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A THT olvasóinak 
limitált darabszámban 

kiadott, 
kiemelt kedvezményes 

árat tartalmazó 
MOM BON-nal 
kedveskedünk!

ü Hideg-, melegvízmérő: 
Az AQUARIUS RS egysugaras 

lakásvízmérő egyéni hideg- és meleg-
víz fogyasztások mérésére szolgál, 
jellemzően társasházi lakásokban. 

Az AQUARIUS S szegmens lakás
vízmérő utólagosan is ellátható IZAR RADIO 
SEGMENT rádiómodullal, ezáltal a legköltség-
hatékonyabb módját kínálja a társasházak távle-
olvasásának, emellett a rendszer kiépítése akár 
több lépésben is megvalósítható. 

A rádiómodul kompakt kialakításának köszön-
hetően kis helyekre is gond nélkül beépíthető.  

ü Hőmennyiségmérő: 
A SHARKY 774 kompakt ultrahan-

gos hőmennyiségmérő hő- és klíma 
fogyasztások nagy pontosságú elszá-
molási mérésére. Statikus mérési 
elve az ultrahang jelek terjedési se-

bességének detektálásán alapszik. 
Az ultrahangos technológia számos előnyt 

kínál: mozgó, kopó alkatrészek hiányában lénye-
gében állandó mérési pontosságot, alacsony nyo-
másveszteséget, széles átfogási tartományt és 
alacsony indulási érzékenységet, valamint érzé-
ketlenséget a vízben lebegő szennyeződésekkel 
szemben.

MOM ZRt. 
Urbancsek Zoltán értékesítési képviselő

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

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

MOM technológiai fertőtlenítés
A vízmérők hitelesítési folyamata zárt rendszerű 

hitelesítő berendezésben, vízáramban történik. 
Mérőpadjainkat naponta fertőtlenítjük egy széles 
spektrumú fertőtlenítőszerrel, amely baktérium, 
gomba és vírusölő hatással rendelkezik (a mérő-
műszergyártás európai előírásából adódóan a 
MOM Zrt-nél – Magyarországon egyedülálló 
módon – rendszeresen megtörtént). Így a gyártó-
sorról lekerülő vízmérők fertőtlenített állapotban 
kerülnek csomagolásra. Szerelőcsapatunk kérés-
re maszkot visel mind a műszaki felmérés, mind a 
kivitelezés ideje alatt. 

COVID-19 – készüljünk a távleolvasásra! 
Egy lépcsőházon belül a különböző típusú és 

gyártmányú mérőket nem lehet, vagy nagyon költ-
séges beintegrálni egy közös távleolvasási rend-
szerbe! Az egységesítést nagyban segíti, és ol- 
csóbb is az egyidejű csoportos mérőcsere. 

Amennyiben lakásonkénti egyéni ügyintézéssel 
történik a mérők cseréje, célszerű a SzMSz-ben is 
meghatározni a beszerelhető mérő típusát, gyárt-
mányát, amelyet a megbízott koordinál. 

A választott mérő távleolvasásra előkészített 
legyen, jeladóval utólagosan is ellátható. 

Elzárók ellenőrzése
Az elzárók cseréje a főelzáró elzárásával, 
STRANG leürítéssel járó munka! A csere idején 
nincs ivóvíz/fűtés ellátás!

A vízmérők elzáró golyóscsapját havonta egy-
szer, a hőmennyiségmérőkét a fűtési szezon előtt 
fontos ellenőrizni. 

A tesztet egyszerűen elvégezhetik. Az elzárókart 
90 fokban elforgatva zárhatják el a csapot. (ZÁRT: 
a kar merőleges a csőre, NYITVA: a kar párhuza-
mos a csővel). Ha nem lehet elfordítani a kart, 
vagy csöpögést, szivárgást észlelnek akkor szinte 
biztos, hogy meghibásodott. (Általában vízkő lera-
kódás, vagy valamilyen szennyeződés okozza a 
meghibásodást.) 

A csoportos, egyidejű csere egyszeri rendszer 
leürítéssel és feltöltéssel megoldható.

Vízmérő, hőmennyiségmérő és költségosztó csere

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, Magyar-
országon piacvezető a távleolvasás területén. Fiókcégünk, a PRIM-MET Kft. együttműködésével 
a FŐVÁROSI VÍZÓRA KONZORCIUM divíziónk mérőóra cserét, új bekötések megtervezését, kivi-
telezését, illetve távleolvasásra alkalmas mérőeszközök beépítését, távleolvasási rendszerek 
kialakítását végzi. Szerződött partnerünkkel a KÉKI KFT.-vel fűtési költségosztást is nyújtunk 
partnereinknek az ország egész területén.

NéHáNy fONtOs iNfOrMáció társAsHázkEzElőkNEk

TÁJÉKOZTATÁS!

Az elhúzódó COVID-19 helyzet miatt érdemes 
átgondolni a távleolvasás lehetőséit, hisz a 
lakásban történő leolvasás veszélyeket hordoz-
hat. Információink szerint a lap megjelenésének 
időpontjában az ország egész területén végez-
hető csoportos mérőcsere. Szerelőcsapatunk, a 
Prim-met Kft. felkészült a megnövekedett piaci 
igények lehető legrövidebb időn belül történő 
kielégítésére. 

Célunk, hogy a megrendelőink részére rövid 
határidővel tudjunk időpontot biztosítani a 
DÍJMENtEs műszaki bejárásra, illetve a mérő-
cserék lebonyolítására.


