Utilities conectadas

PROTEÇÃO CONTRA DESVIO DE ENERGIA

Analytics avançados que detectam o desvio de energia com alta precisão.

Proteção de receita

Proteção de receita

Solução avançada para identificação de desvio de energia.
Em todo o mundo, as empresas de utilities perdem bilhões todos os anos devido ao desvio de eletricidade. A solução avançada
de analytics para Proteção de Receita da Honeywell ajuda a identificar casos de alta probabilidade de desvio para apoiar
investigações eficientes e a recuperação de receita.

INFORMAÇÕES DETALHADAS

A solução da Honeywell ajuda você a descobrir quando, onde e como o desvio ocorre. Estima-se que empresas de utilities que
utilizem essa solução de Proteção de Receita possam melhorar seus lucros, reduzir custos e atender a requisitos normativos.

O modelo preditivo
avançado, com dados
de medidores inteligentes
e sensores de linha
de distribuição, ajuda
a identificar áreas de
possível desvio.

Mapas de calor

Aplicativos Mobile

proporcionam
identificação visual
de áreas com maior
probabilidade de desvio
e garantem eficiência de
investigação.

informam resultados e
documentam evidências
visuais.

Garante a precisão através
dos principais registros
de dados dos medidores,
monitores de transformador,
ordens de serviço e outras
fontes externas; funciona em
qualquer rede de infraestrutura
de medição avançada (AMI) e
também pode funcionar onde
medidores AMI ainda não
estejam implantados.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Como o desvio de energia é um assunto sério, também pode
arcar com risco de perigo. A solução de proteção de receita
da Honeywell inclui recursos para ajudar a proteger seus
profissionais e sua operação.
A solução da Honeywell inclui veículos aéreos não tripulados
(UAVs) que voam em áreas de risco para documentar
evidências de desvio, ajudando assim a proteger os
profissionais em campo.

RESULTADOS EFETIVOS

Saiba mais

Para descobrir como reduzir o desvio com a
solução de proteção de receita da Honeywell,
entre em contato com um representante local
da Honeywell Smart Energy.

Juntamente com a redução no desvio e a recuperação de
receita, a solução de Proteção de Receita ajuda você a manter o
serviço confiável, a atender a requisitos normativos e a reduzir
o tempo de investigação.

RECURSOS DE APOIO

Programas de mudança de comportamento —
Programas educativos em regiões com muito desvio ajudam a
tratar de incidentes e evitar futuras perdas.

Garnet NG — Solução de medição centralizada e lacrada,
Para obter mais informações:

SmartEnergy@honeywell.com
www.honeywellsmartenergy.com
@HoneywellNow

Home & Building Technologies

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
www.honeywellsmartenergy.com

com suporte à telemedição e corte remoto. Se uma trava for
quebrada ou violada, os medidores vão desligar a eletricidade
dos consumidores correspondentes e a utility será notificada.

Essa oferta de produto está
programada para estar totalmente
funcional até o outubro de 2017.
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