
do wody zimnej do 30°C
ciœnienie nominalne PN 16
DN15 … 40 Qn 1,5 … 10 m3/h

620

Cechy szczególne Zastosowanie

Zatwierdzenia typu

Wodomierz domowy
objêtoœciowy, suchobie¿ny
klasa C w dowolnej pozycji zabudowy

Bezkonkurencyjna dok³adnoœæ oraz

Mo¿liwoœæ opomiarowania najmniejszych
strumieni objêtoœci poni¿ej 1 l/h (dla DN15).

Blokada pe³nego obrotu liczyd³a

zakres
pomiarowy.

Ma³a strata ciœnienia.

Wysoka odpornoœæ na zanieczyszczenia.

Cicha praca.

Mo¿liwoœæ zdalnego odczytu wskazañ.

W standardzie wycieraczka szyby liczyd³a.

Do pomiaru objêtoœci wody zimnej do 30 C i maksymalnym ciœnieniu
roboczym 16 bar.

Zalecane zastosowanie w  domowych przy³¹czach o ma³ych
rozbiorach wody.

O

Wyposa¿enie dodatkowe

EEC

D 96 6.133.05
B 83 32.38
B 77 32.04

- w zale¿noœci od wielkoœci Qn:

Qn 1...2,5  -
Qn 3,5...6  -
Qn10         -

Modu³ HRI (modu³ impulsowy lub interfejs danych).

Zawór zwrotny bezpoœrednio w wodomierzu.

Elementy z³¹czne.

DN25...40

DN20

DN15

Wodomierze typu 620 do wody zimnej spe³niaj¹ wymagania
PN-ISO 4064/1 oraz dyrektywy EEC nr 75/33.
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Dok³adnoœæ

Niezawodnoœæ

Odczyt

620

Zakres pomiarowy dla wodomierza 620 jest
szerszy ni¿ wymagania dotycz¹ce klasy C dla
danej wielkoœci nominalnego strumienia objêtoœci,
W praktyce wodomierze 620 spe³niaj¹ klasê C
dla nastêpuj¹cych wielkoœc Qn (qp):
DN15 = Qn  0,75...1,5
DN20 = Qn  1...2,5
DN25 = Qn  3,5...6

Unikaln¹ dok³adnoœæ i niezawodnoœæ w trakcie
eksploatacji osi¹gniêto dziêki

Cia³a obce (zanieczyszczenia mechaniczne)
znajduj¹ce siê w wodzie wstêpnie filtrowane s¹
w cylindrycznym filtrze, a nastêpnie w dodatkowym
sicie.
Najmniejsze cz¹steczki mog¹ przep³ywaæ
w sposób swobodny przez komorê pomiarow¹
bez nara¿enia jej na uszkodzenia: elastyczny
sworzeñ umo¿liwia przep³yw cz¹stek pomiêdzy
t³okiem, a komor¹.
Dziêki temu unikalnemu rozwi¹zaniu powierzchnia
t³oka nie jest nara¿ona na zarysowania.

Wszystkie przek³adnie mechaniczne ulokowane s¹
w czêœci suchej wodomierza (liczydle), co ca³kowi-
cie eliminuje ryzyko zablokowania wodomierza.

zastosowaniu do
produkcji wodomierza 620 nowoczesnych
materia³ów o du¿ej gêstoœci, odpornoœci na
œcieranie i ch³onnoœæ wody oraz materia³ów
kompozytowych.

Liczyd³o wodomierza zawiera 8 bêbenków
(5 dla m i 3 dla litrów) oraz jedn¹ wskazówkê
zapewniaj¹c tym samym mo¿liwoœæ dok³adnego
odczytu wizualnego.

Standardowo liczyd³o przystosowane jest do
monta¿u czujnika HRI, umo¿liwiaj¹cego zdalny
odczyt danych.

Na tarczy liczyd³a w centralnym punkcie
znajduje siê wskaŸnik ruchu, którego obroty
informuj¹ o przep³ywie wody.
WskaŸnik ten mo¿e byæ wykorzystywany do
ujawniania wycieków.

Wodomierz 620 mo¿e pracowaæ w dowolnej
pozycji zabudowy, a jego liczyd³o mo¿na
obracaæ o 355 . Tak wiêc odczyt stanu wodomierza
mo¿liwy jest praktycznie w ka¿dych warunkach
zabudowy.

Opcjonalnie wodomierz mo¿e byæ wyposa¿ony w
pe³ni hermetyczne liczyd³o w stopniu ochrony IP 68.
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Typowy wykres b³êdów

Typowy wykres straty ciœnienia
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Dane techniczne

Wymiary i masa

na zamówienie dostêpne d³ugoœci: 110, 114, 130 i 165 [mm]
1)

Parametry metrologiczne deklarowane przez Sensus

Parametry metrologiczne dla klasy C wg Dyrektywy EEC nr 75/33

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

Nominalny strum. obj.   Qn

Zabudowa

L

DN15

620

Zgodnoœæ

Wodomierze 620 s¹ zgodne z Zaleceniami nr 49
OiML (Miêdzynarodowa Organizacja ds. Metrologii)
oraz Dyrektyw¹ Unii Europejskiej nr 75/33.

Oznakowanie

Kierunek przep³ywu wody zaznaczony jest na
korpusie w postaci dwóch strza³ek.

Data produkcji, numer seryjny i znak EEC s¹
trwale naniesione na g³owicy.

Nazwa producenta, typ wodomierza, klasa
metrologiczna oraz numer zatwierdzenia typu EC
naniesione s¹ na tarczy liczyd³a.

U¿ytkowanie

Wodomierz 620 powinien byæ zainstalowany w
najni¿szym punkcie ruroci¹gu, zgodnie ze strza³k¹
wskazuj¹c¹ kierunek przep³ywu wody.

Przed monta¿em wodomierza sieæ musi zostaæ
wyp³ukana i oczyszczona z zanieczyszczeñ
mechanicznych.

Przed wodomierzem zaleca siê zastosowaæ zawór
zwrotny.

Podczas dokrêcania nakrêtek elementów
z³¹cznych wodomierz powinien byæ utrzymywany
w wybranym po³o¿eniu.
Prace monta¿owe nale¿y przeprowadziæ przy
wykorzystaniu standardowych narzêdzi.

Podczas u¿ytkowania zawór kulowy przed
wodomierzem powinien byæ otwierany bardzo
powoli, tak aby woda spokojnie wype³nia³a jego
komorê.

Nie okreœla siê innych, specjalnych wymagañ
instalacyjnych oraz u¿ytkowania.

DN20 DN25...40
D

H

h

Max. strum. obj.           Qmax

Minimalny strum. obj.   Qmin

(tolerancja ±5)

Poœredni strum. obj.      Qt

(tolerancja ±2)

m /h
3

m /h
3

l/h

l/h

1,5 2,5 3,5 6 10

3 5 7 12 20

15 25 35 60 100

22,5 37,5 52,5 90 150

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

Min. strum. obj.    Qmin  ±5%

Poœr. strum. obj.    Qt      ±2%

Rozruchowy strum. obj.

Zakres wskazañ liczyd³a

Wartoœæ dzia³ki elementarnej

Strata ciœnienia przy Qmax

Ciœnienie nominalne

Nominalny strum. obj.   Qn m /h
3

m /h
3

1,5 2,5 3,5 6 10

3 5 7 12 20Max. strum. obj.           Qmax

l/h

l/h

l/h

l

bar

bar

m
3

<1 2 7 7 15

3 6 11 11 25

5 12 16 16 32

10
5

0,05

0,7 0,5 0,28 0,83 0,8

16

10
5

10
5 10

5
10

5

0,05 0,05 0,05 0,05

16 16 16 16

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

D³ugoœæ                           L mm 170
1) 260 260 300190

2)

mm 79,7 135 135 15093,5Szerokoœæ                       D

Wysokoœæ ca³kowita        H mm 132,7 186 186 193123

Wysokoœæ od podstawy
do osi ruroci¹gu

mm 15,5 68 68 7537,5h

Gwint króæca os³ony

Gwint elementów z³¹cznych

cale

cale

Masa kg

G3/4 G1 1/4 G1 1/2 G2G1

G1/2 G1 G1 1/4 G1 1/2G3/4

0,99 3,7 3,8 51,56

na zamówienie dostêpna d³ugoœæ 165 mm
2)
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Certified according to ISO 9001

Quality Management System OQS

Reg.no. 3496/0

HRI jest uniwersalnym modu³em elektronicznym z
wyjœciem impulsowym lub interfejsem danych. Zasada
dzia³ania polega na skanowaniu ustawienia wskazówki
liczyd³a o wartoœci dziesiêtnych litra. HRI posiada
zasilanie bateryjne o trwa³oœci 10 lat. Jest ca³kowicie
odporny na zewnêtrzne pole magnetyczne.

Podstawowe w³aœciwoœci modu³u HRI:

1- HRI Modu³ impulsowy

HRI pozwala na uzyskanie podstawowej rozdzielczoœci
przekazywanych impulsów 1 litr na impuls. Wartoœæ
impulsu mo¿e byæ zaprogramowana z zastosowaniem
dzielnika D: 1, 10, 100, 1000, 2,5, 25, 250 (na przyk³ad
dla D o wartoœci 100 wartoœciowoœæ impulsowania
wynosi: 1 impuls na 100 litrów).

2- HRI interfejs danych

HRI interfejs danych z protoko³em MBus pozwala na
zintegrowany odczyt wartoœci stanu liczyd³a wodomierza
jak równie¿ numeru seryjnego lub numeru klienta.
Dok³adnoœæ odczytu, numer seryjny/numer klienta oraz
wartoœæ pocz¹tkowa liczyd³a s¹ programowalne.
Dodatkowo modu³ posiada wyjœcie impulsowe.
HRI Interfejs danych mo¿e byæ pod³¹czony do sieci
M-Bus lub odczytywany przez indukcyjny terminal
(MiniBus) zgodnie z protoko³em IEC 870.

3. Modu³ radiowy SensusScout-S

Modu³ radiowy na bazie HRI kompatybilny z radiowym
systemem zdalnego odczytu SensusScout. Mo¿liwoœæ
zdalnego odczytu z poziomu przenoœnego terminala
PSION WA z oprogramowaniem Dokom Mobile.

Szczegó³owe dane techniczne – patrz karty katalogowe
LS8100PL oraz LS3300PL.

Uniwersalny modu³ HRI


