
DODATKOWY WODOMIERZ - PODLICZNIK OGRODOWY 

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. dopuszczają możliwość rozliczania wody 

bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza 

(podlicznika ogrodowego).  

Zgoda  na  montaż takiego wodomierza może  być  wyrażona  wyłącznie  w  

przypadku  całkowitego wyeliminowania możliwości zrzutu do kanalizacji wody 

/bądź ścieków powstałych po jej zużyciu. 

WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA 

1.Wodomierz dodatkowy -podlicznik ogrodowy  należy zamontować na instalacji 

wewnętrznej za zaworem antyskażeniowymwewnątrz budynku, w pobliżu punktu 

poboru wody. Za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z 

możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej. W 

przypadku braku zaworu  antyskażeniowego  na  przyłączu  wymaga  się  

wstawienia  takiego zaworu zgodnie z załączonym schematem. 

2.Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające. 

3.Na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych 

trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych 

przewodów. 

4.Zgodnie z przyjętym i stosowanym  w Spółce Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. 

systemem  opomiarowania  poboru  wody  należy zamontować  wodomierz 

Aquariusz nakładką IZAR CPdoodczytu  radiowego firmy DiehlMetering 

zakupionego w Wodociągach Kępińskich Sp. z o.o. i zamontowanego przez 

naszych pracowników.Zalecana średnica wodomierza DN15. 

5.Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny. 

6.Odbiorca  usług  dokonuje  legalizacji  (wymiany)  podlicznika  zgodnie  z 

odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat), 

7.Odbiorca usług co 10 lat musi zakupić nowy moduł radiowy, gdyż jego 

żywotność jest liczona na okresy legalizacyjne. 

Uwaga! 

Przed podjęciemdecyzji  o  montażu  podlicznika ogrodowego do  podlewania  

zaleca  się przeanalizowanie rzeczywistych  potrzeb  podlewania,  kosztów  

związanych  z  wykonaniem i utrzymaniem   instalacji   wraz   z wodomierzem i  
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modułem radiowym oraz oszacowaniemożliwych korzyści w najbliższych latach. 

Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza z obowiązkową legalizacją co 

5 lat, oraz wymianę modułu radiowego co 10 lat klient wykonuje na własny 

koszt. 

 

WARUNKI FINANSOWE 

Zakup wodomierza 

Wodomierz DN15 wraz z zaprogramowaną nakładką radiową wynosi252 zł 

brutto; 

Montażwodomierza 

Koszt montażu wodomierza dodatkowego wraz z dojazdem i plombowaniem 

wynosi61złbrutto, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania podejścia 

wodomierzowego zgodnie z zalecanym schematem. 
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