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INSTRUKCJA MONTAŹU PODLICZN|KA WODY BEZPOWROTN|E ZUŻYTEJ

Warunki montażu podlicznika wody bezpowrotnie zużytej

W związku z wprowadzeniem przez PGKiM 5p, z o.o. w Turku systemu zdalnych odczytów, należy

zamontować wodomierz umoż|iwiający nałożenie nakładki służącej do zdalnego odczytu. Wskazujemy

wodomierze, które są kompatybilne z nakładkamido zdalnego odczytu:

o Sensus - które są przygotowane do zastosowania modułów HRl : model L20,420,620 lub 820,

o Diehl Metering - które są przystosowane do zastosowania nakładek systemu lzar oraz

posiadają modułowość,,Ha i Ti" lub,,Ti": Altair, Aquarius, Aquila,

r ltron - które są przystosowane do zastosowania nakładek systemu CYBLE: Unimag, Flodis,

Flosta r, Aquadis, Woltex.

Wymagania techniczne montażu podlicznika

o wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną,

o wodomierz musi być zamontowany na instalacji wewnętrznej przeznaczonej do podlewania

ogrodu jako podlicznik bezpośrednio przy ścianie, za którą znajduje się punkt czerpalny

w miejscu wskazanym przez pracownika Przedsiębiorstwa podczas wizji lokalnej,

r instalacja wodociągowa bezwzględnie musi posiadać zabezpieczenie w postaci zaworu

antyskażeniowego. Zawór powinien być zainstalowany bezpośrednio za zaworem

odcinającym za wodom ierzem głównym,

o na odcinku międzywodomierzem a punktem czerpalnym niedozwolony jest montażurządzeń

umożliwiających pobór wody(trójnik, zawór itp.),

r należy zapewnić swobodny dostęp do wodomierza,

o woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu,

o niedopuszczalne jest odprowadzanie wody pobranej za podlicznikiem do kanalizacji

sanitarnej lub kanalizacji deszczowej.

Ogólne zasady montażu

Montaż wodomierza - podlicznika wody bezpowrotnie zużytej odbywa się na pisemny wniosek

odbiorcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku organizowana jest wizja lokalna celem wskazania

miejsca oraz poprawnoŚci montażu wodomierza.

Odbiorca bezwzględnie musi posiadać uregulowany stan formalno - prawny (inwentaryzację

powykonawczą, odbiór przez PGKiM Sp. z o.o.) przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.



Warunkiem korzystania z wodomierza jest spisany protokół odbioru wodomierza oraz zaplombowanie

przez pracownika Przedsiębiorstwa. Odbiorca zobowiązany jest również do podpisania stosownego

aneksu lub umowy, która będzie stanowiła podstawę do rozliczeń z wody zużytej na podlewanie

ogrodu,

Odczyt wskazań podlicznika oraz wodomierza głównego odbywać się będzie jednocześnie, Wskazania

podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej

w danym okresie rozliczeniowym.

Wszelkie koszty związane z zakupem, montażem, plombowaniem, zdalnym odczytem, abonamentem

oraz okresową legalizacją wodomierza pokrywa inwestor(odbiorca usług).
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