Tønder Forsyning forbedrer servicen med fjernaflæsning
Forsyningsområdet i Tønder Kommune er Danmarks femte største målt på areal. Samtidig er området
tyndtbefolket med ekstra lange afstande mellem ejendommene. Det stiller nogle helt særlige krav til
forbrugsaflæsningen, som selskabet nu løser sammen med Kamstrup.
Skanderborg, 19. december 2014
Tønder Forsyning er kendetegnende ved at være et veldrevet forsyningsselskab. Selskabet forsyner
husstande og virksomheder med ca. 1,9 mio. kubikliter vand om året. Selv om forsyningsselskabet er sundt
og solidt har Tønder Forsyning også kæmpet med visse udfordringer i den daglige drift.
Selve årsaflæsningen har foregået på manuel vis via kort suppleret med automatisk aflæsning via en
håndterminal, hvilket har givet større udfordringer at administrere. Disse udfordringer bliver dog fortid, når
et nyt kommunikationssystem kaldet Radio Link kommer til at forbinde langt størstedelen af områdets cirka
10.000 vandmålere i et netværk, der helt automatisk sørger for at sende forbrugsdata direkte ind til Tønder
Forsyning. Dermed bliver Tønder Forsyning fremover også bedre til at opdage fejl, brud og lækager, hvilket
i sidste ende giver endnu mindre vandspild og endnu flere glade kunder.
”Vi er en servicevirksomhed, og vi ser primært investeringen som en forbedring af vores service. Med
fjernaflæsning kan vi straks informere om fejl, brud og et unormalt højt forbrug hos den enkelte husstand”,
siger driftstekniker Christian Møller fra Tønder Forsyning.
Fremsynet forsyningsselskab
Udrulningen af det nye kommunikationssystem starter i Højer i februar 2015. Herefter følger Sæd, Sølsted
og Møgeltønder, som alle er steder, hvor Kamstrups intelligente MULTICAL 21 vandmålere er installeret. I
2016 kobles Løgumkloster på det intelligente vandmålersystem, mens det året efter er Tønders tur til at få
glæde af fjernaflæsningen.
Således ventes systemet at være fuldt udrullet med udgangen af 2017 og vil i første omgang dække 80
procent af forsyningsområdets forbrugere. Christian Møller forklarer, at omkostningerne forbundet med at
dække området 100 procent med fjernaflæsning i øjeblikket er for store. Selv om Tønder Forsyning i første
omgang ikke tilbyder fjernaflæsning til alle områdets forbrugere, hører det stadigt til et af de mest
moderne forsyningsselskaber i Danmark, mener salgsingeniør Morten Engelsen fra Kamstrup.
”Tønder Forsyning er et fremsynet og veldrevet selskab, som bliver førende i Sønderjylland, når systemet er
helt udrullet og de får mulighed for at opgradere driften en ekstra tak opad”, siger Morten Engelsen.
For yderligere oplysninger kontakt:
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Om Tønder Forsyning
Tønder Forsyning er et forsyningsselskab, der er 100 procent ejet af Tønder Kommune. Selskabet er stiftet i 2009 og leverer
hovedsagligt ydelser indenfor drikkevand, spildevand og affald.

Om Kamstrup
Kamstrup servicerer energiselskaber, forsyningsvirksomheder og boligforeninger med innovative målerløsninger indenfor el,
varme, køling og vand. Vores løsninger inkluderer smart grid applikationer, intelligente målerløsninger samt forbrugsmålere.
Kamstrups energi- og vandmålere er installeret i bygninger verden over og sikrer korrekt afregning og en effektiv udnyttelse af
energien. Kamstrup er grundlagt i 1946 og er i dag en international virksomhed med kontorer i 24 lande og distributører i mere end
60 lande.

