
Szanowny mieszkańcu, 

W przyszłości zużycie wody w Państwa lokalu będzie reje-
strowane za pomocą wodomierza METRONA smart. Montaż 
urządzeń rejestrujących jest obowiązkiem ustawowym i ma 
umożliwiać rozliczanie zależne od zużycia. Służy to wykry-
waniu potencjalnych oszczędności, które mogą się przełożyć 
na wzrost efektywności energetycznej lokali, ponieważ woda 
jest zasobem niezbędnym do życia!

Wodomierze to wzorcowane urządzenia, które mierzą 
indywidualne bezwzględne zużycie wody, umożliwiając w 
ten sposób rozliczenie zależne od zużycia zgodnie z roz-
porządzeniem w sprawie kosztów eksploatacji. Dotyczy to 
zarówno licznika wody zimnej, jak i ciepłej. Różnią się one 
oznaczeniem kolorystycznym (woda zimna = niebieski, woda 
ciepła = czerwony).

Wartości zużycia i dane liczników są transmitowane drogą 
bezprzewodową. Wodomierz smart jest dopuszczony do 
użytku w rozumieniu europejskich dyrektyw w sprawie 
przyrządów pomiarowych 2014/32/UE (MID) oraz w sprawie 
kompatybilności elektrycznej 2014/30/UE (EMC).

Urządzenie jest zaplombowane i wykrywa wszystkie próby 
ingerencji.
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 (1) czujnika dotyku

Odczyt i wskazania na wyświetlaczu LCD:

Wyświetlacz samoczynnie przechodzi do 
energooszczędnego trybu spoczynkowego. Można  
go uaktywnić za pomocą czujnika dotyku (1).

Naciskając czujnik dotyku, można wyświetlić po  
kolei następujące wartości:

Wskazanie naciśnięcia przycisku/ 

uaktywnienie wyświetlacza

Wyświetlacz jest uaktywniany za pomocą 

dotknięcia czujnika dotyku (1); uaktywnie-

nie jest sygnalizowane na wyświetlaczu 

symbolem dłoni.

Bieżąca wartość zużycia

Bieżące zużycie/stan licznika w m³. W dniu 

rozliczenia ta wartość jest zapisywana jako 

wartość z roku poprzedniego. Wartość 

w danym momencie służy do odczytu 

pośredniego.

Test segmentów

Wszystkie segmenty pulsują przez krótką 

chwilę. W ten sposób można sprawdzić, czy 

wszystkie segmenty wyświetlacza działają 

poprawnie. 

Data rozliczenia

W tym miejscu jest wyświetlana data ostat-

niego dnia rozliczenia. W tym dniu została

zapisana wartość zużycia do rozliczenia 

rocznego.

Wartość zużycia w ostatnim dniu

rozliczenia

Tutaj jest podana wartość zużycia w m³, 

na podstawie której dokonano rozliczenia 

rocznego.

Numer urządzenia

Zostanie wyświetlony 8-znakowy numer 

wodomierza.

Wodomierz smart jest odporny na zakłócenia. 
Dodatkowo bez przerwy monitoruje swoje własne 
działanie. W przypadku poważnego błędu wodomierz 
przerywa pomiar. 

W razie wadliwego działania urządzenia należy 
niezwłocznie zwrócić się do centrum serwisowego 
Gewobag.
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Osoba kontaktowa:

Centrum serwisowe
e-mail: service@gewobag.de
Telefon: 0800 4708-800 (połączenie bezpłatne)
Faks: 030 4708-4510

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie
www.gewobag.de/funkablesung

Ważne dane techniczne:

 Zasada pomiaru wielostrumieniowego
 Magnetyczny odczyt prędkości obrotowej wirnika
 Moduł komunikacji bezprzewodowej 868 MHz
  Zapisywanie wartości w połowie i na koniec  

miesiąca
 Czas pracy: 5 lat


