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*************************************************************************************
WARUNKI TECHNICZNEGO MONTAŻU
WODOMIERZY LOKALOWYCH
W ZASOBACH SSM „CZYN”

1. Wodomierz lokalowy musi posiadać aktualną aprobatę Polskiego Komitetu Miar i Jakości i być
zalegalizowany przez Obwodowy Urząd Miar, co jest udokumentowane cechą legalizacyjną na
wodomierzu.
2. Z uwagi na zmianę sposobu odczytu wodomierzy na radiowy należy zamontować wodomierz typu
VARIO – S z modułem radiowym data III firmy techem.
Wodomierze innego producenta nie są przystosowane do montażu modułu radiowego data III za
pomocą której będą przeprowadzane odczyty w latach późniejszych.
3. Wodomierze będą montowane na indywidualne zlecenia składane przez użytkowników lokali w
siedzibie Spółdzielni.
4. Montaż wodomierzy przeprowadzi firma „techem Techniki Pomiarowe” Oddział w Gdańsku, z
którą Spółdzielnia zawarła umowę na montaż, wymianę legalizacyjną oraz odczyty wodomierzy
drogą radiową.
5. Przed wodomierzem należy zamontować przelotowy zawór kulowy odcinający dopływ wody do
lokalu.
6. Podejście do wodomierza wykonać na sztywno. Wyklucza się podłączenie wodomierza za pomocą
zaworu przyłączeniowego typu „KOZA”.
7. Konieczność odcięcia dopływu wody do pionu, z którego zasilane jest mieszkanie, w którym
montowany będzie wodomierz, wymaga uprzedzenia pozostałych użytkowników lokali zasilanych
z tego pionu i Administracji Spółdzielni o dacie i czasie przerwy w dostawie wody.
8. Zamontowany(e) wodomierz(e) należy zgłosić w Administracji Spółdzielni telefonicznie pod nr
59 844-02-19 lub osobiście w pokoju nr 9 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7,
celem uzgodnienia terminu protokólarnego odbioru wodomierza i jego oplombowania.
9. Koszty montaż wodomierza obciążają użytkownika lokalu.
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WARUNKI TECHNICZNEGO MONTAŻU
WODOMIERZY LOKALOWYCH
W ZASOBACH SSM „CZYN”

1. Wodomierz lokalowy musi posiadać aktualną aprobatę Polskiego Komitetu Miar i Jakości i być
zalegalizowany przez Obwodowy Urząd Miar, co jest udokumentowane cechą legalizacyjną na
wodomierzu.
2. Z uwagi na zmianę sposobu odczytu wodomierzy na radiowy należy zamontować wodomierz typu
VARIO – S z modułem radiowym data III firmy techem.
Wodomierze innego producenta nie są przystosowane do montażu modułu radiowego data III za
pomocą której będą przeprowadzane odczyty w latach późniejszych.
3. Wodomierze będą montowane na indywidualne zlecenia składane przez użytkowników lokali w
siedzibie Spółdzielni.
4. Montaż wodomierzy przeprowadzi firma „techem Techniki Pomiarowe” Oddział w Gdańsku, z
którą Spółdzielnia zawarła umowę na montaż, wymianę legalizacyjną oraz odczyty wodomierzy
drogą radiową.
5. Przed wodomierzem należy zamontować przelotowy zawór kulowy odcinający dopływ wody do
lokalu.
6. Podejście do wodomierza wykonać na sztywno czyli przy użyciu rur i kształtek stalowych z
wykluczeniem wężyków z tworzyw sztucznych w oplocie metalowym. Wyklucza się podłączenie
wodomierza za pomocą zaworu przyłączeniowego typu „KOZA”.
7. Konieczność odcięcia dopływu wody do pionu, z którego zasilane jest mieszkanie, w którym
montowany będzie wodomierz, wymaga uprzedzenia pozostałych użytkowników lokali zasilanych
z tego pionu i Administracji Spółdzielni o dacie i czasie przerwy w dostawie wody.
8. Zamontowany(e) wodomierz(e) należy zgłosić w Administracji Spółdzielni telefonicznie pod nr
59 844-02-19 lub osobiście w pokoju nr 9 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7,
celem uzgodnienia terminu protokólarnego odbioru wodomierza i jego oplombowania.
9. Koszty montażu wodomierza obciążają w całości użytkownika lokalu.

