
Komunikat Nr 2/2014

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie

I.     Po zakończeniu sezonu grzewczego 2013/2014r. dokonamy sukcesywnie 
wymiany podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy indywidualnych na 
urządzenia zapewniające zdalny odczyt wskazań poprzez system radiowy.

         Przetarg ostatecznie na montaż i obsługę w/w urządzeń wygrała firma ISTA 
POLSKA  Sp. z  o.o.

        Zdalny system odczytu mediów-RADIOWY to innowacyjny i skuteczny sposób 
zbierania danych.

        Dzięki zintegrowanemu systemowi zdalnego odczytu 
wodomierzy i podzielników kosztów ciepła:

 Oszczędzamy czas, obniżamy koszty odczytów

 Unikamy błędów przy odczytach

 Utrzymujemy pełną archiwizację wskazań

 DYSPONUJEMY KOMUNIKATAMI przy jakichkolwiek próbach MANIPULACJI np. 
przy wodomierzu

 Zachowujemy prywatność mieszkańców 

 Uzyskujemy 100% odczytów bez konieczności dostępu do mieszkań

   Mamy ponadto możliwości:

 Zarządzania danymi o zużyciu mediów i racjonalizacji tego zużycia

 Monitoringu zużycia mediów

 Dostępu do archiwów rozliczeń indywidualnych i zbiorczych w wersji 
elektronicznej, co skutkuje sprawniejszą obsługą mieszkańców

 Przygotowania raportów oraz analiz zużycia

 Odczytu wszystkich mediów w jednakowym czasie dla całego budynku
   

Mając na uwadze sprawne i terminowe przeprowadzenie operacji 
wymiany w/w urządzeń prosimy:

1. Wszystkich użytkowników lokali o wcześniejsze zgłoszenie planowanych 
remontów związanych z  instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej do działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przy ul.  
Staszica 24, pokój nr 8 telefonicznie 279-20-89 wew. 32 lub do 
administratorów osiedli.

 Osiedla Spółdzielcze ; Stare Miasto ; Hallera  – 695 362 200
 Osiedla  Zatorze I  ; Piastowskie           – 695 364 400
 Osiedla  Zatorze II                    – 695 363 300

Unikniemy w ten sposób dodatkowych kosztów za demontaż nowo 
zamontowanych urządzeń radiowych.
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2. Informacja o planowanych wymianach urządzeń wywieszona będzie w 
gablotach na klatkach schodowych. Umowny termin zakończenia 
planowanych prac montażowych określono na 15.08.2014r.. Co najmniej 
z 3 dniowym wyprzedzeniem użytkownik lokalu otrzyma informacje o 
terminie wymiany, która dostarczona będzie do skrzynek pocztowych. 

              Wymiana wodomierzy mieszkaniowych i   podzielników    kosztów 
              ogrzewania w lokalach będzie przeprowadzana równocześnie.

3. Na dzień wymiany zapewnienie swobodnego dostępu do zamontowanych 
wodomierzy i podzielników dla usprawnienia wymiany.

4. Podzielniki zostaną zamontowane na wszystkich odbiornikach ciepła we 
wszystkich pomieszczenia.

5. Odmowa montażu urządzeń spowoduje rozliczenie ciepła i wody w 
oparciu o obowiązujący Regulamin.

6. Potwierdzeniem wymiany będzie protokół dla urządzeń zdemontowanych 
i zamontowanych, który zawierać będzie:

 Stan zużyć na dzień wymiany
 Numer urządzenia
 Numer modułu radiowego
 Numer plomby
 Czytelny podpis

           Kopie protokołu użytkownik lokalu winien zachować. Protokół ten stanowić 
będzie jedyny dokument w przypadku reklamacji dotyczącej odczytów 
zdemontowanych urządzeń. Zdemontowane wodomierze i podzielniki zostaną 
zutylizowane.

II. Sprawy różne.

 do godz.1500  -  55 279 3089 wew.35

 po godz. 1500 -  nagłe awarie:

 HYDRAULICZNE :  603 071 096

 ELEKTRYCZNE   :   603 870 011

Kwidzyn, Maj 2014 r.

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI 
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