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Představení 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
autorizovaným dodavatelem měřícího systému Maddalena pro ČR.
Jedná se o bytový vodoměr Maddalena TT-CD CD8 s antimagnetickou ochranou, s odolností proti usazovaní
nečistot a vysokou citlivostí v pásmu minimálních průtoků. Tento vodoměr je navíc certifikován proti
poškození vodním rázem v potrubí a touto vlastností se naprosto vzdaluje od svých „konkurentů“. Tato
vlastnost je dána tuhou konstrukcí oběžného kola a jeho uložením a tím je zároveň zajišťován dlouhodobý a
spolehlivý chod v tolerančním poli průtoku.
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

Bytové vodoměry TT-CD SD 8
jednovtokové suchoběžné vodoměry s antimagnetickou ochranou
Konstrukce:
konstruovány v souladu s ISO 4064
schváleny ve třídě přesnosti B v souladu s EEC 75/33
přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
vysoká antimagnetická ochrana
montážní poloha horizontální i vertikální
lze dodat ve variantě pro studenou vodu do 30°C nebo pro teplou vodu do 90°C
Výhody:
vysoká antimagnetická ochrana
vysoká citlivost od 6-8 l/hod !
CERTIFIKOVÁNO proti poškození způsobené vodním rázem, PN16
BEZKONKURENČNÍ odolnost proti zanášení, ve spodní části SAMOČISTÍCÍ EFEKT
(spodní uložení je kluzné bez osičky – samočistící efekt , vysoká tuhost uložení - zesílená horní osa pr.2,5mm!!!)
ZESÍLENÁ OSA- průměr 2,5mm!!! - VYSOKÁ SPOLEHLIVOST A PŘESNOST MĚŘENÍ !!!
(slabá osa - běžně průměr 1,2-1,4 mm může mít za následek vychýlení lopatkového kola a tím nespolehlivý chod,
měření mimo toleranci a zasekávání)
lze dodat ve variantě s impulsním výstupem
Základní parametry:
DN
Parametry dle EEC Class B 75/33 – ISO 4064/1
Qmin
Qt
Qn
Qmax
Skutečné parametry
Qmin
Qt
Qn
Qmax
Rozběhový průtok
Tlaková ztráta při Qmax
PN
Maximální rozsah počítadla
Minimální odečítaná hodnota
Počet otáček oběžného kola na 1 litr
Hmotnost
L
l (se šroubením)
H
B
b
Nr. of EEC approval cold water
Nr. of EEC approval hot water
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Diagram tlakových ztrát

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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