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METRONA
POLSKA
– satysfakcja wspó∏pracy dla obydwu stron
Wywiadu udzieli∏ Wilhelm Huuck, Prezes Zarzàdu
Metrony Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.
■ Firma Metrona Polska od wielu lat
przyczynia si´ do rozwoju idei rynku
indywidualnych rozliczeƒ kosztów ciep∏a i wody w Polsce. Jak wyglàda stan
opomiarowania zasobów mieszkaniowych i co jest jeszcze do zrobienia
w tej dziedzinie?
˚eby udzieliç w miar´ wyczerpujàcej odpowiedzi na to pytanie, nale˝a∏oby zamieÊciç
w Paƒstwa czasopiÊmie ca∏à seri´ artyku∏ów,
które musia∏yby ukazywaç si´ w kolejnych
kilkunastu numerach. Ale postaram si´ ujàç
ten problem w skrócie. Polska to olbrzymi
potencja∏: miliony podzielników, wodomierzy,
setki tysi´cy ciep∏omierzy, które ka˝dego roku
trzeba rozliczaç i modernizowaç. To bardzo
ciekawy i dynamicznym rynek; potrafi doceniç
jakoÊç oferowanych produktów i wybraç to,
co najlepsze. Najlepszym tego przyk∏adem
jest historia rozwoju Metrony Polska, która
przez 15 lat swojego istnienia zawsze oferowa∏a produkty oraz us∏ugi wysokiej jakoÊci
i odnios∏a sukces.
Z drugiej strony brakuje regulacji prawnych,
które spowodowa∏yby jeszcze wi´ksze otwarcie rynku na oszcz´dnoÊç energii, a co za tym
idzie zmniejszenie obcià˝enia Êrodowiska
naturalnego i obni˝enie kosztów eksploatacji
mieszkaƒ.
■ Jubileusz 15-lecia firmy to okazja do
podsumowaƒ, ale równie˝ spojrzenia
w przysz∏oÊç. Jak to wyglàda w przypadku Paƒstwa firmy?
Metrona Polska istnieje 15 lat, ale stoi za
nami kilkadziesiàt lat tradycji i doÊwiadczeƒ
firmy macierzystej, z dorobku której w pe∏ni
i bez ˝adnych ograniczeƒ korzystamy. A jest
z czego korzystaç, bo historia podzielników
elektronicznych rozpocz´∏a w roku 1975 w∏aÊnie w Metronie. By∏o to tak dawno temu,
˝e niektórzy ju˝ zdà˝yli zapomnieç gdzie
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i kiedy rozpocz´∏a si´ nowa era w dziedzinie
podzielników i podajà innà, póêniejszà dat´
ich wprowadzenia. Zapewne majà na myÊli
swoje obecne firmy, które rzeczywiÊcie wprowadzi∏y podzielniki elektroniczne z pewnym
widocznym opóênieniem.
Ale historia to nie tylko wspomnienie przesz∏oÊci, to równie˝ zobowiàzanie na przysz∏oÊç, które wytycza nasze kierunki rozwoju.
Dlatego podejmujemy najbardziej trudne
wyzwania, jakie niesie ze sobà teraêniejszoÊç
i przysz∏oÊç. Dowodem tego jest obecny rok;
w trudnych warunkach gospodarowania
udaje nam si´ z powodzeniem przekonaç
obecnych i potencjalnych klientów do najnowszej techniki zarówno z zakresu rozliczeƒ
ciep∏a, jak i wody.
■ Jakie czynniki przyczyni∏y si´ do tego,
˝e Metrona Polska odnios∏a sukces na
naszym rynku?
Mog´ odpowiedzieç na to pytanie i nie zdradz´ ˝adnej tajemnicy handlowej: naszà pozycj´
zawdzi´czamy naszym klientom. Na poczàtku
by∏o zaufanie – jest ono niezb´dne wtedy,
gdy powstaje coÊ nowego. Potem by∏y efekty
wzajemnej wspó∏pracy, które potwierdza∏y
s∏usznoÊç wyboru dokonanego przez naszych
partnerów handlowych. Mam wielkà satysfakcj´ p∏ynàcà z faktu, ˝e jesteÊmy w stanie
sprostaç wysokim wymaganiom, jakie stawiajà nasi klienci. Dzi´ki temu iloÊç naszych
kontrahentów zmienia si´ tylko w jednym
kierunku – systematycznie roÊnie.
To, co bardzo wa˝y we wzajemnych relacjach,
to poczucie stabilnoÊci i kompetencja pracowników. Przyk∏adamy do tego du˝à wag´
i mamy wyniki: na ka˝dym szczeblu, poczynajàc od najwy˝szego, mamy ustabilizowany
zespó∏ gotowy do podj´cia ka˝dego wyzwania.
Taka polityka rozwoju firmy przynosi wymierne
wyniki – firma z roku na rok si´ rozwija.

A przecie˝ rynek jest najbardziej obiektywnym
arbitrem naszej aktywnoÊci gospodarczej.
■ Czy jest jeszcze coÊ co wyró˝nia Metron´ Polska?
Ale˝ oczywiÊcie. Nie wspomnia∏em jeszcze
o naszej ofercie handlowej. Jest ona bardzo
atrakcyjna i niezwykle interesujàca. Przede
wszystkim posiadamy doskonale funkcjonujàcy system transmisji radiowej, dzi´ki któremu
obs∏uga podzielników nie wymaga corocznej
wizyty serwisantów w mieszkaniu. Mamy
równie˝ niema∏e sukcesy w porzàdkowaniu
rozliczeƒ wody, prowadzonych na podstawie
wskazaƒ wodomierzy z odczytem radiowym.
Niemal ka˝da spó∏dzielnia mieszkaniowa
i ka˝dy zarzàdca borykajà si´ z problemem
tzw. bilansu wody.
■ Czy to znaczy, ˝e problem niezbilansowanej wody zosta∏ rozwiàzany?
W Metronie Polska tak. Jest to przyk∏ad zastosowania wysokiej jakoÊci produktu o unikalnej konstrukcji, który zosta∏ stworzony po
to, ˝eby osiàgnàç ÊciÊle okreÊlony cel. Mowa
jest o wodomierzu elektronicznym z odczytem
radiowym o nazwie EPico. Doskona∏a metrologia, niski próg rozruchu, sta∏y monitoring
pracy urzàdzenia sprawiajà, ˝e problem niezbilansowanej wody zostaje sprowadzony
do kilku procent, a wiec granicy, którà wyznacza dok∏adnoÊç urzàdzeƒ pomiarowych.
Magnesy neodymowe w starciu z tym wodomierzem nie majà ˝adnych szans. Ewentualna próba nieuprawnionej manipulacji
magnesem koƒczy si´ zarejestrowaniem daty
manipulacji wraz z powiadomieniem drogà
radiowà. Mo˝na powiedzieç, ˝e w dziedzinie
wodomierzy rozpocz´∏a si´ nowa era i Metrona Polska znowu nale˝y do jej niekwestionowanych prekursorów.
■
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