
NAŠE ZNALOSTI,  VÁŠ ÚSPECH

ENERGO AQUA
TRADE®

Obchodná činnosť.

ENERGO AQUA
METROLOGICAL  ADJUSTING®

Metrologické overenie
určených meradiel
DN 15 – DN 800.

ENERGO AQUA
SERVICE AND ADJUSTMENT®

Ser vis a oprava určených
meradiel  DN 15 – DN 300.

ENERGO AQUA
INSTALLATION ®

Montáž určených meradiel
DN 15 – DN 300.

ENERGO AQUA
INSTALLATION ®

Montáž určených meradiel
DN 15 – DN 300.

Odborná montáž určených meradiel vlastnou registrovanou 
organizáciou na mieru.

Pri práci uplatňujeme všetky zásadné princípy projektového riadenia. 
Dodávame špičkové produkty a zároveň  poskytujeme zákazníkom dlhodobú 
a kvalitnú podporu vo forme komplexných služieb s vysokou pridanou 
hodnotou počas celej doby trvania každého projektu.

Dlhoročné skúsenosti, profesionálna montáž, obhliadka meracieho miesta 

zadarmo, navrhnutie riešenia, rýchla vlastná doprava a individuálna zľava to 

sú naše služby pre Vás na mieru. Demontáži a montáži vodomerov a meračov 

tepla sa venujeme už od roku 2000. Naše pôsobenie je zamerané na všetky 

typy vodomerov a meračov tepla ako aj systémov na zber a vyhodnocovanie 

údajov. Od bytových vodomerov DN 15 na SV a TÚV až po priemyselné 

vodomery a prietokomery  do DN 300. Zároveň ponúkame vysoko odbornú 

profesionálnu a čistú demontáž a montáž meradiel  pomocou  špeciálnych 

technológii na práce vo výškach a ťažko prístupných odberných miestach 

počas plnej prevádzky. S našimi montážami ste sa už mohli stretnúť  na 

bytových družstvách a SVB a NP, tepelných hospodárstvach, vodárenských 

podnikoch, veľkých nákupných strediskách a iných odberných miestach.

Niečo z našich nových technológii:

• samohybná elektrická nožnicová plošina 

• prenosná pneumatická zdvíhacia plošina 

• posuvné manipulačné materiálové zariadenie s teleskopmi 

• skladacia ľahká pojazdná teleskopická plošina 

Spoločnosť ENERGO AQUA , s.r.o.
ponúka vždy niečo naviac.

Široká ponuka produktov a s lužieb Vám zabezpečí 
množstvo výhod v hospodárskej  súťaži  a vysokú 

schopnosť konkurencie.

Riešenia,  ktoré ponúkame, sú založené na najnovších 
technológiách a trendoch.

V spolupráci  s  par tnermi sa snažíme o to,  aby sa 
požadovaný tovar a s lužba dostal i  v  čo najkratšom čase 

na svoje miesto určenia.

Technický ser vis  a poradenstvo.

Spojením  značkového ser visu,  metrologického overenia 
a obchodnej  činnost i  Vám môžeme ponúknuť opt imálne 
podmienky na r iešenie Vašich problémov.  Náš odborne 
vyškolený personál  Vám rád poradí  pr i  špecif ikáci i 

objednávky a navrhne r iešenie pre Vašu apl ikáciu.

Vy VIETE čO MERAť A My VIEME AkO NA TO.

ENERGO AQUA, s.r.o.

Prevádzka 01

Na Graniari č.59

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

Tel: +421 (48) 415 13 15, 415 13 16

Fax: +421 (48) 414 17 17

e-mail: info@energoaqua.com

www.meracetepla.sk

GPS : N 48°74´27,22“

           E 19°12´68,95“



ENERGO AQUA
TRADE®

Obchodná činnosť.

ENERGO AQUA
METROLOGICAL ADJUSTING®

Metrologické overenie určených
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Ser vis a oprava určených 
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klasický obchodný prípad povyšujeme na partnerský vzťah 
s dlhodobou perspektívou. 

V  našej  ponuke  nájdete  viac  ako  10.000  položiek    pre  potreby  bytového 
a  nebytového  fondu,  vodárenských  spoločností,  teplární  a  tepelných 
hospodárstiev,  priemyslu,  montážnych  a  servisných  organizácii  ako 
i ostatných oblastí podnikania.

V predaji ponúkame nové aj repasované určené meradlá:

• bytové vodomery

• domové a špeciálne vodomery

• priemyselné a hydrantové vodomery

• últrazvukové, indukčné a fluidikové prietokomery

• merače tepla a ich členy

• merače chladu a ich členy

• systémovú techniku 

• odpočtové systémy

• doplnkové príslušenstvo

• inštalačný materiál

komplexné profesionálne služby 
s najnovšími technológiami
 

Últrazvukové čistenie meradiel ELMA – 
čistenie meradiel GUMIPUC gumenou 
drťou – antistatické ESD pracovisko ...
 

48 hodinový expresný servis meradiel 
 

3 prednosti nášho servisu

Kvalita – rýchlosť – prijateľná cena
Spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o. zabezpečuje opravu a metrologické overenie 
vodomerov a meračov tepla vo vlastnom oprávarensko - metrologickom stredisku podľa 
značkovej technológie so zárukou 24-48 mesiacov. Ponúkame opravy bytových, domových, 
špeciálnych a priemyselných vodomerov a meračov tepla rôznych typov a výrobcov.
  
Bytové vodomery: SENSUS, INVENSYS, PREMA, PREMEX, SPX, APATOR, POWOGAZ, 
ISTA,TECHEM, ENBRA, ZENNER, ELSTER, ROSSWEINER, MINOL, ITRON, ACTARIS, 
SIEMENS, HYDROMETER, MADDALENA  a iné.

Mechanické  prietokomery:  SENSUS, INVENSYS, MEINECKE, SPX, POWOGAZ, 
ISTA, TECHEM, SONTEX, ZENNER, ELSTER, ABB, GWF, ITRON, ACTARIS,       
SCHLUMBERGER, HYDROMETER, SVM, MADDALENA  a iné.

Últrazvukové prietokomery: KAMSTRUP, DANFOSS, Landis + Gyr, SIEMENS, SENSUS, 
INVENSYS, MEIBES, HYDROMETER, ISTA, TECHEM, ZENNER, ITRON, ACTARIS, 
SCHLUMBERGER, MADDALENA  a iné.

Indukčné  prietokomery:  SIEMENS, DANFOSS, ELSTER, ELIS, SENSUS , KROHNE, 
CLORIUS, MERIS, HYDROMETER a iné.

Zároveň disponujeme rozsiahlym výmenným fondom na 
zapožičanie určených meradiel na výmenný spôsob montáže 
(kus za kus). Na základe servisnej zmluvy poskytujeme 
aj prenájom určených meradiel, ktoré sú po celú dobu 
prevádzky pod pravidelným dohľadom našich skúsených 
zamestnancov. Zákazníkom ponúkame spätný odber 
použitých meradiel a zaisťujeme ich bezplatnú ekologickú 
likvidáciu podľa podmienok stanovených pre EU .

Následné metrologické overenie a kalibrácia vlastnou skúšobňou
  

48 hodinové expresné overenie určeného meradla
 

Neváhajte sa na nás obrátiť, tým sa Vám naskytne možnosť overiť naše 
zručnosti a skúsenosti!

Preverili nás už tisícky zákazníkov, ktorí nám s dôverou zverili každoročne viac 

ako 50 tisíc vodomerov a meračov tepla. Robíme maximum pre to , aby bola táto 

dôvera zachovaná a naši zákazníci sa na nás obrátili znovu. Radi Vás uvítame 

na návšteve a prevedieme Vás naším servisným a metrologickým strediskom.

Metrologicky pre Vás overíme:

• vodomery všetkých rozsahov od bytových po priemyselné

• prietokomerné časti meračov tepla  (mechanické, últrazvukové,   

    fluidikové, magnetickoindukčné)

• vyhodnocovacie jednotky - kalorimetrické počítadlá a matematické členy

• odporové teplomery Pt  100, Pt 500, Pt 1000

Prevedieme pre Vás kalibráciu meračov chladu a ich členov.


