Voda znamená odpovědnost.

Efektivní řešení k úspoře vody –
od Techemu.

ZAMĚŘENÍ

Voda:
vzácné zboží.
Podle mezinárodního fondu OSN pro děti v nouzi UNICEF je již dnes na celém světě
nedostatečně zásobena pitnou vodou miliarda lidí. Stále se zvyšující spotřeba vody
a rovněž globální oteplování tento problém dále přiostřují.

Transparentnost vytváří povědomí.
Stává se pitná voda luxusem k nezaplacení?
Zatímco je v některých oblastech světa vody
nedostatek, její celosvětová spotřeba stále
narůstá: o 20 % za desetiletí v posledních 50
letech, což činí vodu stále cennější – a dražší.
Z toho důvodu je velice důležité s tímto
zdrojem

zacházet

opatrně.

Například

uvědoměním si vlastní spotřeby vody. Přesně
k tomuto účelu přispívají energetické služby
Techemu. Prostřednictvím spravedlivé a na
spotřebu

orientované

registrace

a rozúčtování a inteligentního řízení spotřeby
lze snížit spotřebu energie a vody a redukovat

Ohrožené zásobování vodou.

náklady.

• Člověk potřebuje denně k přežití 2 až 5
litrů vody.

• 2 miliardy lidí vůbec nemají přístup
k čisté pitné vodě.

• 5.000 lidí denně umírá na nedostatek
vody.

Přibližně třetinová úspora vody –
s Techemem.
S cenou

za

vodu

stoupají

také

vedlejší

náklady pro obyvatele. Vývoj cen ovlivnit
nemůžeme – ale můžeme přispět k menší

• 2,6 mil. lidí pijí kontaminovanou vodu.

spotřebě, neboť prostřednictvím rozúčtování,

• V roce 2030 bude téměř polovina

které

světové populace žít v oblastech
s nedostatkem vody (odhad OSN).

se

orientuje

na

spotřebu,

spotřeba prokazatelně o 20 až 30 %.

sklesá

ŘEŠENÍ

Flexibilní a modulární –
řešení Techemu.
Voda je vzácná – Váš čas také. Techem pomáhá šetřit zdroje a peníze:
přesná registrace a na spotřebu orientované rozúčtování vytváří podněty
k úspoře a ulevují životnímu prostředí.

Modulární komplexní program.
Techem Vám nabízí flexibilní a modulárně
založené komplexní řešení. Znatelně se tak
zjednoduší

mnoho

důležitých

pracovních

procesů na cestě ke spravedlivému a na

Spolehlivé
poskytuje
a

zpracování
základ

srozumitelné

Prostřednictvím

pro

dat

Techemem

rychlé,

rozúčtování
managementu

spolehlivé
spotřeby.
spotřeby

Vám společnost Techem poskytuje nástroj

spotřebu orientovanému rozúčtování.

pro analýzu spotřeby energie nemovitostí.

Kroky k řešení.
Technicky

velmi

bezpečnou,
mohou

kvalitní

přesnou

obyvatelé

sledovat:
v přístrojích

přístroje

registraci.

zaručují

Mimo

to

rozúčtování

kdykoliv

odečtené

hodnoty

ukládají

tudíž

nich

do

se
lze

nahlížet.

Pravidelná údržba Techemu zajišťuje jejich
dokonalou funkčnost.
Odečet se provádí prostřednictvím rádiové
registrace dat mimo obydlí. Příslušné domluvy
termínů s obyvateli a odhady spotřeby se tak
stávají

minulostí

a

s nimi

také

související ztráta času a vyřizování.

Modulárně založené komplexní řešení.
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RÁDIOVÝ SYSTÉM

Rádiový systém Techem:
Kvalita lídra světového trhu.
Techem je lídrem světového trhu s instalovanými rádiovými měřícími přístroji: díky
důvěře stovek tisíc spokojených zákazníků a svrchované technologii rádiového
systému Techem.

Rádiový systém: jednoduše inteligentní.

Přestavbu lze provést snadno.

Precizní registrace spotřeby vody:

Ještě jste nenasadili rádiový systém?

Rádiový systém Techem to spolehlivě zařídí.

Přesto

Zároveň Vám sníží náklady a umožní Vám

z výhod rádia rychle a snadno – bez

dosáhnout významné úspory času a nákladů.

nutnosti

můžete

výměny

většinou

Vašich

získávat

přístrojů.

Mnohé z elektronických registračních

Rádio přináší konkrétní výhody.

přístrojů

• Pohodlí pro obyvatele: Nemusí být v den

rádiový přenos. Proto můžete kdykoliv

odečtu doma a nemusí se přizpůsobovat

Techem

totiž

umožňují

přepnout a užívat rádiový systém.

termínům.

• Úspora Vašeho času: Zpětné dotazování,
koordinace termínů a příslušných termínů
odečtu v obydlích odpadá stejně jako
odhadování spotřeby.

• Přesné rozúčtování: Spolehlivý přenos dat
poskytuje základ pro rychlé, spolehlivé
a

dostatečně

přehledné

rozúčtování

spotřeby.
Flexibilní a všestranně využitelný: Informujte se
co nejdříve o našem programu vodoměrů.

VÝHODY
V KOSTCE

Šetří zdroje,
snižuje náklady:
To je dobré pro všechny.
Prostřednictvím progresivního komplexního řešení snižujeme spotřebu vody:
Techem to umožňuje. Rovnoměrně získává realitní průmysl i obyvatelé – a rovněž
životní prostředí.

Vaše výhody.
• Pokroková, modulární nabídka pro Vaši
konkrétní potřebu

Šetření s Techemem
S našimi

řešeními

ušetří

zákazníci

• Přesná registrace a spravedlivé rozúčtování

Techemu přibližně 37 mil. kubíků vody

• Spokojení obyvatelé

ročně.

Jedná

se

o

množství,

které

potřebuje 461.000 domácností (základ:

Výhody obyvatel nemovitosti.

4,6

•

Techemu v Německu).

Odečet mimo obydlí

• Maximální transparentnost vlastní spotřeb

mil.

obydlí

zajištěných

servisem

Zdroj: Studie energetických parametrů Techem 2008

• Pobídka k šetrnějšímu zacházení s vodou

Výhody pro životní prostředí.
• Snížení spotřeby vody
• Ochrana přírodního zdroje
• Menší zátěž prostřednictvím úpravy vody

Elegantní a precizní:
vodoměr Techem

Kontaktujte nás.

Získáváte z komplexního, modulárně založeného spektra služeb počínaje technologií
přístrojů a konče rozúčtováním. Ukážeme Vám, jak můžete přispívat k úspoře vody
a ke snížení nákladů.

Techem – jsme tu pro Vás celosvětově.
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