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Techem vodoměry

Rádiové vodoměry Techem:
spolehlivý a vzájemně 
sladěný program

Ať už montáž vodoměru pod omítku, nad omítku nebo 
ventilová: vodoměry Techem s progresivním elektronickým 
systémem umožňují bezdrátový rádiový přenos dat, díky 
němuž odpadají nepříjemné termíny odečtu.

Přesné technické speci�kace rádiových vodoměrů Techem 
najdete v našem datovém listu.

Fakta o vodě

člověk potřebuje k přežití denně 
2 až 5 litrů vody
2 miliardy lidí nemají k čisté pitné vodě 
přístup
5000 lidí denně umírá na nedostatek 
vody
2030 je rokem, v němž bude podle 
odhadů OSN téměř polovina světové 
populace žít v oblastech s nedostatkem 
vody.

Voda je vzácností v mnoha oblastech světa: 
celosvětově se rezervy pitné vody neustále snižují, 
zatímco celková spotřeba stále stoupá. Pořiďte si 
vodoměry Techem, které zajišťují přesné a spolehlivé 
měření spotřeby vody. Naše rychle a snadno instalo-
vatelné vodoměry jsou tou správnou a bezpečnou 
cestou jak při projektování a instalaci, tak také při 
užívání v pozici nájemníka či vlastníka nemovitosti.



Techem Smart System je založen na osvědčené 
technologii rádiového systému Techem. 
Představuje inovaci v oblasti měření a rozúčtování 
nákladů a umožňuje 24hodinový přístup klientů 
na internetový portál. Zajišťuje systematický 
monitoring energií a vody a permanentní kontrolu 
měřících přístrojů. Samozřejmostí zůstává precizní 
a včasné rozúčtování. 

Techem Smart System 
a služby s přidanou hodnotou

Jak funguje Techem Smart System

Techem Smart System je technologická platforma, 
s níž můžete využívat služby s vysokou přidanou 
hodnotou. Rozhodnutí pro Techem Smart System 
je perspektivní investicí, která se vám vyplatí.

Včasné rozúčtování vašich nemovitostí.
Monitoring přístrojů: permanentní kontrola všech měřících 
přístrojů.
Ukazatele hodnot odečtů: vy i vaši nájemníci můžete kdykoliv 
zpětně online nahlížet do odečtených hodnot.
Techem Monitoring: analýza spotřeby energie a vody Vašich 
nemovitostí.
adapterm – unikátní systém úspory energie společnosti 
Techem. 
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Techem Smart System

Měřící přístroje odesílají hodnoty spotřeby 
prostřednictvím rádiového přenosu do datové 
sběrnice.
Datová sběrnice ukládá hodnoty spotřeby, 
které jsou přenášeny od měřících přístrojů, 
a posílá je do hlavní datové sběrnice.
Hlavní datová sběrnice ukládá do paměti 
hodnoty spotřeby a informace o stavu všech 
přístrojů.
Přenos dat přes GPRS do výpočetního centra 
Techem.
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Přednosti používání Techem Smart System

včasné a přesné rozúčtování díky automatickému přenosu 
dat přímo po dni odečtu

pravidelná kontrola přístrojů uspoří váš čas a upozorní na 
úniky vody i nelegální ovlivňování přístrojů

praktické zobrazení hodnot odečtu - kdykoli můžete zjistit 
naměřené hodnoty

cílený monitoring spotřeby energie a vody, který rozpozná 
změny spotřeby během zúčtovacího období, poskytuje 
konkrétní rady uživatelům bytů jakým způsobem ušetřit 
energii a vodu a radí při dalším postupu

systém úspory energie adapterm nabízí úsporu energie 
v průměru 10 % s pravidelnou dokumentací výsledků  
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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


