
Metroloģiskā kompānija SISTEMSERVISS izveidota 1990. 

gadā. Visus šos gadus uzņēmums nodarbojas ar ūdens, 

siltuma un gāzes patēriņa, spiediena un temperatūras 

mēraparātu metroloģisko nodrošinājumu, piegādi, 

remontu un apkalpošanu, kā arī ar jaunās paaudzes 

ūdens skaitītāju ražošanu, kuriem iespējams pievienot 

bezvadu nolasīšanas sistēmu, un šo sistēmu piegāde, 

uzstādīšana un apkalpošana.



Problēma №1 – liela starpība starp mājas 

kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un skaitītāju 

rādījumiem dzīvokļu īpašumos, rezultātā mēs 

pārmaksājam par siltumu un ūdeni.
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Ūdens kvalitāte un 
noplūdes tīklos

Skaitītāju montāžas 
neprecizitātes 

Zagšana 

Skaitītāju rādījumu 
neprecizitātes  

Patēriņa uzskaites 
neprecizitātes 

Diagnostika un monitorings

Problēma №1 Risinājumi

Skaitītāju optimāla izvēle un 
regulāra verifikācija

Montētāju apmācība un 
sertifikācija

Vienotas tālvadības uzskaites 
ieviešana   

Mērījumu menedžmenta 
ieviešana un skaitītāju 
aizsardzība



Namu apsaimniekotāju un ūdens piegādātāja ūdens patēriņa 

uzskaites sistēmas
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Ūdens piegādes organizācijas



Mūsuprāt, sākumā ir jāievieš patiesu 

energoresursu uzskaiti, un tikai tad jāmeklē veidi, 

kā taupīt.



SISTEMSERVISS GRUPA piedāvājumi

� Siltuma un ūdens uzskaite dzīvokļos tiek apskatīta kopā, 
vienotā sistēmā, uz Eiropā ražotu, mūsdienīgu mērlīdzekļu 
un nolasīšanas sistēmas bāzes;

� Kopš 2005. gada strādājam ar daudzdzīvokļu māju 
projektiem, izmatojot “C” klases ūdens skaitītājus bez 
magnētiskā sajūga;

� Sākot ar 2009. gadu tiek pielietotas attālinātās nolasīšanas 
sistēmas;

� Nodrošinām metroloģisko apkalpošanu uzstādītajiem 
ūdens patēriņa skaitītājiem līdz pat 10 gadiem, saskaņā ar 
līgumu;



Attālinātās nolasīšanas sistēmas iespējamais 

aprīkojums
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Datu apstrāde pilsētas mērogā



Metroloģijas klašu klasifikācija:
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Ūdens patēriņa skaitītāju EC “Jaunā pieeja”



Ūdens skaitītāji ar attālinātās rādījumu

nolasīšanas sistēmas iespēju
� CD SD PLUS EVO

(īpaša konstrukcija)

� CD ONE TRP

(bez magnētiskā sajūga)



Ar uztvērēju attālināti var nolasīt:
• Ūdens rādījumus

• Siltuma rādījumus

• Gāzes rādījumus

• Elektroenerģijas rādījumus

• Citas iespējas...

Citas 

iespējas



� Alokators GRADUS� microCLIMA

Siltuma uzskaites problēmas risinājuma 
varianti daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos 



Siltummezgla vienkāršotā shēma ar iespēju 

katru mēnesi novērtēt 1 m³ uzsildīšanu, nevis 

pēc metodikas, bet pēc mērlīdzekļiem









Ūdens starpība: cēloņi un risinājumi

Ūdens starpība daudzdzīvokļu mājās ir sāpīgs 

jautājums dzīvokļu īpašniekiem. DzĪKS  

«Pavadonis»  2000. gadā atklājās, ka ūdens 

starpība bija aptuveni 30%, bet 2012. gadā 

visās 34 apsaimniekotāja mājās uzstādīja  

ūdens skaitītājus bez magnētiskā sajūga, kas 

kardināli izmainīja situāciju.

Kopš uzstādīti jaunās paaudzes skaitītāji, ūdens 

starpība ir samazinājusies un ekonomiju 

iedzīvotāji izjūt savos maciņos.  

NEATKARĪGĀ 2015. gada 13.-15. februāris

Kooperatīvās sabiedrības valdes  priekšsēdētaja  Jadviga Maļinovska. 

E-pasts: jadvigam@yandex.ru



Projekti:

� Ūdeļu iela 14 (Rīga), 

� Dzelzavas iela 99 (Rīga),

� Grīvas iela 11 (Rīga),

� Cesvaine, 

� Bulduru prospekts 33 (Jūrmala),

� Madonas 5 (Jūrmala), 

� Straumes iela 2 (Jūrmala),

� Daugavpils ūdens,

� Balvu novada pašvaldības aģentūra ”SAN-TEX”,

� un vēl 34 projekti



SISTEMSERVISS GRUPA piedāvājuma  plusi
1. C klases ūdens patēriņa skaitītāji gan aukstajam, gan karstajam 

ūdenim, kas reāli tiek ražoti Eiropā;

2. C klases ūdens skaitītāji ir aizsargāti pret magnētisko un 
mehānisko iedarbību, ko nodrošina metāla korpuss un kalts 
minerālstikls; skaitītāji ir bez magnētiskā sajūga, ar attālinātās 
nolasīšanas iespēju;

3. Mājas skaitītāji, kas atbilst C klasei, arī DN 50 mm;

4. Mājas ievada skaitītāji ar atpakaļgaitas vārstu, kas novērš 
ūdens pretplūsmu;

5. Iespējama D klases ūdens skaitītāju piegāde;

6. Kopš 2005. gada nodarbojamies ar daudzdzīvokļu māju 
projektiem, uzstādot jaunās paaudzes ūdens skaitītājus;



SISTEMSERVISS GRUPA piedāvājuma  plusi
7. Vienkārša un uzticama nolasīšanas sistēma, kas ražota Eiropā ar vienlaicīgu 

ūdens un siltuma patēriņa datu nolasīšanu, kas nodrošina precīzu kopējā 
patēriņa aprēķinu;

8. Siltumskaitītāji, ar iespējamu bezvadu signāla nolasīšanu, kā arī to pieslēgšana 
diviem ūdens skaitītājiem, tādejādi nolasot datus no visiem trim mērlīdzekļiem;

9. Ūdens patēriņa rādījumu nolasīšanas rezultātus iespējams nosūtīt uz jebkuru 
grāmatvedības uzskaites (rēķinu) versiju;

10. SISTEMSERVISS metroloģijas centros sertificēts personāls var veikt arī dzīvokļu 
ūdens skaitītāju remontu un renovāciju, tie atrodas gan Rīgā, gan Daugavpilī;

11. Uzstādīto ūdens un siltuma skaitītāju rādījumu precizitātes kontrole ar 
uzliekamo mērītāju no ražotāja Siemens, diametram lielākam par 150mm;

12. Lietotu ūdens skaitītāju nomaiņa pret jauniem ūdens skaitītājiem; vītņu 
savienojumi ar atpakaļgaitas pretvārstu, plastmasas, vienreizlietojamas, 
numurētas plombas ūdens skaitītājiem, Eiropas ražotāju noslēgarmatūra;

13. Uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju metroloģiskā apkalpošana līdz pat 10 gadiem 
no uzstādīšanas brīža.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

E-pasts: info@sistemserviss.lv


