
Směrnice o energetické účinnosti (EED)
Rádiové měření, inteligentní služby a chytrý systém

SNADNO
Buďte napřed - 
připravte se na požadavky EED



POVINNOST

EED je na cestě 
a Techem je připraven

Vchází v platnost směrnice o energetické účinnosti 

(the European Energy E�ciency Directive - EED). 

Nové požadavky zahrnují pravidelné poskytování informací 

uživatelům bytů o spotřebě během roku. 

21. prosinec 2018:

25. říjen 2020:

1. leden 2022:

1. leden 2027:

Nyní smí být nově instalovány pouze měřiče a indikátory 

topných nákladů s dálkovým odečtem. Údaje o spotřebě 

musí být poskytovány nejméně každých šest měsíců, 

na vyžádání každé tři měsíce. (Směrnice EED musí být 

implementována do české legislativy *.)

Během roku musí být informace o spotřebě poskytovány 

měsíčně.

Již nainstalované přístroje, které nelze odečítat dálkově, 

musí být doplněny o rádiový modul, nebo nahrazeny 

novými.

Zdá se vám to komplikované? Ne s námi po vašem boku. Už dnes naše přístroje a 

služby splňují zítřejší požadavky.

Nové požadavky pro zaznamenávání dat individuální spotřeby stanovené v EED musí být zavedeny do národní legislativy do 25. 6. 2020 s podmínkou 
nákladové efektivnosti a technické proveditelnosti.

Bezpečně a pro budoucnost:

změňte své přístroje na rádiové.

Pokud stále máte otázky, můžete se obrátit 

na naše obchodní zástupce.

*



Techem Smart System vše usnadní

ŘEŠENÍ: TECHEM SMART SYSTEM

Náš Techem Smart System zvládne celý proces přenosu za vás - dostanete 
data, která vyžaduje EED, a zároveň bude spotřeba energií transparentní.

Všechny měřiče umístěné v domácnosti   
zasílají data o spotřebě do datové sběrnice v domě
Datová sběrnice automaticky posílá odečty 
do datového centra Techemu v zašifrované podobě

Vaše spotřeba je transparentní 
Rychlejší rozúčtování, snížení administrativní námahy - 
to vše znamená snížení nákladů pro vás
Ideální základna pro další pokročilé služby, pohodlné 
online nabídky a řešení pro úsporu energie
Naplňuje povinnost o poskytování informací ve shodě 
s EED jednoduše a pro všechny
Spolehlivá, přesná a odolná technologieDigitální informační systém jsme vyvinuli na základě 

Techem Smart Systemu

Funkce ukazují všechny důležité informace o spotřebě 

jasně a jednoduše

Techem Smart System a rádiové odečty:

Techem informuje své uživatele digitálně:

Jeden systém, mnoho výhod:
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Rádiové indikátory topných nákladů
jsou umístěné na radiátorech

Rádiové vodoměry měří spotřebu
teplé a studené vody

Rádiové měřiče tepla jsou použité 
pro podlahové topení

Rádiové detektory kouře kontrolují
stav a zaznamenávají nebezpečí

Všechny přístroje posílají rádiově 
hodnoty spotřeby a stav měřidel 
do datové sběrnice

Data ze sběrnice jdou přímo 
do datového centra Techemu
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Datové centrum

Jak Techem Smart 
System funguje
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Techem, spol. s r. o.
Počernická 272/96
108 00  Praha 10 - Malešice
Tel.: 272 088 777
www.techem.cz

Najdete nás také na našich pobočkách:
Brno
Hradec Králové
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Strakonice
Trutnov 
Uherské Hradiště


