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Představení NEOVLIVNITELNÉHO bytového vodoměru měřícího systému Maddalena
Vážení obchodní přátelé,
tímto si Vám dovolujeme představit výrobek firmy Maddalena, která v oblasti měření působí již od roku
1919 a patří k největším evropským výrobcům a díky své kvalitě i ke světové špičce. Naše firma je
výhradním autorizovaným dodavatelem měřícího systému Maddalena pro ČR.
Jedná se o NEOVLIVNITELNÝ vodoměr Maddalena TT-CD ONE TRP.
Popis: 100% NEOVLIVNITELNÝ vodoměr magnetem - jediný bytový vodoměr (110mm, Qn1,5 m3/hod),
který je 100% antimagnetický (mokroběžný princip-pevná spojka), 100% čitelný (hermeticky uzavřené
počítadlo) a zajistí 100% nejpřesnější měření ( schváleno i v metrologické třídě C), citlivost 5litrů/hod
(osvědčený a přesný vodárenský princip) a to vše s úpravou ANTIVANDAL (mosazné těleso s minerálním
sklem).
Výrobce je držitelem certifikátu EN ISO 9001. Výroba vodoměrů a jednotlivé díly jsou původem ze zemí EU.
V příloze Vám zasíláme potřebné dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.
Tým TT

kontakt:
Luboš Dyntera, DiS.
mobil: +420 773 699 073
email: obchod@techtradett.cz

Ing.Radek Myšák
Ing. Jaroslav Brzokoupil
mobil: +420 774 899 818
mobil: +420 774 899 819
email: mysak@techtradett.cz email: brzokoupil@techtradett.cz

PŘÍLOHY:
příloha č.1 - technický popis vodoměru
příloha č.2 - evropské typové schválení studeného vodoměru
příloha č.3 - evropské typové schválení teplého vodoměru
příloha č.4 - prokázání zdravotní nezávadnosti vodoměru
příloha č.5 - prohlášení o shodě
příloha č.6 - certifikát autorizovaného obchodní zastoupení pro ČR
příloha č.7 - certifikát výrobce UNI EN ISO 9001:2000

NEOVLIVNITELNÉ vodoměry TT-CD ONE TRP
jednovotkové mokroběžné vodoměry s UTĚSNĚNÝM POČÍTADLEM a úpravou ANTIVANDAL
Popis: jednovtokové mokroběžné vodoměry s UTĚSNĚNÝM POČÍTADLEM (100% ČITELNÉ),
100% NEOVLIVNITELNÉ s úpravou ANTIVANDAL s nejvyšší přesností měření
Konstrukce:
konstruovány v souladu s ISO 4064
schváleny ve třídě přesnosti B nebo C v souladu s EEC 75/33 (standardně třída
přesnosti B, na objednávku tř. přesnosti C)
přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn pevnou spojkou
počítadlo hermeticky utěsněno od měřené vody
montážní poloha horizontální i vertikální
lze dodat ve variantě pro studenou vodu do 30°C nebo pro teplou vodu do 90°C
Výhody:
BEZKONKURENČNÍ citlivost vodoměru od 5 l/hod !
100% NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR vnějším magnetickým polem
100% ANTIMAGNETICKÝ VODOMĚR – přenos otáček oběžn.kola pevnou spojkou
100% ČITELNÝ VODOMĚR – oddělené počítadlo od protékající vody
úprava ANTIVANDAL - mosazné těleso vodoměru,víčko – odolný proti mech. poškození
vysoká přesnost měření, schváleno ve třídě přesnosti C (na objednávku)
mokroběžný princip – SPOLEHLIVOST osvědčena dlouholetou praxí ve vodárenství
lze dodat s předpřípravou pro impulsní modul
Základní parametry:
DN

mm
palce

Parametry dle EEC Class C 75/33
Qmin
Qt
Qn
Qmax
Skutečné parametry
Qmin
Qt
Qn
Qmax
Rozběhový průtok
Tlaková ztráta při Qmax
PN
Max. rozsah počítadla
Min. odečítaná hodnota
Počet otáček oběžného kola na 1 litr
Hmotnost bez šroubení
L
l
H
h
B
Nr. of EEC approval

15
½"

20
¾"

l/h
l/h
m3/h
m3/h

15
22.5
1.5
3.0

25
37.5
2.5
5.0

l/h
l/h
m3/h
m3/h
l/h
bar
bar
m3
l

12.5
22.5
1.5
5.0
5-7
1
16
100.000
0.5
29.76
0.75
110
190
92
25.51
86
B90 317.-08

25
37.5
2.5
5.0
8 – 10
1
16
100.000
0.5
22.83
0.92
130
228
92
25.51
86
B90 317.09

kg
mm
mm
mm
mm
mm

Diagram průběhu chyby měření

Diagram tlakových ztrát

Proč volit novou generaci bytových vodoměrů
100% NEOVLIVNITELNÉ bytové vodoměry TT ‐ CD ONE TRP ?
1.Dražším a kvalitním vodoměrem získáte levnější řešení pro všechny poctivé uživatele
(cena není parametr, cena je úměrná parametrům, kvalitě, přesnosti)
Základní hledisko: V poslední době při vzrůstajících cenách energií roste přirozeně také cena vody.
V takovéto situaci by se spotřebitelé měli logicky zamyslet nad otázkou přesnějšího měření vody bez
jakéhokoliv nežádoucího ovlivnění.
Cena za vodu: Za vodu spotřebovanou za 4 roky (TV) a nebo za 6 let (SV) zaplatíme určitou sumu peněz.
Součástí této sumy je také poplatek za nákup a instalaci bytových vodoměrů. Proto cenu za výměnu
vodoměrů nelze chápat pouze jako jednorázový poplatek. Vždy se jedná o celek, celkovou sumu tvoří
poplatek za vodoměry (zlomek z celkové částky za TV vodu, ca 0,7‐1,4%) plus poplatek za spotřebovanou
vodu za příslušné období, tj. za 4 roky nebo za 6let.

Podívejme se společně na následující modelový příklad :

cena 1ks vodoměru v Kč vč. DPH:
cena 40ks vodoměrů v Kč vč
vč. DPH:

510 Kč

910 Kč

20 400

spotřeba TV jednoho bytu
předpokládaná spotřeba TV na čtyřčlennou rodinu za 1 rok
předpokládáná cena 1 m3 TV

80 m3
300 Kč

36 400

cenový rozdíl

40
40

NEOVLIVNITELNÝ
vodoměr
TT-CD ONE TRP

modelový objekt
bytů v objektu
vodoměrů na TV

klasický
suchoběžný
vodoměr

(předpokládáme, že bude ovlivňován pouze 1ks TV vodoměru a to jenom částečně!)

400 Kč
16 000 Kč

since 1919

rozdíl v ceně TV když neměřený rozdíl bude 60m 3 /rok (60x300=18.000 Kč), vodoměr je ovlivňován magnetem:
TV vodoměr OVLIVNĚN tak, že bude mít roční náměr 20 m3 místo 80 m3
18 000 Kč tuto částku zaplatí ostatní byty!

pozn.: předpokládá se sazba 300 Kč/m 3 TV, která je závislá dle lokality v ČR a spotřeba 20m 3 /osobu a rok

Závěr: Nákupem NEOVLIVNITELNÝCH bytových vodoměrů objekt zaplatí o 16000 Kč vč. DPH více než
v případě suchoběžných bytových vodoměrů, ale 39 bytů ušetří každoročně 18000 Kč vč. DPH za byt,
kde byl ovlivněn pouze jeden vodoměr na TV. A to ještě předpokládáme, že tento člověk nechá „natočit“
alespoň „něco málo“ cca 20m3. Ale nikde není napsáno, že takto ovlivněných vodoměrů není víc a navíc i
s minimálním náměrem!!! Ve výsledku cenový rozdíl mezi pořízením klasických a NEOVLIVNITELNÝCH
vodoměrů zaplatí ten, kdo ovlivňoval klasické vodoměry běhěm jednoho roku!!!
Takže v průběhu 4 let se nebude částka 4roky x 18000 = 72 000 Kč rozpočítávat mezi 39 nájemníků. Takže
poctivý nájemníci ušetří poměrnou část z tohoto čísla, a konečně ten nepoctivec, který doteď vydělával na
ostatních, bude muset platit svůj díl spotřeby. A to je pro všechny maximálně spravedlivé a levnější
řešení.
Cena mokroběžného vodoměru je cca o 400 Kč vyšší než cena vodoměru suchoběžného, což je rozpočteno
na délku platnosti cejchu 4 roky pro TV navýšení asi 8 Kč/měsíc a 6 let pro SV navýšení asi 5 Kč/měsíc. Co
si zákazník za těchto pár korun měsíčně kupuje? Jistotu, že vždy bude platit pouze za podíl vody, který
skutečně spotřeboval a nebude platit vodu za někoho jiného, kdo se nestydí ovlivňovat suchoběžné
bytové vodoměry ve svůj prospěch a tím pádem nechává za svojí spotřebu vody platit ostatní.

Tímto relativně dražším NEOVLIVNITELNÝM vodoměrem každý poctivý člověk z objektu
PARADOXNĚ UŠETŘÍ přesně poměrnou část SPOTŘEBY, kterou do teď
MUSEL DOPLÁCET za nepoctivce, který už bude konečně platit!!!
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě vydává
Obchodní jméno:
Techtrade TT s.r.o.
Sídlo:
Lípa nad Orlicí 142, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO:
27505421
jako dovozce výrobku
Název:

Výrobce:

Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr CD SD na teplou vodu, studenou vodu
Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr CD SD TOP na teplou vodu, studenou vodu
Jednovtokový mokroběžný bytový vodoměr CD ONE TRP na teplou vodu, studenou vodu
MADDALENA S.P.A., VIA G.B.MADDALENA 2/4, POVOLETTO 33040, UDINE, ITALY

Popis a určení funkce výrobku:
Bytový jednovtokový suchoběžný vodoměr TT‐CD SD na teplou a studenou vodu s mechanickým počítadlem.
Dodáván je v následujících variantách:
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 30°C, PN 16, stavební délka 110 mm, (80 mm)
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 90°C, PN 16, stavební délka 110 mm, (80 mm)
3
‐jmenovitý průtok Qn 2,5m /hod, 30°C, PN 16, stavební délka 130 mm
3
‐jmenovitý průtok Qn 2,5m /hod, 90°C, PN 16, stavební délka 130 mm
Všechny uvedené typy jsou vybaveny vysokou antimagnetickou ochranou.
Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr TT‐CD SD TOP
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 30°C, PN 16, stavební délka 110 mm (130 mm)
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 90°C, PN 16, stavební délka 110 mm (130 mm)
Všechny uvedené typy jsou vybaveny vysokou antimagnetickou ochranou.
Jednovtokový mokroběžný bytový vodoměr TT‐CD ONE TRP (100% NEOVLIVNITELNÝ vodoměr magnetem)
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 30°C, PN 16, stavební délka 110 mm (130 mm)
3
‐jmenovitý průtok Qn 1,5m /hod, 90°C, PN 16, stavební délka 110 mm (130 mm)

Prohlašuji a potvrzuji, že:
A. uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečné a byla přijata opatření, kterými
je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se
na ně vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
B.Vlastnosti těchto výrobků splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v:
v zákoně č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a v příslušných prováděcích vyhláškách
v normě ČSN 257801, vodoměry, základní ustanovení
ve směrnici 75/830/EU (Vyhláška MPO ČR č. 333/2000 Sb.) pro vodoměry na teplou vodu
ve směrnici 75/33/EU (Vyhláška MPO ČR č. 334/2000 Sb.) pro vodoměry na studenou vodu
v předpisu PNÚ 1425.2, vodoměry na teplou vodu, metody zkoušení
v předpisu PNÚ 1425.2, vodoměry na studenou, metody zkoušení
v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ve vyhlášce MZ č.409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky, přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody
ve vyhlášce MZ ČR č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
C.Posuzování shody bylo provedeno postupy stanovenými v nařízeních vlády uvedených v bodě B, které byly provedeny
prostřednictvím autorizovaných subjektů.
D.Vodoměry splňují požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění. Hodnocením výluhových testů dle paragrafu 3
vyhlášky MZ č.409/2005 ‐ protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové‐
Pražské Předměstí č. 14/2009 ‐ 229.
E. Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, které byly použity pro posuzování shody.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 26. 2. 2009

Ing. Jaroslav Brzokoupil
jednatel společnosti

@ maddalGna
- GeÉ.n" 077312
ISO9001:2000

Povoletto(Ud) Italy, 26thJanuary2008

To Whom it may concern:

Subject:SALESREPRESENTATM

WHEREAS MADDALENA S.p.A. - who are established and reputable manufacturers of
WATER METERShavingFactoryat Povoletto- loc. Grions del Torre - Udine -Italy - via G.B.
Maddalena214,
do herebyauthorise:

TECHTRADETT s.r.o.
LípanadOrlicí 142
51721 TfniSténadOrlicí
CzechRepublic

As SalesRepresentivesfor our rangeof products.

-,
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