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Co získáte s výrobky KADEN?
– Jistotu správného měření po celou dobu platnosti ověření.
– Servis s podporou tuzemského výrobce.
– Stabilní metrologické parametry v celém rozsahu měření.
– Možnost volby nejvhodnějšího řešení pro Vás včetně indikátorů topných nákladů.
– Jednoduché odečty, pochůzkový nebo on-line odečet pro elektronické vodoměry.
– Nízké náklady na provoz – opravitelnost každého vodoměru je zaručena.

Bez starostí se zárukou 5 let na vodoměry KADEN

Vyhodnotit spotřeby za den, měsíc nebo rok je snadné.
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Mechanické vodoměry KADEN S 050, S 055:
pro všechny, kteří chtějí minimalizovat svoje náklady a zároveň využít příznivé vlastnosti mechanických vodoměrů. 
Jednoduchý vizuální odečet, absolutní spolehlivost mechanického vodoměru. Nízké náklady na repasi. Vhodné tam, kde je
snadný přístup do bytů, menší počet měřících míst nebo je požadavek na kontrolu měřících míst.

Elektronické vodoměry KADEN S 060, S 065:
pro všechny, kdo chtějí vědět o spotřebě vody v domě víc. Snadno zjistíte nefunkční měřidla, neobvyklé výchylky
ve spotřebě vody, pokusy o ovlivnění magnetickým polem, elektronická plomba indikuje oddělení počitadla od spodku
vodoměru. Kdykoliv pro svou kontrolu můžete odečítat. Porovnání spotřeby s vodoměrem na patě domu je přesnější. Náměry
ze všech měřidel získáte v krátkém časovém úseku. Pro pochůzkový odečet potřebujete jen přenosný počítač a odečtovou
jednotku. Pro on-line přístup lze vodoměr použít ve všech systémech se standardním protokolem Wireless M-bus. Vhodné
tam, kde chcete mít spotřebu vody pod kontrolou. 

Indikátory topných nákladů KADEN C10 a teplotní senzory KADEN D10.
Doplňují systém o údaje pro rozdělení spotřeby tepla v jednotlivých bytech. Indikátory C10 snímají teplotu jednotlivých
radiátorů a poskytují příslušný náměr. Lze je odečítat pochůzkově nebo on-line stejně jako vodoměry. Tento systém
eliminuje ovlivnění větráním.Teplotní senzory D10 pracují v on-line režimu předávají teplotu v místnosti. Na základě teploty
v místnosti a venkovní teploty jsou vypočteny tzv. denostupně. Tento systém eliminuje ovlivnění přestupem tepla mezi
jednotlivými byty.
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Odečty on-line i-KADEN
přinášejí novou úroveň užitných vlastností. Zařízení vysílá informace v pravidelných intervalech na datový server. Pokusy
o ovlivnění, úniky vody, havárie mohou být včas odhaleny. Integrovat lze i kontrolní vodoměr na patě domu a automaticky
porovnávat spotřebu s vodoměry v bytech. Údaje jsou přístupné 24 hodin denně, kdekoliv máte přístup k internetu
a webovému prohlížeči.

i-KADEN je on-line systém odečtů a jejich zpracování ze zařízení kompatibilních s přenosovým protokolem Wireless M-Bus,
jako vodoměry, indikátory topných nákladů, měřiče tepla, elektroměry, plynoměry a další.
Přístup, zpracování (např. pro rozúčtování) a zobrazení dat pro uživatele zprostředkovává webový portál i-KADEN. Rozsah
možností určují přidělená práva pro uživatele. Údaje vysílané z přístrojů přijímají datové opakovače (repeatery) a přes vstupní
bránu (gateway) předávají data do sítě internet na vzdálený datový server.


