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Cele działań

Dane w czasie bliskim rzeczywistemu

Wsparcie dla modelu hydraulicznego

Relacje z klientem

Informacje o zużyciu wody 

oraz o awariach

Ograniczenie strat wody

Zarządzanie siecią wodociągową
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pokrycie Wrocławia zasięgiem sieci 
LoRa

liczba zamontowanych wodomierzy
z modułami radiowymi

przewidywany termin pokrycia całego 
Wrocławia zasięgiem sieci LoRa

Wrocław = Smart City

78%

11,5 tys.

do końca 

2022 r.

Budowa sieci zdalnych odczytów wodomierzy
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Samokontrola zużycia wody przez klientów

Czy to jest wyciek?

ograniczenie reklamacji

oszczędności po stronie klientów

poprawa satysfakcji klientów



Projekty akceleracyjne ze startup’ami - BZB UAS

Automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu do obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych do systemu kanalizacji 

Produkty projektu: ortofotomapa i klasyfikacja terenu dla 30 km2

Skuteczność rozpoznawania powierzchni dla 5 testowych 

obszarów w zakresie 75-84%

Projekt zrealizowany w ramach w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne,  w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.



Projekty akceleracyjne ze startup’ami – Molfar AI

Projekt zrealizowany w ramach w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne,  w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

AI

przyspieszenie prac inspekcyjnych,

możliwość wykonania większej liczby inspekcji bez zwiększania 
zasobów ludzkich,

ujednolicona interpretacja materiałów filmowych. 



- predyktywne zarządzanie utrzymaniem sieci wodociągowejAsset Health

Wyniki opracowane przez Water Research Centre Limited, prezentowane w geoportalu MPWiK



Wrocław Smart Water Hackathon
Wyzwanie 1: Prognozowanie zapotrzebowania na wodę w perspektywie krótko- i długoterminowej

Prognozy:

krótkoterminowe
dla 24h (co 10 minut)

długoterminowe 
dla 2 dni (co 1 godz.)



Wrocław Smart Water Hackathon
Wyzwanie 2: Model działań na rzecz gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu
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