Óvintézkedések és megelőzés nem csak vészhelyzet idején!
Vízmérőcsere és klímaszerelés biztonságosan
A pontosság védjegye! A magyar tulajdonú MOM Zrt. 140 éve van jelen a hazai gazdasági életben. Korszerű technológiával gyártott víz- és hőmennyiségmérők forgalmazása mellett
Magyarországon piacvezető a távleolvasás területén. Fiókcégünk, a PRIM-MET Kft. együttműködésével a FŐVÁROSI VÍZÓRA KONZORCIUM divíziónk mérőóra cserét, új bekötések megtervezését, kivitelezését, illetve távleolvasásra alkalmas mérőeszközök beépítését, távleolvasási rendszerek kialakítását végzi. A FŐVÁROSI KLÍMA divíziónk klímaszerelést és klíma tisztítást
nyújt partnereinknek az ország egész területén.
A koronavírus helyzet aktualitása miatt tájékoztatni szeretnénk a THT Szaklap olvasóit a cégünknél rendszeresített és újonnan bevezetett óvintézkedésekről.

Vízmérőcsere és klímaszerelés biztonságosan
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 mérőműszergyártás európai előírásából adódóan a
MOM Zrt-nél, Magyarországon egyedülálló módon
rendszeresen megtörtént). Így a gyártósorról lekerülő vízmérők fertőtlenített állapotban kerülnek
csomagolásra. Szerelőcsapatunk maszkot, védőkesztyűt visel, mind a műszaki felmérés, mind a
kivitelezés ideje alatt. A vészhelyzet kihirdetése
alatt is zavartalanul és folyamatosan végezzük a
mérőcserét, klímaszerelést.

Vízmérőcsere
A lap megjelenésének időpontjában – információink szerint –, május közepétől a Fővárosi Vízművek területén is elindulhat a csoportos vízmérő
csere.

Szerelőcsapatunk, a Prim-met Kft. felkészült a
megnövekedett piaci igények lehető legrövidebb
időn belül történő kielégítésére. Célunk, hogy
megrendelőink részére rövid határidővel tudjunk
időpontot biztosítani a műszaki bejárásra, illetve a
vízmérőcserék lebonyolítására.
Klíma szerelés
A Prim-met Kft. országos szinten vállalja szakszerű split, légcsatornázható klímák és légtechnikai rendszerek tervezését, kivitelezését. Kollégáink szakképzett, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál regisztrált szakemberek.

Gyakran kérik az ügyfelek, hogy a klíma kültéri
egységét tűzfalakra, kémények mellé, nem látható helyekre szereljük fel. A megközelíthetőséget a
későbbiekben is szem előtt kell tartani! Komoly
költségei lehetnek a karbantartásnak, ha minden
alkalommal csak alpinista tudja biztonságosan
megközelíteni a klímát, vagy darus autót kell hívni
a gáztöltéshez. Összefoglalva: törekedjünk a minél egyszerűbb és észszerűbb megoldásokra!
Minden alkalommal szakképzett kollégáink
műszaki felmérést végeznek és egyeztetnek a
megrendelői elképzelésekről és lehetőségekről,
hogy minden esetben a legoptimálisabb döntést
tudja meghozni az ügyfél.

Szolgáltatásaink
• Split klímák szerelése, karbantartása
• Komplex légtechnikai rendszerek tervezése,
kivitelezése
• Meglévő légtechnikai rendszerek karbantartása
• Légcsatornák, légkezelők, ventilátorok karbantartása, cseréje, állapotfelmérése
• Tűzvédelmi csappantyúk beépítése
• Hűtő- és fűtőkaloriferek takarítása,
cseréje

A közös képviselő rendkívül fontos és szinte
megkerülhetetlen személy a társasházakban történő klímaszerelések során, mivel sok esetben az
ő döntésén múlik, hogy mit hová lehet szerelni.
Segítségünkre lehet, ha előre feltérképezzük a
többi lakótól, hová szerelték a házban az eddigi
klímákat. Kivételt képez ez alól a műemlék-védett
épületek belső udvarai, ahová eddig sem lett
volna szabad felszerelni, de új telepítéseket már
– jogosan – nem engedélyeznek.

Már a klímaszerelő szakember felmérése előtt
érdemes a ház közös képviselőjével konzultálni a
kültéri egység lehetséges elhelyezési helyéről,
illetve az érintett szomszédokkal egyeztetni,
amennyiben egy közös helyiségben (folyosó, lépcsőház, előtér, udvar) lesz a klíma kültéri egysége
felszerelve.
A klíma kültéri egységének felszerelésekor
nagyon fontos szempont a későbbi szervizelhetőség, megközelíthetőség. Mivel a klíma kültéri egységén vannak a gáztöltéshez szükséges szelepek,
így kizárólag ezeken a csatlakozásokon lehet a
későbbiekben pótolni az idők során esetleg elszivárgott hűtőközeget.

A THT olvasóinak
limitált darabszámban kiadott,
kiemelt kedvezményes árat tartalmazó
MOM BON-nal
kedveskedünk!

MOM ZRt.
Urbancsek Zoltán értékesítési képviselő
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