
Nabídka na výměnu vodoměrů

SVJ Jerevanská 2599-2602, Kladno

popis název obj.číslo

bytový vodoměr 1,5 m3/110 mm ista SV 90280000SV 92 365,00 25,00 273,75 25 185,00

bytový vodoměr 1,5 m3/110 mm ista TUV 90280000TV 92 365,00 25,00 273,75 25 185,00

objímková plomba na bytový vodoměr - pár plomba SV 16245 92 35,00 0,00 35,00 3 220,00

objímková plomba na bytový vodoměr - pár plomba TUV 16244 92 35,00 0,00 35,00 3 220,00

montáž bytového vodoměru 184 100,00 0,00 100,00 18 400,00

nabídková cena celkem bez DPH 408,75 75 210,00 voda - odečty v bytech

modulární bytový vodoměr 1,5 m3/110 mm domaqua® m SV 16091 92 365,00 20,00 292,00 26 864,00

modulární bytový vodoměr 1,5 m3/110 mm domaqua® m TUV 16095 92 365,00 20,00 292,00 26 864,00

radiový modul po vodoměry radiomodul 868 MHz 19410 184 420,00 25,00 315,00 57 960,00

objímková plomba na bytový vodoměr - pár plomba SV 16245 92 40,00 20,00 32,00 2 944,00

objímková plomba na bytový vodoměr - pár plomba TUV 16244 92 40,00 20,00 32,00 2 944,00

plomba radiomodulu plombovací kroužek 15592 184 16,00 0,00 16,00 2 944,00

montáž bytového vodoměru 184 100,00 0,00 100,00 18 400,00

montáž radiomodulu včetně programování 184 40,00 0,00 40,00 7 360,00

nabídková cena celkem bez DPH 795,00 146 280,00 voda - odečty mimo byt

komunikační datový uzel memonic® 3 sensor net 18359 1 5 850,00 40,00 3 510,00 3 510,00

montáž komunikačního uzlu 1 795,00 100,00 0,00 0,00

programování komunikačního uzlu 1 440,00 0,00 440,00 440,00

nabídková cena celkem bez DPH pro celý dům 3 950,00 3 950,00 ústředna pro odečty mimo byt

nabídková cena celkem bez DPH pro odečty v bytech 75 210,00

nabídková cena celkem bez DPH pro odečty mimo byt včetně ústředny 150 230,00

Dopravné pro celý dům 1 000,00

Radiová technologie obousměrné komunikace firmy ista,  provádí předávání jednotlivých odečtů přes jednotlivé přístroje až do

komunikačního datového uzlu, který jednou za 7 dní odešle po mobilní síti GSM odečty do isty, tzn. při poruše přístroje, nebo při

nedovolené manipulaci, je tato informace k dispozici nejdéle za 7 dní. Kapacita komunikačního datového uzlu je max. cca 700 přístrojů.

Přednosti: zrychlení odečtu, odpadá nutnost vstupu do uživatelských jednotek (žádné stěhování nábytku), zvýšení kvality dat a provedení  
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vždy 100% odečtů, znemožnění nedovolené manipulace s daty, paralelní provádění meziodečtů, IRTN i radiový modul má stále v paměti

hodnoty na konci posledních 14-ti měsíců a 2 hodnotky ke dni ročních odečtů - nezávisle na jejich funkčnosti v rámci radiového systému.

Obousměrná komunikace přístrojů také snižuje hladinu tzv. elektrosmogu. K dispozici je i portál ista24 (internet),

kde jsou ke shlédnutí jak odečty Všech přístrojů, tak i náměry za určitá období po bytech nebo pro celý dům, grafy spotřeb atd. 

Záruka IRTN, radiové moduly pro vdm a memonic je 120 měsíců. VDM SV je 60 měsíců, VDM TUV je 60 měsíců. Práce je 24 měsíců.

Platnost nabídky je do 31. 10. 2012

V Praze 6. 3. 2012

Bedřich Škoda, regionální obchodní zástupce, mobil: 731 440156, e-mail: bedrich.skoda@ista.cz


