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Impact Smart Portal
De Impact watermeter is standaard gekoppeld aan onze, in huis
ontwikkelde, dataportal*.
Beide sensoren sturen de meetdata naar een portal. In deze portal kan
overzichtelijk worden bekeken hoeveel water wordt onttrokken. Hier

Er komt steeds meer bewustzijn op het gebruik en verbruik van

kunnen alarmen worden gezet, indien te veel water wordt onttrokken.

water. Dat geldt natuurlijk ook voor water dat we met
bronbemalingen uit de grond halen. Datzelfde geldt voor het

Door de gegevens te converteren naar een rapport voor het waterschap,

water dat we uit het oppervlaktewater halen.

kunnen alle noodzakelijke handelingen in het kader van de regelgeving,
worden geautomatiseerd.

De waterschappen zien toe op de wijze waarop water wordt
onttrokken. Hiervoor is niet alleen een meldingsplicht, maar
ook een plicht om door te geven hoeveel water wordt
onttrokken. In veel gevallen dient ook te worden gerapporteerd
over de grondwaterstanden.
Impact Smart Solutions heeft voor beide registraties een
geautomatiseerd systeem ontwikkeld. Een intelligente
watermeter, die de hoeveelheid opgepompt water registreert,
al dan niet in combinatie met een grondwatersensor. De

Goedkoper! Wij gebruiken Lora ipv GSM/GPRS modem
Data in ieder gewenst formaat en per gewenste frequentie
Flexibel -> data inzien in onze portal of die van jullie

grondwatersensor geeft de hoogte van het grondwater aan.
Maar dat kunnen al die slimme meters toch? Klopt!
Daarom hebben wij deze, samen met onze IoT collega's
doorontwikkeld en gekoppeld aan onze eigen data portal.

Basispakketten en prijzen vind je op de volgende pagina

BASIS
eenmalig*

€

147

UITGEBREID
eenmalig*

00

+ 9,99 p.m

Smart watermeter (kop)*

€

147

00

+ 14,99 p.m

ALLES VAN BASIS

Data in gewenst formaat
Data per gewenste frequentie

Toegang tot onze dataportal
Realtime inzicht in data

*Deze prijs geldt bij watermeters van:
Itron - Honeywell - Maddalena
Overige watermeters in overleg

Wil je het anders en meer inzichten?
Dat kan!
Daarover gaan we graag met je in gesprek.
Ook over meer informatie over het combineren van andere
sensoren, zoals. de genoemde grondwatermeter sensor.

info@impact-sp.com | +31 314 - 216 276

