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Mitsubishi Electric lanserer pilotprosjekt for å levere overvåkingssystem for 

store vannforsyningsnett i Sri Lanka 

Skal samarbeide med Kobe i Japan for å forbedre vannforsyningsstabilitet og -kvalitet i Sri Lanka 

 

TOKYO, 18. juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at det har 

lansert et fullskala samarbeidsprosjekt for å utnytte japansk teknologi til å levere et sentralisert 

overvåkingssystem for å administrere et stort vannforsyningsnett bestående av mange vannforsyningsanlegg 

på Sri Lanka. Prosjektet skal utføres i regi av The Japan International Cooperation Agency (JICA) og i 

samarbeid med Kobe1 i Japan, som har driftet vannbehandlingsanlegg fra Mitsubishi Electric. Mitsubishi 

Electric, som støtter FNs bærekraftsmål (SDGs2), vil nå bruke sin teknologi, kunnskap og erfaring med 

vannbehandling til forbedring av vannstabilitet og -kvalitet på Sri Lanka. 
1 Mitsubishi Electric og Kobe undertegnet den 1. desember 2015 en avtale om å utvikle vann- og infrastrukturvirksomheter i 

utlandet.  

2 Bærekraftsmål. En handlingsplan vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 for folk, planeten og velstandsutvikling frem mot 

2030. 
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Oversikt 

Ett av JICAs initiativ er å fremme bruk av teknologi fra japansk privat sektor for å støtte sosial og 

økonomisk fremgang i utviklingsland. I tillegg til å bidra til utvikling gir aktivitetene også embetsmenn i 

disse landene en bedre forståelse av de mange og avanserte teknologiene som tilbys av japanske selskaper. 

Gjennom det kunngjorte prosjektet vil Mitsubishi Electric levere sine overvåkningssystemer for store 

vannforsyningsnett til Sri Lankas National Water Supply and Drainage Board (NWSDB). Selskapet vil også 

gi operativ opplæring, inkludert muligheter til å observere og trene med et faktisk system som er i bruk i 

Japan, og omvisninger på fabrikker som produserer vannbehandlingsutstyr. Mitsubishi Electric foreslo 

prosjektet for JICA, og det ble godkjent i august 2017. Et oppstartsmøte og en workshop ble holdt i Sri 

Lanka i mars i år for å forklare formålet med og strukturen til prosjektet. Nå er prosjektet i gang, med 

samarbeid fra Kobe. 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Mitsubishi Electric har levert mer enn 100 systemer til fem land og én region siden lanseringen av den 

globale vannbehandlingsvirksomheten i 2003. Basert på lokale vurderinger utført i Sri Lanka i 2015 fastslo 

Mitsubishi Electric at informasjon om vannkvalitet og vannmengde ikke ble brukt effektivt. Selskapet 

foreslo for JICA å introdusere et overvåkningssystem for store vannforsyningsnett og avholde relaterte 

workshoper gjennom et samarbeidsprosjekt. 

 

Prosjektdetaljer 

1)  Støtte for uavhengig løsning av vannforsyningsproblemer  

- Det skal avholdes workshoper for å lære NWSDB-ingeniører om overvåkingssystemer for store 

vannforsyningsnett i Japan og Sri Lanka. Workshopen, som vil bli holdt i Japan fra 20. til 26. juni, vil 

omfatte en inspeksjon av Kobes hovedkontrollsenter for vanntilførsel for å introdusere japansk 

vannbehandlingsteknologi. Hovedmålet vil være å trene ingeniører i hvordan å uavhengig 

identifisere og løse problemer. 

2)  Overføring av avansert japansk teknologi, kunnskap og erfaring 

- Mitsubishi Electric overfører avansert teknologi for overvåking og kontroll av vannbehandling samt 

relatert driftsstøtte. 

- Kobe City Water Works Bureau overfører sin kunnskap og erfaring når det gjelder bruk av 

kontrollutstyr for vannbehandling og -overvåkning fra brukerens synspunkt. 

3)  Etablering av pilotsystemet benytter lokale selskaper 

- Mitsubishi Electric skal installere utstyr for måling av vannkvalitet og -kvantitet samt pilotsystemet 

for kommunikasjon og overvåking av måledata i det regionale NWSDB-støttesenteret for Dehiwala 

og Kalutara i sørvest førstkommende oktober. 

- For å styrke den tekniske utrustningen lokalt vil Mitsubishi Electric bruke srilankiske selskaper for 

anskaffelse av utstyr, programmering av programvare, og installasjon og vedlikehold av 

pilotsystemet. 
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Fremtidig utvikling  

Mitsubishi Electric vil fortsette å bidra til vannforsyningsstabilitet og -kvalitet i utviklingsland gjennom sitt 

overvåkningssystem for store vannforsyningsnett. Ved å tilby løsninger for energisparing og sparing av 

vannressurser over hele verden forventer Mitsubishi Electric også å bidra til gjennomføringen av FNs 

bærekraftmål. 

 

### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2019 

 


