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Наблюденията ми датират от април 2014г. Бих
разделил нерегламентираното въздействие върху
водомерите на два раздела:

- Манипулация върху мокри водомери

- Манипулация върху сухи /магнитни/ водомери



Манипулация върху мокри 
водомери:



Внимателно премахване на пломбата за последваща проверка /между
фланеца и корпуса/, наместване на часовниците в желаното положение,
възстановяване на пломбата посредством мека тъкан между клещи.
ВиК Варна предприе следните мерки: Дублирахме оловната пломба с пломба
Р-5 с уникален номер, със специално неръждаемо въже, закопчаване
еднократно и счупване на обтегача на пломбата - механизма. Изключително
добра защита, не сме имали случай на възстановяване след опит за
манипулация.



Внимателно премахване на пломбата на холендъра, демонтиране на
водомера, връщане на показанието посредством въздух или флуид,
или разглобяване на водомерния възел от разглобяеми тръбни връзки.
Дружеството предприе следните мерки: Тръбата от тротоарния кран до 
първия спирателен кран на водомерния възел е непрекъсваема. 
Холендрите преди и след водомера се пломбират като допълнително 
подсигуряваме пломбата на входящия холендър с пломба Р-5.



Кратко описание на пломба P-5 и начин на монтаж





Манипулация върху магнитни /сухи/ водомери:
Притискане на циферблата на измервателния механизъм с дървена стяга, в
следствие на което водомера не отчита.



ВиК Варна предприе следните мерки: При направените проверки, съвместно с
етажната собственост и установяване на следи от тази манипулация, се обостря
вниманието на съседите и ръководството на ЕС за възможността определения
вид водомер да не е достатъчно обезопасен против този вид манипулация.
Препоръчваме им водомери с двойно стъкло от пластичен материал, който при
опит за огъване се чупи.





Въздействие с поставяне на магнити върху
металният предаващ информация диск, вследствие
на което водомера спира да отчита.
Дружеството препоръчва монтиране на водомери с
дистанционен отчет. Модулите за дистанционен
отчет „отдалечават“ металния диск на водомера от
магнита. Повечето софтуери дават аларма, когато
повече от 24ч. показанието на водомера не се
променя.



Въвеждане в експлоатация на ултразвукови водомери, без механични ротационни
части, върху които да се правят опити за въздействие.



Благодаря за вниманието!


