιμων πόρων οδηγώντας τους στην επιτυχία. Η δέσμευση της Badger Meter στην βελτίωση και την καινοτομία αρχίζει με την αποστολή της εταιρείας να 
παρέχει στους πελάτες της λύσεις διαχείρισης ροής που ενθαρρύνουν την διατήρηση, την διαχείριση πολύτιμων πόρων και μεγιστοποιούν ταυτόχρονα τα έσοδα των πελατών της. 
Αυτή η δέσμευση είναι ενσωματωμένη μέσα σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται στους πελάτες μας.

Καινοτόμος στην δημιουργία προϊόντων μέτρησης και ελέγχου ροής, η Badger Meter συνεργάζεται με Υπηρεσίες Διαχείρισης Ύδατος, δήμους, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελά-
τες παγκοσμίως. Μετρώντας ύδατα, λιπαντικά, χημικά και άλλα ρευστά, τα προϊόντα της Badger Meter είναι γνωστά για την ακρίβεια, την μεγάλη αντοχή και για την παροχή χρονικά 
προσδιοριζόμενων και έγκυρων στοιχείων. Με έτος ίδρυσης το 1905, η Badger Meter ήταν πρωτοπόρος αναπτύσσοντας και κατοχυρώνοντας την ευρεσιτεχνία για τον πρώτο μετρητή 
ύδατος που αντιστέκεται στον πάγο για χρήση στα παγωμένα βόρεια κλίματα. Σήμερα η εταιρεία έχει κερδίσει την παγκόσμια φήμη ενός ηγέτη στην ανάπτυξη και κατασκευή λύσεων 
μέτρησης ροής. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και τον έλεγχο ροής υγρών. Έχει περίπου 1500 υπαλλήλους παγκοσμίως και ο συνολικός της τζίρος ανέρχεται στα 
380 εκ. USD. Η κοινή μετοχή της Badger Meter διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπό το σύμβολο "ΒΜΙ".



Ιφιγενείας 31, 176 72 Καλλιθέα, Τηλ: 210 9353080 - Email: info@fcm.gr - Website: www.fcm.gr

...γιατί το νερό είναι περιουσία μας!


