
DN15 … 20 Qn 1,5 … 2,5 m3/h

620-C

Cechy szczególne Zastosowanie

Wodomierz domowy
w os³onie z materia³u kompozytowego
objêtoœciowy, suchobie¿ny
Klasa C w dowolnej pozycji zabudowy

Bezkonkurencyjna dok³adnoœæ oraz

Króciec kompensacyjny (patent Sensus).

zakres
pomiarowy.

Bardzo lekki - ³atwoœæ monta¿u i demonta¿u.

Wysoka odpornoœæ na zanieczyszczenia.

Cicha praca.

Wycieraczka szyby  liczyd³a.

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

Zalecany do opomiarowania budynków mieszkalnych dla optymalizacji
sprzeda¿y wody.

Dziêki kompensacyjnemu króæcowi oraz ma³ej wadze zabudowa 620-C
nie wymaga skomplikowanej adaptacji przy³¹cza wodomierzowego.

620-C w os³onie z materia³u kompozytowego podlega pe³nemu
przetwórstwu wtórnemu (recykling) z zachowaniem  wymagañ
ochrony œrodowiska.

Wysoka dok³adnoœæ 620-C, ³atwoœæ jego zabudowy i serwisu oraz
odpornoœæ na zanieczyszczenia mechaniczne i cicha praca w pe³ni
zaspokajaj¹ wymagania zarówno jego u¿ytkowników jak i  odbiorców
wody.

O

Wyposa¿enie dodatkowe

Modu³ HRI (modu³ impulsowy lub interfejs danych).

Zawór zwrotny bezpoœrednio w wodomierzu.

Elementy z³¹czne.
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Króciec kompensacyjny

Dok³adnoœæ i niezawodnoœæ

Typowy wykres b³êdów

Typowy wykres straty ciœnienia
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Wykonanie Qn1,5 L=110mm
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620-C

Króciec kompensacyjny oraz mniejsza masa
620-C (dziêki zastosowaniu os³ony  z
materia³u kompozytowego) w znacz¹cy sposób
u³atwia prace monta¿owe i pomniejsza
koszty zabudowy i serwisowania wodomierza.

To absolutna innowacja (patent Sensus).
Zrealizowano j¹ maj¹c na myœli wygodê przy
zabudowie wodomierza oraz jego ochronê
przed naprê¿eniami w trakcie eksploatacji.

Jak pokazuj¹ statystyki, ponad 25% wodomierzy
zabudowana jest niedok³adnie, co nara¿a
wodomierz na przedwczesne uszkodzenia oraz
utratê parametrów metrologicznych.
Dziêki nowatorskiej konstrukcji króciec wylotowy
620-C umo¿liwia kompensacjê:

d³ugoœci do ±2mm
wspó³osiowoœci do ±3
koncentrycznoœci do ±1,5mm.

§

§

§

O

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 jej zablokowania.

Deklarowane parametry metrologiczne 620-C
Qn1,5 i 2,5 znacznie przekraczaj¹  wymagania
klasy C. W efekcie mamy do czynienia z niezna-
nym dotychczas zakresem pomiarowym dla
wodomierzy domowych.

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



Dane techniczne

Wymiary i masa (wykonanie bez HRI)

na zamówienie dostêpne d³ugoœci: 110 i 170 [mm]
1)

Parametry metrologiczne deklarowane przez Sensus

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

Œrednica nominalna DN mm 15 20

Nominalny strum. obj.   Qn

Wymiary

620-C DN15

Zgodnoœæ

Wodomierz 620-C jest zgodny z Zaleceniami nr 49
OiML (Miêdzynarodowa Organizacja ds. Metrologii)
oraz Dyrektyw¹ Unii Europejskiej nr 75/33.

Zatwierdzenie typu

U¿ytkowanie

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

Przed monta¿em wodomierza sieæ wodoci¹gowa
musi zostaæ wyp³ukana i oczyszczona z zanie-
czyszczeñ mechanicznych.

Zaleca siê u¿ytkowanie 620-C z wbudowanym
zaworem zwrotnym. W przeciwnym razie nale¿y
zastosowaæ zawór zwrotny przed wodomierzem.

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

Przed uruchomieniem 620-C oraz podczas
u¿ytkowania zawór kulowy przed wodomierzem
powinien byæ otwierany powoli, tak aby woda
spokojnie wype³nia³a jego komorê.

Nie okreœla siê innych, specjalnych wymagañ
instalacyjnych.

Max. strum. obj.           Qmax

Minimalny strum. obj.   Qmin

(tolerancja ±5)

Poœredni strum. obj.      Qt

(tolerancja ±2)
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3

m /h
3

l/h

l/h

1,5 2,5

3 5

15 25

22,5 37,5

Œrednica nominalna DN mm 15 20

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
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D³ugoœæ                           L mm 165
1)

190

mm 103,5 113,5Szerokoœæ                       D

Wysokoœæ ca³kowita        H mm 139,8 149,5

Wysokoœæ od podstawy
do osi ruroci¹gu

mm 17,0 22,0h

Gwint króæca os³ony

Gwint elementów z³¹cznych

cale

cale

Masa kg

G3/4 G1

G1/2 G3/4

0,56 0,68
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620-C

Klasa metrologiczna:

wg 75/33/EEC oraz PN-ISO 4064/1.

Poziom (H)          Klasa C
Pion (V)               Klasa C

D02

6.123.11

620-C DN20 620-C DN15 z HRI

Œrednica nominalna DN mm 15 20
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Certified according to ISO 9001

Quality Management System OQS

Reg.no. 3496/0

LD 1630PL

Nr katalogowy Oznaczenie DN
D³ugoœæ Gwint

Qn Klasa Uwagi
[mm] króæca

88164326 620C 015 L110G 3/4 Q1,5-C F 15 110 3/4" 1,5 C
W przypadku zamówienia 620-C

88154383 620C 015 L165G 3/4 Q1,5-C E 15 165 3/4" 1,5 C

88164327 620C 015 L170G 3/4 Q1,5-C F 15 170 3/4" 1,5 C

88154594 620C 020 L190G 1 Q2,5-C E 20 190 1" 2,5 C

Dostêpne wykonania

z zaworem zwrotnym prosimy o dodanie

w zamówieniu: “+ zawór zwrotny”

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


