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hiányában lényegében állandó mérési pontossá-
got, alacsony nyomásveszteséget, széles átfogási 
tartományt és alacsony indulási érzékenységet, 
valamint érzéketlenséget a vízben lebegő szen�-
n�eződésekkel szemben.

ü Költségosztó: 
Távfűtéses társashá-
zak fűtési költségmeg-
osztására a leginnovatí-
vabb megoldást tudjuk 
kínálni partnereink szá-
mára. 

Segítségével lehető-
vé válik a hőfog�asz-
tások valós felhaszná-
lás alapú szétosztása. 

Elemes tápellátású 
elektronikus eszköz, 
LCD kijelzővel.

Teljeskörű szolgálta-
tás keretében kínáljuk a felszerelést, 
telepítést, leolvasást és üzemeltetést. 

Pest meg�ében a költségosztást szerződött 
partnerünk, a KÉKI Kft. végzi.

A THT olvasóinak 
limitált darabszámban kiadott, 

kiemelt kedvezményes árat tartalmazó 
MOM BON-nal 
kedveskedünk!

MOM ZRt. 
Urbancsek Zoltán értékesítési képviselő

telefon: (36) 30/705-2895
zoltan.urbancsek@momzrt.hu

http://www.momzrt.hu/tarsashazak-reszere

Távleolvasás kényelmesen és ponTosan II.

A pontosság védjegye! A magyar tulajdonú MOM Zrt. 140 éve van jelen a hazai gazdasági élet-
ben. Korszerű technológiával gyártott víz- és hőmennyiségmérők forgalmazása mellett folyama-
tosan bővül portfóliónk. 
Fiókcégünk, a FŐVÁROSI VÍZÓRA KONZORCIUM együttműködésével mérőóra cserét, új bekö-
tést és távleolvasást, szerződött partnerünkkel a KÉKI KFT.-vel fűtési költségosztást is nyújtunk 
partnereinknek az ország egész területén.

EgyszErű és mEgfizEthEtő a mOm „OkOs” mEgOldása

A THT szaklap februári számban a távleolvasás 
előn�eit foglaltuk össze, és a rádiós távleolvasás 
eg� elérhető árú MOM megoldását, a wMB USB 
leolvasó eszközt mutattuk be Önöknek. 

Ahhoz, hogy a távleolvasás hosszú távon is meg-
térülő befektetés leg�en, több feltételre is szükség 
van. 

kövessük a víz útját! a főmérő mindent 
mér! 

A bekötési mérő és az almérő közötti különb-
ség (maradékvíz) költsége társasházi szinten akár 
több százezer forintra is rúghat éves szinten. A 
régi strangokon, csőrendszereken lehetnek rejtett 
repedések, korrózióból adódó elfolyások, szivár-
gások. Csöpögő csapok, WC öblítő szelepek-, tar-
tál�ok több m3 vizet pazarolnak havi szinten. A 
közös vízvételi hel�ek – például az autómosó, 
kerti locsoló, mosókonyha  takarításhoz használt 
falikút – mind hozzájárul a „mérhetetlen” vízfo-
g�asztáshoz. A „trükkös” vízvételekről nem is 
beszélve!

hol kezdjük a távleolvasást?
A csőhálózat-rendszer felújítása, korszerűsíté-

se (strang csere), rendszeres karbantartása nagy-
ban minimalizálja a méretlen víz menn�iségét. 
Kössünk karbantartási szerződést! A kerti locso-
lót, szenn�víz lefol�óval nem rendelkező vízvételi 
hel�eket alakítassuk át locsolómérőkké, íg� a 
szenn�vízdíjat megtakaríthatjuk! A bekötési mérőt 
(főmérő), közös vízvételi hel�eket is integráljuk be 
a távleolvasási rendszerbe. 

Amenn�iben több strang is csatlakozik eg�-eg� 
lakáshoz, megfontolandó a strang-almérő felsze-
relése. 

készüljünk a távleolvasásra! mit tehet a 
társasházkezelő, a közös képviselő? 

Eg� lépcsőházon belül különböző típusú és 
g�ártmán�ú mérőket nem lehet, vag� nag�on költ-
séges beintegrálni eg� közös távleolvasási rend-
szerbe! Az egységesítést nagyban segíti és ol- 
csóbb is az eg�idejű, csoportos mérőcsere. 

Amennyiben lakásonkénti egyéni ügyintézéssel 
történik a mérők cseréje, célszerű a SzMSz-ben is 
meghatározni a beszerelhető mérő típusát, g�árt-
mán�át, amel�et a megbízott koordinál. A válasz-
tott mérő távleolvasásra előkészített leg�en, jel-
adóval utólagosan is ellátható.

milyen távleolvasható termékeket kínál a 
mOm zrt.? 

ü hideg-, melegvízmérő: 
Az AQUARIUS RS egysugaras 
lakásvízmérő eg�éni hideg- és 
melegvíz fogyasztások mérésé-
re szolgál, jellemzően társashá-
zi lakásokban. 

Az AQUARIUS S szegmens lakásvízmérő utóla-
gosan is ellátható IZAR RADIO SEGMENT rádió-
modullal, ezáltal a legköltséghatékon�abb módját 
kínálja a társasházak távleolvasásának, emellett 
a rendszer kiépítése akár több lépésben is meg-
valósítható. 

A rádiómodul kompakt kialakításának köszön-
hetően kis hel�ekre is gond nélkül beépíthető. 

ü hőmennyiségmérő: 
A SHARKY 774 kom-
pakt ultrahangos hő-
menn�iségmérő hő- és 
klíma fogyasztások 
nagy pontosságú elszá-
molási mérésére.

Statikus mérési elve az ultrahang 
jelek terjedési sebességének detektá-
lásán alapszik. 

Az ultrahangos technológia számos 
előn�t kínál: mozgó, kopó alkatrészek 


