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Veľkoobchodné firmy Projektanti & InštalatériBuilding 

Solutions

Energia & Voda 

Dodávatelia

Bytové družstvá, 

vlastníci bytov, 

správcovia



DomoJet
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S Building Solutions ponúka Xylem produkty a riešenia pre udržateľnejšie vodné 

hospodárstvo v budovách, vrátane riešení pre odpadovú a dažďovú vodu, zásobovanie 

vodou a zvyšovanie tlaku, HVAC a požiarnu ochranu. Rôzne oblasti použitia môžu výrazne 

optimalizovať energetickú, CO2 a vodnú stopu, čo prispieva k udržateľnejšiemu 

hospodáreniu s vodou v budovách. DomoJet je bytový vodomer poskytujúci spoľahlivé a 

inteligentné meranie spotreby vody, ktoré spĺňa potreby zákazníkov a regulačné požiadavky. 



Vlastníci bytov

Vodohospodárske

spoločnosti

Vlastníci

Domové vodomery

Domový vodomer Bytový vodomer

C&I Meter

Priemyselný vodomerMeranie tepelnej energie

Typy meradiel
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Komerčné a priemyselné budovyDomy Bytové domy

Merače tepla

https://pixabay.com/el/illustrations/home-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-1429409/
https://pixabay.com/el/illustrations/home-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-1429409/


Sensus – riešenia pre hospodárenie s vodou a tepelnou energiou
orientované na budúcnosť
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Software

App pre diaľkový odpočet

Meradlá

V i a c  v ý r o b k o v  &  i n f o r m á c i í  n a  s e n s u s . c o m

vodomery

Cordonel®

a

iPERL®

Merače tepla

PolluCom F® 

a 

PolluStat®



Uvedenie do života Smernice EED (EU Smernica o 

energetickej efektívnosti) 2021/27/EU stanovuje nové 

požiadavky na udržateľnejšie nakladanie so základnými 

životnými potrebami, energiou a vodou. Dôležitou reakciou na 

to je zosúladenie služieb a produktov. S naším novým bytovým 

vodomerom DomoJet riešime budúce výzvy našich 

zákazníkov týkajúce sa smerníc EED. 

Potreba zmeny



• DomoJet zo Sensus, a Xylem brand, je najnovšia generácia bytových 

vodomerov

• DomoJet je dostupný v prevedení jednovtokový vodomer na studenú alebo 

teplú vodu

• DomoJet je vhodný pre rôzne montážne polohy a tiež je vhodný pre aplikáciu  

v rodinných domoch

DomoJet – najnovšia generácia bytových vodomerov
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na teplú vodu

do 90°C
na studenú vodu

do  50°C

Jednovtokový Jednovtokový



DomoJet – ďalšia generácia meradiel v oblasti služieb 

DomoJet  spĺňa požiadavky Smernice EED a 

ponúka rôzne komunikačné možnosti pre 

jednoduché a automatické odpočty 

prostredníctvom rádia alebo kábla. 

10



DomoJet – ďalší krok pre automatizáciu budov

DomoJet s bezkáblovou alebo káblovou 

komunikáciou môže byť integrovaný do 

širokého rozsahu automatizovaných 

procesov pre zodpovedné a udržateľné 

riešenia v oblasti vody.
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DomoJet – najnovšia generácia domových vodomerov
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• DomoJet s mosadzným puzdrom spĺňa všetky

požiadavky pre styk s pitnou vodou a dosahuje

najvyšší merací výkon vo svojej kategórii

• DomoJet ponúka vysokú úroveň ochrany voči

externému magnetickému poľu

• DomoJet má viacero možností komunikácie

prostredníctvom komunikačných modulov.

• Tým spĺňa požiadavky Smernice EED na diaľkový

odpočet novoinštalovaných meradiel.

From January 2022



DomoJet – výhody pre zákazníka
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Ideálny pre submetering

Spĺňa požiadavky Smernice EED 

2012/27/EU pre diaľkový odpočet

Materiály spĺňajúce požiadavky pre styk s 

pitnou vodou

Jednoduchá inštalácia vo viacerých

montážnych polohách

Meranie a monitorovanie

spotreby vody

DomoR pre odpočet prostedníctvom

Sensus DIAVASO aplikácií



DomoJet – technické výhody
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Počíadlo otočné o 360°

Vysoká odolnosť voči vonkajšiemu

magnetickému poľu

Možnosť dovybavenia

komunikačným modulom

Vymeniteľná líthiová batéria modulov s 

dlhodobou životnosťou (11+ rokov)



DomoJet – komunikačné moduly
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Vďaka možnosti vybavenia DomoJet komunikačným modulom, Sensus ponúka vodomer, ktorý

spĺňa požiadavky rôznych aplikácií. Každý z troch nasledujúcich modulov je taktiež vhodný pre 

inštaláciu na vodomery tretích strán vybavených počítadlom Modularis. 

Domo R/DomoL –
Wireless rádiomodul pre  

jednoduché odpočty a 

fakturačné účely 

Domo M –
M-Bus káblová

komunikácia požiadavky,

pre smart automatizáciu

budov. Spĺňa M-Bus 

štandard

Domo P –
Impulzný výstup pre 

kontrolné procesy, 

monitoring a SCADA 

systémy.
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Domo R –wireless rádiomodul

Sensus Domo R je dodatočne namontovateľný

kompaktný rádiový modul, ktorý pridáva možnosti

bezdrôtovej komunikácie k DomoJetu

Je certifikovaný podľa OMS generácie 4 a je 

100% interoperabilný so systémami

kompatibilnými s OMS (otvorené meracie

systémy), ako je bezdrôtový M-Bus a DIAVASO 

Mobile aplikácie.

S ľahko vymeniteľnou batériou a niekoľkými

funkciami alarmu je Domo R inovatívne a odolné

zariadenie s krytím IP67.
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Domo M – káblová M-Bus komunikácia

Najlepším káblovým riešením pre vodomery

DomoJet je Sensus Domo M. Jeho vstavaný 

optický senzor a batéria zaisťujú presné meranie 

vždy, aj v prípade odpojenia zo siete. 

Domo M pracuje so štandardnou zbernicou M-Bus 

a prenáša informácie o historických údajoch, 

alarmoch spätného toku a predpokladaných 

stratách vody. 

Dáta je možné čítať pomocou Dokom CS alebo 

čítacieho softvéru tretej strany. 
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Domo P – modul impulzného výstupu

Domo P module je optický elektronický impulzný

generator pre vodomer DomoJet a taktiež pre 

vodomery tretích strán vyvabených počítadlom

Modularis.

Optický senzor zaznamenáva smer toku a 

poskytuje vybalancované impulzy s hodnotou

jeden impulz na 10 litrov. 



19

LoRaWAN - modul

LoRaWAN

• Kompaktný rádiomodul pre vodomery

DomoJet/DomoMUK

• Vstavaný obojsmerný indukčný snímač

• Alarm: spätný tok, blokovanie meradla, slabá batéria

a odstránenie modulu

• Prenosová frekvencia 868 MHz,  LoRaWAN TM 

protokol

• Prenos dát na veľké vzdialenosti

• Napájanie: líthiová batéria (vymeniteľná); životnosť

11 rokov + 1 rok skladovania

• Stupeň krytia: IP67

*Sensus ponúka iba komunikačný modul, nie software, system a vybudovanie infraštruktúry.

Dostupné v 2022  
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Ďakujeme za pozornosť!


