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Context
• Necessitats externes de telecomunicacions per:

– Equipaments municipals.

– Connectivitat fins a la llar.

• Necessitats internes de telecomunicacions per:

– Connectivitat bàsica.

– Gestió avançada de la xarxa i seguretat.

• Mitjançant infraestructures compartides aconseguim sinèrgies 
que ens permeten donar resposta a aquestes demandes.
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Com compartir infraestructures?
• Mitjançant la solució Atlantis Hydrotec®

– Nou conducte → Nou canal per allotjar fibra òptica.

– Reaprofitament de la capacitat sobrant a la 
infraestructura existent.

• Per quines infraestructures?

– Qualsevol canalització existent >20 mm.

– Qualsevol tipus de material.

– Certificat per ús en xarxes d’aigua potable.
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Per què infraestructures compartides?

• La forma més ràpida, més barata y amb menor impacte de 
desplegar telecomunicacions.

• Poder realitzar una gestió avançada de forma fiable.
• Control 24/7 365 per a detecció de fuites,                                 

protecció d’actius i seguretat.

• Reducció de costos recurrents.

• Font de noves sinèrgies.



www.craley.com 5© CRALEY Group Limited

Què s’ha fet?

Projecte 2015

• 16 Km de troncal (HDPE+DI)

– 80 Km distribució + drop (2016/18)

Projecte 2019

• 14 Km de troncal (Fibrociment)



www.craley.com 6© CRALEY Group Limited

Gestió avançada: Com funciona iSM™?
- Un nou concepte radical en la detecció de fuites 

(ANR) i el monitoreig d’events en xarxes d’aigua.

- Mitjançant una sola unitat de fibra òptica, i de 

forma totalment passiva, la transforma en un cable-

sensor. 
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- El cable allotjat dins de la canonada ofereix una sensibilitat 

incomparable a events (vibracions).

- Sistema a temps real 24/7 365 amb notificació d’events en 

segons i una precisió de 3 metres fins a 40Km.

iSM™: Multiple Distributed Sensor Concept
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- Detecta noves fuites quan aquestes succeeixen, i mapeja fuites pre-existents.

- Detecció d’intrusisme (TPi) per seguretat en la canalització i els actius.

iSM™: Sensor Result Profiling
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ANR: Tipologia de fuites

Fuites de fons:
No informades i no detectables 
utilitzant sistemes tradicionals. 
No es poden resoldre fins que 

evolucionen a pitjor.
Típicament <500 litres/hora

Fuites no evidencials:
Les fugues no són evidents i, per 
tant, no són reparables, poden 

ser detectades utilitzant 
tècniques tradicionals però no 

localitzades amb precisió.
Típicament 500-2000 litres/hora

Fuites informades:
Evidència en superfície, 

normalment notificades pel 
veïnat, la localització de la fuita 
pot no ser obvia. Poden ser no 

reportades en zones rurals.
Típicament  >2000 litres/Hora
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iSM™: Detecció de fuites (FD)
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iSM™: Detecció de fuites (HDPE)
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iSM™: TPi Detection
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iSM™: Moviment de vehicles
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iSM™: Moviment de persones



www.craley.com 15© CRALEY Group Limited

Gestió general
• Sistemas SCADA per telegestió i telecontrol.

– Sensors, actius i vàlvules, autòmats...

• Comunicacions generals.

– Veu-IP, Intranet, Extranet…

• Telelectura de comptadors i telemetria.

• CCTV en alta definició i temps real.

– Grau evidencial, detecció de patrons...

• Estalvi de costos recurrents i elevat 

manteniment operatiu de les solucions sense fil.
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Sinèrgies amb tercers
• En l’actualitat:

– Ajuntaments

– Proveïdors de Serveis a Internet (ISP)

• Altres possibilitats:

– Consells Comarcals, Diputacions...

– Proveïdors de telecomunicacions (Fibra Fosca)

– Proveïdors de telefonia mòbil (4G / 5G)

– Proveïdors de solucions per SmartCities.

A typical 288 Fibre Cable
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Sumari

• Mitjançant infraestructures compartides i solucions per a la 
seva gestió avançada, el Grup Aigües de Vic aconsegueix:

– Eco-concepció i reducció dels impactes mediambientals.

– Reutilització, valorització i segon ús.

– La reparació i la reducció de malbarataments.

– Valor afegit i sinèrgies amb tercers.



www.craley.com 18© CRALEY Group Limited

Let CRALEY Group help to
make your Smart Water Network 

happen...

CRALEY Group

C. Molí d’en Saborit 2

Edifici Auditorium - Oficina 4.2

08500 Vic (Barcelona)

Telèfon: +34 (0)931 315 643 

Email: office@craley.com


