MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE
ÁGUA E GÁS PARA CONDOMÍNiOS
sistema de medição
inteligente

Vantagens da medição individualizada
nn
nn
nn
nn
nn

Controle e gestão de consumo
Redução do desperdício de água e gás
Facilita a detecção de vazamentos
Valorização do condomínio
Justiça Social

Tecnologia
e Excelência
em Medição
de Água e Gás

Primeira empresa no
desenvolvimento e
implantação de
sistemas de medição
individualizada no Brasil.
Imagens meramente ilustrativas.

Entendendo a Tecnologia do Sistema LAO
Através da moderna tecnologia de transmissão de dados via rádio frequência
(RF – Homologada Anatel), todas as informações coletadas dos medidores são
concentradas em um único coletor.
Essas informações codificadas são transformadas em
relatórios e dados estatísticos de consumo, disponibilizadas
de forma clara e profissional aos clientes LAO.

Fornecendo Confiança
nn Os medidores de fabricação LAO são certificados pelo INMETRO e homologados pelas maiores companhias de
saneamento e gás do país.											

nn Os produtos Lao são certificados internacionalmente e estão presentes em toda a américa latina.		
nn A Lao possui uma linha completa de medidores residenciais e de grande capacidade.

Conecte seu condomínio ao
sistema de medição LAO

Água, um bem
finito
É importante medir para combater o desperdício.
É importante

medir
para combater o
desperdício.

LAO, a marca da medição
nn Única empresa com mais de 16 anos de experiência em medição individual no mercado nacional.
nn A LAO oferece a solução mais completa em medição e serviços, desde a fabricação dos componentes, instalação,
gestão e manutenção.

nn A LAO é a empresa líder no mercado de hidrômetros e medidores de gás no Brasil.
nn Mais de 70.000 pontos instalados em medição individual.

Pioneira no desenvolvimento e implantação de sistemas de
medição individualizada no brasil

Tecnologia
e Excelência
em Medição
de Água e Gás
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