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Požiadavky na výdajníky na vodu 
 

 Požadujeme dodanie štyroch kusov výdajníkov pitnej vody s prietokom  12L/min., vodomera 

s vysielačom impulzov, nerezového roštu, uzamykateľný kryt, pevnostný rám, otváracie veko 

zámok, zabezpečenie proti zamŕzaniu vody, softvér do PC ( pre spracovanie čipov, čítačka 

kariet - čipov pre nabíjanie, čipy ( v tvare kľúčenka alebo karty,...) – 200 ks,  dodanie, 

montáž, inštalácia softvérového zariadenia, uvedenie do prevádzky. 

 

Výdajníky a príslušenstvo k nim musí spĺňať požiadavky: 

Užívateľ si na obecnom úrade zakúpi čip, ktorý má podobu prívesku na kľúče alebo v inom 

vyhotovení (napr. karta, ...).  

Tento čip je možno nabiť na ľubovoľnú čiastku. Toto nabíjanie sa deje pomocou stolnej 

čítačky čipov, ktorá musí byt pomocou USB spojenia s PC. SW požiadavka na PC je 

Windows 2000 a novšia.  

Sprostredkovateľ si na čítačke čipu nastaví cenu, ktorá má byť z čipu odčítaná. Užívateľ 

priloží čip ku čítačke, z čítačky je odčítaná hodnota jedného impulzu. Tuto hodnotu si môže 

sprostredkovateľ nastaviť ľubovoľné. Za tento impulz dostane užívateľ skorej nastavenú 

dávku vody - 10 litrov. Zároveň sa na stĺpovom indikátore rozsvieti 10 diód, ktoré budú 

postupne zhasínať - po vytečení každého litru zhasne jeden dielik (alebo iný jednoduchý 

indikátor vytečeného množstva vody). Užívateľ si môže tečenie vody kedykoľvek zastaviť 

stlačením antivandalového tlačidla a ďalším stlačením vodu opäť pustiť. Po zhasnutí všetkých 

dielikov sa vypne elektromagnetický ventil a odber ďalšej vody nie je možný.  

Pokiaľ užívateľ nespotrebuje všetku vodu, zostane na indikátore svietiť odpovedajúce 

množstvo čiarok. Pokiaľ niekto priloží čip ku čítačke, tak sa nič nestane, čítačka je aktívna len 

vtedy, pokiaľ je vyčerpaná celá zaplatená voda. To je z dôvodu jednoduchej indikácie 

(nechcem používať displej, ktorý je ľahko zničiteľný) a z dôvodu predchádzaní reklamáciám. 

Keby bolo možno čipom kedykoľvek navýšiť zaplatenú dávku, tak by pri niekoľkonásobnom 

priložení čipu mohlo dôjde omylom k zaplateniu dávky o ktorou užívateľ nemá záujem. 

Zároveň by pri absencii displeja bola zložitá indikácia zaplatenia dávky.  

Mechanické prevedenie: nosný nerezový plech hr. 5 mm o rozmeroch cca 150 x 200 mm, v 

ktorom bude osadená čítačka čipu chránená tvrdeným plastom, antivandalové tlačidlo a 

indikácia.  

 


