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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
– rozší ření nabídky služeb o „chytré vodoměry“
	 VODÁRENSKÁ	AKCIOVÁ	SPO-
LEČNOST,	a.s.,	úspěšně	pokročila	
v	 aplikaci	 moderních	 IoT	 techno-	
logií	 i	 pro	 své	 běžné	 odběratele.	
Společnost	 nabízí	 formou	 dlou-	
hodobého	 pronájmu	 s	 měsíčním	
paušálem	 169	 Kč	 bez	 DPH	 službu	
svým	zákazníkům,	kdy	jim	na	stá-
vající	 fakturační	 vodoměr	 osadí		
tzv.	odečtové	hlavice.	Tato	zařízení	
snímají	 data	 z	 vodoměru	 a	 pro-
střednictvím	 IoT	 sítí	 je	 zasílají		
do	zákaznického	systému	VAS.	Na	
tato	 data	 mohou	 zákazníci	 násled-	
ně	 nahlédnout	 přes	 svůj	 zákaznic-	
ký	 účet	 na	 zákaznickém	 portále	
VAS.	
	 Pro koho je služba vhodná, 
komu je provozovatel vodovodu 
doporučuje?
	 Služba	 je	 vhodná	 zejména	 pro	
správce	 nemovitostí	 a	 průmyslo-
vých	 areálů,	 škol,	 zdravotnických	
zařízení,	ale	i	pro	chalupáře.	Přes	
internet	 je	 možný	 náhled	 na	 spo-
třebu	 vody	 na	 konkrétním	 odběr-
ném	 místě.	 Lze	 tak	 odhalit	 skry-
tou	poruchu	na	rozvodech	vody	na	
vnitřní	 instalaci	 za	 vodoměrem	
např.	tak,	že	nastane	trvalý	průtok	
(třeba	 v	 noci	 nebo	 v	 době	 nepří-
tomnosti),	 zvedne	 se	 i	 celkové	
množství	 odebrané	vody.	Správce	
objektu	 pak	 nemusí	 být	 nemile	
překvapen,	když	po	návratu	z	do-
volené	 zjistí	 vysoké	 odebrané	
množství	vody,	která	nebyla	 spo-
třebována,	 ale	 odtekla	 např.	 do	
kanalizace.

	 Jaký bude další vývoj?
	 Ve	 stávajícím	 řešení	 je	 možný	
pouze	náhled	na	data,	např.	v	gra-
fické	podobě:

finované	 hodnoty	 zasílána	 zákaz-	
níkovi	e-mailem	informace,	aby	pro-
vedl	 fyzickou	 kontrolu	 vodovodních	
instalací	 za	 vodoměrem	 z	 důvodu	

a	 varování	 o	 nenadálých	 situacích		
a	únicích.

Text: Ing. Pavel Mikulášek, 
výrobně-technický náměstek VAS Boskovice

	 Zákazník	si	může	při	pravidelné	
kontrole	dat	ověřit,	že	je	vše	v	nor-
málu	a	není	nutné	nic	řešit.	
	 Provozovatel	 pracuje	 na	 dalším	
rozšíření,	kdy	bude	po	překročení	de-

podezření	 na	 zvýšený	 odběr	 vody,	
případně	jinou	nestandardní	situaci.
	 SMART	vodoměry	přinášejí	vyšší	
komfort	 pro	 zákazníky,	 kteří	 jistě	
ocení	online	přehled	spotřeby	vody	

Aktuality, rady, tipy, dotazy  sle-
dujte na https://vodarenska.cz/
smart-vodomery/ 
Případné dotazy k této technologii 
adresujte na smartvdm@vasgr.cz 
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