
Glavne značilnosti

DN 15 40 PN 16do

Odlična vidljivost številčnice

AMR HRIkompatibilen z sistemi in ponuja vrednost
impulza od 1 litra

Možnost posebnih oznak na vodomeru erijska številka,(s
črtna koda, logotip)

Močna zaščita proti nedovoljenim posegom

Odporen, primeren za daljše obdobje potopitve

Kompatibilen z WVGbody standardom

Uporaba

Kot z vsemi vodomeri iz Sensus Metering Systems kataloga ima 420 multijet
števec prednost naših dolgoletnih izkušenj iz izdelave visokozmogljivih
vodomerov.

Zanesljivost, odpornost proti nizko kvalitetni vodi in tiho delovanje vodomera 420
bo zadovoljilo tako končne uporabnike kot upravitelje omrežja.

Nova povečana identifikacijska ploščica omogoča boljši pogled na vse
karakteristike vodomera in ponuja možnost po meri narejenih črtnih kod
ali logotip.

Stari večtokovni vodomeri z mokro številčnico se lahko posodobijo na 420 vodomer
s pomočjo kvalificiranih servisov in posebnimi nadgradnjami.

Preko standardnega HRI vmesnika se lahko 420 priključi na katerokoli omrežje
kjer je potreba po zanesljivem in vsestranskem AMR sistemu.

HRI vmesnik se lahko doda ali odstrani kadarkoli po montaži vodomera.

Razpoložljivi dodatki

Konektorji

Nepovratni ventil

HRI ( , Pul ,Sensus((S))cout)elektronski senzor Podatkovna enota zna enota

420

Večtokovni vodomer
Mokra številčnica Razred ali- B C
HRI AMR vmesnik
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Natančnost

Uravnovešenost sile in vertikalno gibanje vode
v vbrizgalno škatlo omogoča nizke začetne
pretoke.

Neposredni prenos daje vodomeru 420 dobro
občutljivost, posebno pri majhnih pretokih.

Zanesljivost

Vodomer 420 ima dobro zaščito proti koroziji,
vodnemu udaru, pritisku in vročini, zaradi
uporabe visokokvalitetnih bakrovih zlitin
In debelega stekla iz polikarbonata.

Notranje komponente so narejene iz visokokvalitetnih
polimerov, ki so bili narejeni tako, da obdržijo začetno
delovanje števca.

• Pogonska gred turbine je podprta z safirjem
ki preprečuje obrabo gredi.

• Dvojna filtracije preko cevnega cedila in
vhodnega sita preprečuje vdor tujih
delcev v mehanizem.

Številčnica

Pet bobenski zaslon ima velike številke (višina 5mm)
z črnimi oznakami na belih bobnih. Zato je mogoče
vodomer prebrati iz razdalje enega metra. Kazalniki na
bobnih kažejo vrednosti manjše vrednosti od
m3.

Z mokro številčnico problem kondenzacije odpade.
Številčnico varuje zelo debelo polimersko
Steklo ki je narejeno da kljubuje pritisku In spremembam
v okolju skozi celotno življenjsko dobo vodomera.

Zaščita proti nedovoljenim posegom

Vodomer 420 je zasnovan tako, da ponuja odlično
varnost proti nedovoljenim posegom. S tem se izognemo
nepooblaščeni uporabi vodomera :

• Ker vodomer nima magnetnega prenosa in
ima nemagneten HRI vmesnik je popolnoma
odporen na prisotnost magnetov.

• Uporaba močnega bakrenega ohišja skupaj z debelim
(8mm) polikarbonskim steklom preprečuje, da bi se
mehanski mehanizem ustavil.

Povprečna krivulja natančnosti

Povprečna krivulja izgube tlaka glede na DN

N
a
p
a
ka

 v
%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Qmin

0.010 Qn

Qt

0.015 Qn

Qmax

2Q n

QnPretok v m3/h

0.1

1000

10000

100000

Iz
g
u
b
a
 p

ri
tis

ka
 v

(b
a
r)

F

Pretok v m3/h

Qn 1.5 Qn 2.5

1.0

Qn 3.5 Qn 6 Qn 10



Podatki o delovanju

Dimenzije in teže

(1) Na voljo tudi v dolžinah 145 170 mm& (2) Na voljo tudi v dolžini 165mm(3) Na voljo tudi z prirobnicami

Dimenzijski diagram

Imenska velikost DN (Qn) mm 15 20 25 30 40

Zagonski pretok l/h         5           8         15         12         20

Najmanjši pretok l/h        12         15        23         30         35

Prehodni pretok l/h        15         20        30         45         55

Največji prikaz                             m 3 105

Najmanjši korak erlit 0.05

Izguba tlaka pri Qmax    bar      0.55       0.51     1.00      0.85     0.75

Tlačni razred PN bar 16
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Skladnosti

Vodomer 420 je skladen z

• ISO 4064,

• Priporočilo odn°49 OIML,

• ECdirective 75/33.

Odobritev

Vodomer 420 se prilagaja EEC vzorcu
za vodoravno lego.

Na zuahtevo se vodomer 420 pošlje z
class B .pečatom

Oznake

Dve puščici na ohišju kažeta smer pretoka

Priporočeni pretok, metrološki razred, številka odobritve
EEC vzorca in leto izdelave so vgravirani na zelo vidljiv
način na identifikacijsko ploščo na vrhu vodomera.

Ime proizvajalca in tip vodomera sta natisnjena
na številčnici.

Vodomer je mogoče prirediti na zahtevo z
posebnimi serijskimi kodami, črtno kodo ali logotipom.

Navodila za namestitev in
vzdrževanje

Vodomer 420 mora biti nameščen na nizki točki
cevovoda

Vodomer mora biti nameščen tako, da so puščice
usmerjene v smer toka.

Pred namestitvijo vodomera mora biti cevovod
očiščen tujih delcev.

Ventil za dvižni vod je priporočen za
namestitev vodomera. Med priklopom
vodomera na sistem se mora ventil za dvižni
vod odpirati počasi, da se vodomer
gladko napolni z vodo.

Med zategovanjem se vodomer obdrži v legi s
pomočjo standardnega orodja zaradi ploščatih
delov cevi.

Ni potrebno posebno vzdrževanje

Obratovalne značilnosti

Dimensional characteristics

Metrološke značilnosti - EEC Directive 75/33

Imenska velikost DN(Qn) mm 15 20 25 30 40

Imenski pretok                Qn     m3/h 1.5 2.5 3.5 6 10

Metrološki razred C

Največji pretok max    mQ 3/h      3.0       5.0       7.0      12.0       20.0

Najmanjši pretok Qmin l/h 15.0 25.0 35 60 100

( ±5%)odstopanje

Prehodni pretok Qt l/h 22.5 37.5 53 90 150

( ±2%)odstopanje

Imenska velikost DN (Qn) mm 15 20 25 30 40

Dolžina L mm 165(2) 190(1) 260 260 300

Širina D          mm       96          96       103       103      134

Višina H mm 120 120 135 135 152

Višina s sestavljenim

HRI 150       150       165       165       182

Višina do osi cevi h          mm        34       36.5        45        45         61

Dimenzije cevi inch 1/2" 3/4"         1"      1"1/4    1 1/2”

Tail inch 3/4" (3) 1" 1"1/4 1"½ 2"

piece Diameter mm 26.44    33.25    41.91   47.80   59.61

thread 1.814    2.309   2.309     2.309  2.309Pitch     mm

Teža kg 1.4 1.6 2.3 2.5 5.0

D.86

6.131.96

Qn 1.5 10 Class Cdo



HRI možnosti

Številčnica vodomera 420 je standardno opremljena

s kazalnikom ki aktivira HRI senzor. HRI natančno

beleži porabo s tem da sledi smeri kazalnika.

Ponuja zanesljiv podatkovni ali pulzni

vmesnik za oddaljeno ali mobilno odčitavanje.

HRI je možno namestiti na terenu na že nameščene

Sentinel vodomere ali pa jih naročite že

nameščene v tovarni.

Za več informacij si oglejte brošuri inLS 8100

LS 3300

HRI je na voljo v treh različicah:

1. HRI (APulzna enota -verzija)

Litrski kazalnik aktivira HRI in ponuja ločljivost

enega litra na pulz. Izhodni pulz se lahko

tovarniško nastavi s pomočjo delilnika D (npr

D=100 pomeni 1 pulz na 100 litrov).

Možne vrednosti delilnika D med(

drugimi):

1/ 10 / 100 / 1000 / 2.5 / 25 / 250

2. HRI (BPodatkovna enota -verzija)

Podatkovna enota HRI vsebuje podatkovni

vmesnik ki bere porabo in identifikacijsko

številko vodomera. Ta verzija dodatno ponuja

tudi pulzni izhod, kot je opisan zgoraj.

Podatkovno enoto HRI lahko povežemo z M BUS-

omrežjem za daljinsko odčitavanje ali z MiniPad za

mobilno induktivno branje MiniBus oboje pa je v( ),

skladu z IEC870 ali Sensus protokolom.

3. Sensus((S))cout-S Radijska enota

Vgrajeni Sensus S cout radio z uporabo(( ))

preizkušene in zanesljive HRI tehnologije.

Radijsko branje je narejeno s pomočjo Psion WA

pro dlančnika in Dokom mobile WinCE programske opreme( )

Za dodatne informacije o HRI si oglejte podatkovni

razpredelnici LS 8100 in LS 3300.

420
LD 1170 INT • 4 / 4Stran


