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Měřící systém Maddalena – vodoměry, měřiče tepla, speciální průtokoměry

1 Techtrade TT s.r.o. – výhradní distributor měřícího systému Maddalena pro ČR a SK, služby v oboru měření vody a tepla

PLAŤTE MÉNĚ ZA VODU !!!
žádejte PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR, typ TT-CD ONE TRP (zn.MADDALENA)
u dodavatelů kvalitní a přesné měřící techniky

Víte, že (skutečnosti, které byste měli vědět):
A.

KAŽDÝ ROK PLATÍTE ROZDÍLY VE SPOTŘEBĚ VODY ZBYTEČNĚ
přitom stačí měřit PŘESNÝM vodoměrem, který NELZE OVLIVNIT

klasické vodoměry MĚŘÍ až od 30l/h

B.

takže PRŮTOKY od 0 do 30 litrů/hod (třída přesnosti B) jsou NEMĚŘENÉ !!! – tím VZNIKAJÍ ROZDÍLY

náměry na klasických vodoměrech se dají OVLIVNIT a úplně ZASTAVIT

C.

MAGNETEM nebo MECHANICKY - tím VZNIKAJÍ ROZDÍLY
D.

klasické „antimagnetické vodoměry“ se dají ÚPLNĚ ZASTAVIT MAGNETEM,
protože mají MAGNETICKOU SPOJKU, záleží pouze na síle magnetu – tím VZNIKAJÍ ROZDÍLY

E.

vzniklý ROZDÍL
je rozpočítáván mezi VŠECHNY uživatele POMĚREM k NAMĚŘENÉ hodnotě na bytovém vodoměru

F.

ten kdo OVLIVŇUJE, vytváří ROZDÍL a platí MÉNĚ,
protože má MALÝ NÁMĚR na vodoměru, a tak jeho SPOTŘEBU platí OSTATNÍ

www.NEOVLIVNITELNYvodomer.cz
Jak tedy snížit ROZDÍLY a tím NEPLATIT za OSTATNÍ?
PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr je NÁSTROJ k tomu, aby se
NAMĚŘENÁ HODNOTA na vodoměru co nejvíce blížila SKUTEČNÉ
SPOTŘEBĚ a ROZDÍLY byly co NEJMENŠÍ.
A tak POCTIVÍ uživatelé budou PLATIT pouze za svoji SPOTŘEBU
vody a nebudou PLATIT za ROZDÍLY vzniklé OVLIVŇOVÁNÍM
vodoměrů a jejich NEPŘESNOSTÍ při měření.
Schválení typu dle zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a dle MID
(2004/22/ES), nařízení vlády č.464/2005, č. schválení: TCM 142-08/4627. Hygienické
požadavky dle zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.409/2005, č.
schválení 14/2009 ‐ 229.
PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ vodoměry TT-CD ONE TRP (Maddalena) lze dodat i s bezdrátovou komunikací (RF systém - rádio)
PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr je NÁSTROJ k tomu, aby se NAMĚŘENÁ HODNOTA na vodoměru co nejvíce blížila SKUTEČNÉ
SPOTŘEBĚ a ROZDÍLY byly co NEJMENŠÍ.

POUZE S PŘESNÝM NEOVLIVNITELNÝM VODOMĚREM UŠETŘÍTE !!!

Standardně
platí,
že ROZDÍL
mezi patním
a součtem
bytových
vodoměrů
je rozpočítáván
mezi jednotlivé
byty
A tak POCTIVÍ
uživatelé
budou PLATIT
pouze zavodoměrem
svoji SPOTŘEBU
vody a nebudou
PLATIT
za ROZDÍLY
vzniklé OVLIVŇOVÁNÍM
vodoměrů
v POMĚRU,
který odpovídá
spotřebám v bytech. Ve skutečnosti to znamená, že uživatel, který ovlivňuje vodoměry ve svůj prospěch
a jejich NEPŘESNOSTÍ
při měření.
tím, že je na určitou dobu zastaví , nejen že zaviní velkou měrou vznik tohoto rozdílu, ale má na konci roku NÍZKÝ náměr na bytových
vodoměrech, a tak platí MENŠÍ DÍL ze vzniklého rozdílu. Jeho spotřebu zaplatí ostatní uživatelé a to NENÍ SPRAVEDLIVÉ !!!
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Jak platit MÉNĚ za spotřebovanou VODU ?
V každém bytovém domě vzniká rozdíl mezi náměry na vodárenském vodoměru na vstupu (tzv. patě) domu a součtem jednotlivých
bytových vodoměrů. Tento rozdíl je rozpočítáván mezi jednotlivé byty v poměru, který odpovídá spotřebám v bytech, což
v konečném důsledku zvyšuje cenu vody v daném objektu pro uživatele.

JAK VZNIKAJÍ ROZDÍLY MEZI SOUČTEM BYTOVÝCH VODOMĚRŮ A PATOU DOMU?
Nízká PŘESNOST měření bytových vodoměrů
Nežádoucí OVLIVŇOVÁNÍ bytových vodoměrů uživateli

JASNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
V současnosti již na českém trhu existuje PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ bytový vodoměr TT-CD ONE TRP (zn.Maddalena), který je:

NEJPŘESNĚJŠÍ bytový vodoměr ( měří cca 60% MALÝCH průtoků, které klasický vodoměr neměří !)
NEJPŘESNĚJŠÍ bytový vodoměr (vodoměr má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% než mají klasické vodoměry !)
NEMÁ MAGNETICKOU spojku – 100% NEOVLIVNITELNÝ magnetem (NELZE ovlivnit, není co ovlivnit !)
MÁ úpravu ANTIVANDAL

(odolný proti MECHANICKÉMU poškození nebo zabránění měření mechanickým způsobem !)

BEZKONKURENČNÍ PŘEDNOSTI – PŘESNOST a NEOVLIVNITELNOST
1. NEJPŘESNĚJŠÍ měření v pásmu nízkých průtoků (rozběh, doběh, malé odběry-kapání)
Vodoměr MADDALENA TT-CD ONE TRP přesně měří cca 60 % z oblasti nízkých průtoků,
které klasické antimagnetické vodoměry nejsou schopné měřit !!!
- klasický antimagnetický vodoměr má minimální zaručený průtok Qmin=30 l/h
(metr.tř.B, poloha horizontální), měří od 30 l/h, pásmo 0-30 l/hod je neměřené ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má minimální zaručený průtok Qmin=12,5 l/h –
měří 60% z neměřeného pásma, rozběh od 5 l/h - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

2. NEJPŘESNĚJŠÍ měření s odchylkou ±5% – 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5%
Vodoměr MADDALENA TT-CD ONE TRP má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% než
mají klasické antimagnetické vodoměry, dále pak měří s nejmenší dovolenou chybou !!!
- klasický antimagnetický vodoměr má toleranční pole s odchylkou ±5% od Qmin=30 l/h
do Qt=120 l/h (metr.tř.B, poloha horizontální) - pásmo s odchylkou ±5% je široké ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% od
Qmin=12,5 l/h do Qt=20 l/h (schválení dle MID) - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

3. PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr NEMÁ magnetickou spojku – 100% NEOVLIVNITELNÝ magnetem
Vodoměr MADDALENA TT-CD ONE TRP nemá magnetickou spojku, a tak se nedá magnetem ovlivnit ani zastavit. Klasické
antimagnetické vodoměry mají magnetickou spojku a i když mají jakoukoliv ANTIMAGNETICKOU OCHRANU, záleží pouze na síle
magnetu, kterým vodoměr zastavíte !!!
- klasický antimagnetický vodoměr má magnetickou spojku – je možné vodoměr ovlivnit a zastavit – voda teče a vodoměr
NEMĚŘÍ - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr nemá magnetickou spojku, a tak se nedá MAGNETEM ovlivnit ani zastavit – vodoměr se
stále točí a MĚŘÍ - ROZDÍLY vlivem ovlivnění magnetem NEVZNIKAJÍ
Pro více informací nás kontaktujte na:

4. PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má úpravu ANTIVANDAL
Vodoměr TT-CD ONE TRP má tlakové minerální sklo a konstrukci odolnou proti
MECHANICKÉMU poškození nebo zabránění měření mechanickým způsobem!!!
- klasický antimagnetický vodoměr má plastový klobouk, a tak lze MECHANICKY
vodoměr ovlivnit. Voda teče a vodoměr NEMĚŘÍ - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má úpravu ANTIVANDAL – vodoměr se
stále točí a vodoměr MĚŘÍ - ROZDÍLY NEVZNIKAJÍ
5. EKONOMICKÉ hledisko
Vodoměr vychází z vodárenské konstrukce (přesnost, spolehlivost, odolnost).
PŘESNOST, NEOVLIVNITELNOST, KVALITA jsou parametry, které zajistí rychlou
NÁVRATNOST V PRŮBĚHU 6-12 měsíců.

605 262 219, 731 446 299
nebo navštivte webovou prezentaci:
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DAWRON s.r.o.
dodávky měřidel, servis, montáže.
Záruční, pozáruční servis měřidel Maddalena zajišťují pouze servisní
místa (metrologická střediska - AMS) mající LICENCI od Techtrade TT
s.r.o.(výhradního distributora pro ČR a SK) pro dodávku náhradních
dílů Maddalena a mají odborně proškolené pracovníky. U ostatních
zásadně NEDOPORUČUJEME - ztráta záruky, kvality a spolehlivosti!
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