
 

 

Reálný příklad, který byl zjištěn již při instalaci systému Vodostop  
Jedna protékající toaleta, počítejme společně 
5 l vody/1 minuta  =  0,08 l / s  =  300 l/h  =  7 m3/24 h 
Průměrná cena vody = Kč 60,-/m3 (vodné – stočné, březen 2011) 
 
Tento únik vody je tak malý, že tomu ani nevěnujete pozornost, podívejme se na to jinak 

Doba trvání úniku Vyčíslení úniku v Kč Únik vody v litrech 
1 den        420,-        7 000 
Týden     2.940,-      49 000 
Měsíc   12.600,-    210 000 
Rok 151.200,- 2 520 000 

 
Jediná toaleta. Zdá se Vám to moc? Dobře, snížíme únik vody na polovinu (0,04 l/s) a počítejme dál 

Doba trvání úniku Vyčíslení úniku v Kč Únik vody v litrech 

1 den        210,-         3 500 

Týden    1.470,-       24 500 

Měsíc    6.300,-    105 000 

Rok 75.600,- 1 260 000 

 
Stále se Vám to zdá moc? Těžko uvěřitelné? Pojďme téměř k nule (0,02 l/s) 

Doba trvání úniku Vyčíslení úniku v Kč Únik vody v litrech 

1 den      105,-         1 750 

Týden      735,-       12 250 

Měsíc   3.150,-       52 500 

Rok 37.800,-     630 000 

Jediná toaleta! Všimněte si, že zde řešíme pouze jedinou protékající toaletu a téměř nulové úniky vody! 
 

Ještě se divíte, proč platíte Vašim vodárnám a kanalizacím nesmyslně vysoké účty  
za "spotřebovanou" vodu? 

 
Se systémem Vodostop se Vám nic takového nestane. Systém Vodostop i tyto téměř neviditelné úniky odhalí a 
přívod vody uzavře. A co víc? Systém Vodostop Vás akusticky o uzavření vody upozorní a vizuálně Vám ukáže, 
proč k uzavření přívodu vody došlo. A nejen to. 
 
Systém Vodostop zjistí takové úniky vody i v rozvodech, které jsou vedeny v zemi i ve zdech. Systém Vodostop 
chrání celý vodovodní rozvod. 
 
Systém Vodostop Vás ochrání i v případě, že Vy, Vaše děti nebo Vaši pracovníci, zákazníci či jiní uživatelé 
objektu zapomenou baterie otevřené ať z nepozornosti nebo nekalého úmyslu. Systém Vodostop opět vodu 
uzavře a upozorní Vás proč. 
 
V případě větší havárie na vodovodním rozvodu máte se systémem Vodostop vyhráno. Jednoduše vodu zastaví 
během několika sekund. 
 
Systém Vodostop Vás nijak neomezuje v běžném užívání vody a přesto nepřetržitě hlídá za Vás. 
Systém Vodostop jednoduše nastavíme a dál se o nic nestaráte, pracuje samočinně. 
Systém Vodostop šetří Vaše finance a Váš čas. 

 
Se systémem Vodostop máte klidný spánek a majetek v suchu!  

Víme, o čem mluvíme. A co Vy? 


