
EnergyMetering

MNK-N-L

Večtokovni vodomer z mokro številčnico
Za hladno, pitno vodo

Združljiv s kasnejšo namestitvijo pulznika

Plastično ohišje



Tehnični podatki

Priporočeni pretok* Q3 m³/h 2,5 2,5 4

Priporočena širina DN mm 15 15 20

inch ½ ½ ¾

Dolžina brez priključkov L2 mm 165 190 190

Dolžina z priključki L1 mm 250 288 288

Navojna velikost G x B D1 inch ¾ ¾ 1

Meteorološki razred* Q3/Q1 R 40 / 63 / 80 / 100

Največji pretok* Q4 m³/h 3,1 3,1 5

Najmanjši pretok* Q1 l/h 25 25 40

Zagonski pretok l/h 4 4 5

širina B mm 95 95 95

Teža gr. 560 560 580

Q3 = 2,5 m /hł

Q3 = 4,0 m /hł
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MNK-N-L

Večtokovni vodomer z mokro številčnico za mrzlo,

pitno vodo.

Nova serija večtokovnih vodomerov z mokro številčnico so

izboljšana različica klasičnega MNK. Našim razvijalcem je

uspelo združiti milijonkrat potrjen in natančen merilni

vložek z ohišjem iz plastike, odporne na pritisk. Rezultat je

inovativni  MNK-N-L.

Njegove glavne značilnosti so nizek začetni tok in

zanesljivo delovanje tudi z vodo z agresivnimi

značilnostmi ali učinki dezinfekcije. Možnost

kasnejše namestitve pulznika pomeni, da je

ta vodomer pripravljen na vse prihodnje AMR

uporabe. Zasnova MNK-N-L z direktnim prenosom

iz merilne komore do merilnika omogoča zaščito

pred magnetnim ali drugačnim manipulacijam in

motnjam.

Pregled značilnosti delovanja

Krepak, lahek in inteligentno zasnovan

Približno 50% lažji kot z medeninastim ohišjem

Ohišje iz visokokakovostne UV-odporne plastike

Delovna temperatura varnostna do30°C, 50°C

Delovni tlak PN10

Razpon številčnice: od do0,05 l 99.999 m³

Možnost kasnejše vgradnje pulznika

Za vodoravne cevi

Navodila za vgradnjo plastičnih vodomerov morajo
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* MID / OIML R49glede na

biti upoštevana!
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