Plombování vodoměrů
Výrobce bezpečnostních plomb společnost EUROSEAL a.s. nabízí speciální plastovou plombu
PL 95/12W pro zabezpečení vodoměrů. Díky jedinečnému patentovanému designu zajišťuje
tato plomba v kombinaci s plastovou objímkou vysoký stupeň zabezpečení vodoměru proti
neoprávněné manipulaci, což má přirozeně za důsledek zásadní eliminaci ovlivňování měření
ze strany koncového uživatele.
Společnost EUROSEAL a.s. působí na trhu bezpečnostních produktů již 20 let. Za tuto dobu
se podařilo vyvinout vlastní vysoce technicky vyspělé výrobky, které splňují ty nejnáročnější
požadavky na bezpečnost.
Pro zajištění kvality, přesnosti výroby a značení má spolčenost zavedený a pravidelně
udržovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2009 a nově také systémy řízení
bezpečnosti informací ISO 27001:2014.

Plastová objímka DN umožňuje
v kombinaci s plombou PL 95/12W
zaplombovat spoje vzniklé instalaterským
šroubením na potrubích vodoměru bez
nutnosti použití plombovacího drátku či
navlékání olověné plomby. Objímku lze
opakovaně použít vždy s novou plombou.
Transparentní plastové objímky DN
nabízíme ve čtyřech základních velikostech.

Velikosti plombovacích objímek DN

Plomby PL 95/12W jsou standardně
značeny vzestupnou číselnou řadou
pomocí technologie hluboké tepelné
ražby. Na přání zákazníka je možné
plomby označit speciálním textem
např. metrologickou značkou
v délce maximálně 6 znaků ve 2
řádcích (2x6). Jsme schopni vyhovět
i požadavku na tisk grafického loga
firmy, kdy je vyrobena zvláštní
raznice.
Individuální značení plomb je možné
i pro malá objednací množství – již
od 100 ks.
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Typ

Závit matice

Vodoměrný nástavec

DN 15

3/4''

1/2''

DN 20

1''

3/4''

DN 25

5/4''

1''

DN 40

2''

6/4''

Od vzniku společnosti udržujeme
databáze značení pro jednotlivé
zákazníky a zabraňujeme tak
možnosti výroby duplicitních
plomb. Systém interní kontroly
duplicity výroby, kvalita
a spolehlivost plomb je dále
podtržena atestem bezpečnostní
úrovně Kriminalistického ústavu
v Praze.
Naší prioritou je garance
špičkového produktu v krátkém
dodacím termínu.
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Více informací o našich
produktech naleznete na:
www.euroseal.cz

