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Cenová ponuka: Výmena vodomerov TÚV, SV.

BYTOVÝ VODOMER ER-AM

• mimoriadne presný (Rmax=100)
• schválený podľa európskej normy 2004/22/ES-MID
• pripravený na montáž rádiomodulu
• konštrukcia zabezpečujúcazvýšenú presnosť v kombinácii s pákovými batériami
• absolútne neovplyvniteľnýmagnetom ani iným spôsobom
• nepotrebuje na vstupe ani výstupe ukl'udňujúcu dÍžku

Vodomer ER- AM , je vodomer výrobcu POWOGAZ
Čím sa líší vodomer ER-AM od bežných vodomerov?

Vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer, ktorý sa vyznačuje mimoriadne
úspešnou konštrukciou s použitim mnohých technických vylepšeni. To spolu s precíznou
výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť vodomera nielen pri ustálenom prietoku vody, ale
tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášťdôležité pri používani pákových
batérii.
Vodomer je mechanicky veľmi odolný, pretože má masivnu konštrukciu, kryt číselníka je
vyrobený z nárazuvzdomého materiálu a počítadlo je hermetizované, chránené pred
zahmlením.
Počítadlo umožňuje natáčanie okolo svojej osi, aby ho bolo možné bez problému odpočítať v
každej polohe vodomera. Súčasne je ale chránené proti nekonečnému otáčaniu, ktoré by
mohlo byť použité na zníženie namerania vodornera.
Špeciálne tvarovaná tlaková doska zvyšuje odolnosť voči mrazu.
Štvorpólová spojka vodomera pracuje bez axiálnej vôle a je umiestnená v tieniacej klietke zo
špeciálneho materiálu. Vďaka tomu je prepojenie lopatkového kolesa a počítadla dokonale
pevné za všetkých podmienok a presnosť vodornera nie je možné ovplyvniť vonkajším
magnetickým pol'om.
Vodomer je zabezpečenýkruhovým terčom so segmentovou reflexnou plochou na prenos
informácie o vel'kosti a smere prietoku z vodomeru do rádiového modulu.
Vodomer je pripravený na montáž rádiomodulu. Tomu je prispôsobená konštrukcia krytu
číselníka a prevodové ústrojenstvo počítadla.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri montáži alebo kedykol'vek dodatočne, vodomer
je tak možné odpočítať bez obťažovania užívateľov. Pre rádiový odpočet sa dodáva sada s
terminálom AT-WMBUS-02 a PDA AT-WMBUS-03.

Špeciálne lopatkovékoleso STEP-WHEELzvyšuje presnosť vodornera

2.) Spôsob dodávky:
V cene za dodávku vodomerov ja zahrnuté doručenie tovaru do sídla zákazníka.
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3.) Cenová ponuka:
Výmena vodomerov TV, SV
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Bytový vodomer DN15, 110mm l 10,00 € 12,00 €

Výmena vodomeru 1 8,00 € 9,60 €

Plomba l 0,35 € 0,42 €

Spätná klapka 1 1,30 € 1,56 €
Rádiový modul k vodomeru ER-AM l 18,9 € 22,68 €

Cena za 1 vodomer SV bez rad modulu - Spolu: 18,35€ 22,02€
Cena za 1 vodomer TUV bez rad modulu - Spolu: 19,65€ 23,58€

4.) Dodacie lehoty:
Podľa požiadaviek zákazníka.

5.) Záručné podmienky:
Poskytuje na výrobok záruku na 5 rokov pri dodržaní nasledovných podmienok:

• Vodomer bol uvedený do prevádzky v súlade s montážnym predpisom a to
oprávnenou organizáciou, ktorá má metrologickú registráciu podľa zákona
o metrológii

• Výrobok bol používaný podľa návodu vrátane dodržania jeho technických parametrov
(prietok, teplota), spôsobom odpovedajúcim jeho funkcii

• Výrobok nebol poškodený násilným, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním
• Do vodomeru nevnikli žiadne cudzie telesá a bola dodržaná kvalita vody podľa

STN 830616

Porušenie overovacej značky (overovacej plomby autorizovaného metrologického pracoviska)
zbavuje dodávateľa záručných povinnosti.

Dodacie
Podľa vašich požiadaviek

podmienky

Platobné
Do 14 dní od odovzdania diela

podmienky

Platnosť ponuky Do 12/2020
Záruka 5 rokov

V Košiciach Január 2020


