
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
AKO SME ZÁKLADNEJ ŠKOLE UŠETRILI 1700 € ROČNE

POMOCOU ÚSPORNÝCH HLAVÍC UNISAVERS



V dobe sledovania spotreby vody pravdepo-

dobne dieťa zabudlo zastaviť umývadlovú 

batériu, ktorá “hučala naplno”, a odišlo z toa-

lety. Keďže sa to udialo o 15:00, nik už na 

danú toaletu nešiel a tak voda “hučala” do 

9:00 nasledujúceho dňa, čo bolo 18 hodín. 

Vďaka úspornej hlavici namontovanej na 

tejto umývadlovej batérii utekalo 300 litrov 

vody za hodinu. Celkovo teda ušlo 5 m3 vody, 

čo predstavuje finančnú stratu cca 12 €. Ak 

by tam bola ešte klasická hlavica, ušlo by až 

16 m3 vody, čo by predstavovalo finančnú 

stratu cca 38 €.

ZAUJÍMAVOSŤ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

V Januári 2020 sme začali diaľkovo monito-

rovať spotrebu vody základnej školy Dobšin-

ského v Prievidzi, aby sme zistili priemernú 

spotrebu vody v celom objekte. Objekt zák-

ladnej školy sme si vybrali zámerne. Deti 
ešte nemajú návyk šetriť vodou a tak 
dochádza k nadbytočnému plytvaniu 
a tým pádom k vysokým účtom za vodu.

V Septembri 2020 sme dodali a namontovali 

82 ks umývadlových úsporných hlavíc 

(úspora vody 70%) a 8 ks sprchových reduk-

cií (úspora vody 30%). Úsporné hlavice boli 

namontované takmer do celého objektu, 

okrem kuchyne, nakoľko tá využíva vodu 

efektívne na varenie a teda k plytvaniu v ku-

chyni nedochádza. Vstupné náklady na 
tento projekt boli cca 800 €.

Následne sme porovnali 2 obdobia - PRED 

a PO. Obdobie PRED bolo hneď v druhej 

polovici januára pred namontovaním úspor-

ných hlavíc. Obdobie PO bolo v októbri, už 

po namontovaní úsporných hlavíc. Deti vo 

vybraných obdobiach normálne navštevo-

vali školu bez obmedzení dochádzky v dô-

sledku epidémie.



POROVNANIE DENNEJ SPOTREBY VODY
PRED A PO INŠTALÁCII ÚSPORNÝCH HLAVÍC

Vďaka naším úsporným hlaviciam UNISAVERS sa na ZŠ v Prievidzi podarilo znížiť ročnú 

spotrebu vody o 730 m3, čo predstavuje pri cene vodného a stočného 2,36 €/m3 celkovú 

ročnú úsporu až 1720 €.

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE PREDSTAVUJE IBA 6 MESIACOV.

Objem 730 m3 usporenej vody ročne predstavuje 25 napustených bazénov o veľkosti 4x7 metrov.

16.1.2020 - 6.2.2020 8.10.2020 - 29.10.2020

BEZ ÚSPORNÝCH HLAVÍC S ÚSPORNÝMI HLAVICAMI

Školské dni Víkend

denný priemer spotreby
vody pred inštaláciou
úsporných hlavíc

8 m3 6 m3
denný priemer spotreby
vody po inštalácii
úsporných hlavíc
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ZÁVER PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE - 25% ÚSPORA VODY



PREČO NÁM ZÁKAZNÍCI DÔVERUJÚ

Dorazíme na dohodnutý termín. S vaším majetkom zaobchádzame
s veľkým rešpektom.

Zanecháme po sebe poriadok.

Máme neinvazívne technológie
a inovatívne metódy.

Našu prácu skončíme až po vyriešení
problému.

LOKALIZÁCIA ÚNIKU VODY

Únik vody môže byť neviditeľný, narobiť 
obrovské škody na majetku a ohrozovať 
zdravie. Nájdeme vaše skryté úniky 
vody.

LOKALIZÁCIA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Vyhnite sa pri výkopových prácach 
poškodeniu káblov či potrubí. Spoľahli-
vo vám vyznačíme trasy inžinierskych 
sietí aj s možnosťou geodetického 
zamerania.

MONITORING KANALIZÁCIE

Inšpekčnou kamerou dokážeme zistiť 
váš skutočný problém v potrubí.

 INTELIGENTNÝ SYSTÉM EVODNÍK

Nepretržite chráni vašu nehnuteľnosť 
pred vytopením a pri zistení úniku vody 
okamžite automaticky uzavrie hlavný 
prívod vody.

S ČÍM VÁM EŠTE VIEME POMÔCŤ

VŠEOBECNÉ FIREMNÉ ÚDAJE

info@pipecontrol.sk

pipecontrol.sk

PIPE CONTROL S.R.O.
M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza
KANCELÁRIA / OFFICE:
Nábrežie J. Kalinčiaka 5, Prievidza

ADRIÁNA PÁLFFYOVÁ

OBCHODNÝ ÚSEK

+421 917 410 371

palffyova@pipecontrol.sk


