
Cechy szczególne Zastosowanie

Wysoka dok³adnoœæ  i stabilnoœæ
metrologiczna - klasa C.

Doskona³a czytelnoœæ wskazañ liczyd³a -
bêbenki zanurzone w roztworze gliceryny

Bezpoœrednia transmisja obrotów wirnika
do liczyd³a - brak sprzêg³a magnetycznego

Ca³kowita odpornoœæ na zewnêtrzne pole
magnetyczne.

Budowa modu³owa z wymienn¹ wstaw¹
pomiarow¹.

Kompatybilnoœæ z systemami zdalnych odczytów
Sensus: indukcyjnym oraz radiowym
Sensus((S))scout.

Przystosowanie do zdalnych odczytów za
poœrednictwem modu³u HRI.

Mo¿liwoœæ programowania wartoœciowoœci
wyjœcia impulsowego od 1 litra/impuls.

Do pomiaru objêtoœci wody zimnej do 30 C i maksymalnym ciœnieniu
roboczym 16 bar w poziomych przewodach rurowych.

Zalecane zastosowanie w  domowych przy³¹czach o ma³ych
rozbiorach wody.

O

www.sensus.com
info.pl@sensus.com
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420PC

Wodomierz domowy
wielostrumieniowy, mokrobie¿ny
z bêbenkami liczyd³a w glicerynie

do wody zimnej do 30°C w klasie C
DN15 ... 40, Qn 1,5 ... 10 m /h3

Wyposa¿enie dodatkowe

-  Elementy z³¹czne.

-  Zawór zwrotny bezpoœrednio w wodomierzu.

-  Modu³ HRI (z wyjœciem impulsowy lub interfejsem danych).

-  Modu³ radiowy (transponder) Scout-S - kompatybilny z systemem
radiowego odczytu woodmierzy Sensus((S))cout.



Os³ona i g³owica

Wstawa pomiarowa

Liczyd³o

Zabezpieczenie liczyd³a

Fltracja

Typowy wykres straty ciœnienia

Typowy wykres b³êdów

Obydwa zespo³y wykonane z mosi¹dzu o wysokiej
jakoœci (UZ-Y30) co gwarantuje ca³kowit¹
szczelnoœæ:
- wodomierz mo¿e byæ zanurzony pod wod¹.

Unikalne ³o¿yska wirnika z wykorzystaniem
oporowych kamieni z szafiru gwarantuj¹ niski próg
rozruchu oraz wysok¹ trwa³oœæ eksploatacyjn¹.

Bêbenki liczyd³a zanurzone s¹ w roztworze
gliceryny, a elementy przenoszenia napêdu w
specjalnej niecce.
Rozwi¹zanie to zabezpiecza liczyd³o przed
kondensacj¹ zanieczyszczeñ, umo¿liwiaj¹c
skuteczny odczyt wskazañ niezale¿nie od
w³aœciwoœci przep³ywaj¹cej przez wodomierz wody
(zwi¹zki ¿elaza, manganu, itp.)

Mechanizm liczyd³a chroniony jest bardzo grub¹
szyb¹ (8 mm) z poliwêglanu zapewniaj¹c wysok¹
odpornoœæ przed niepowo³anymi ingerencjami
zewnêtrznymi.
Mechanizm liczyd³a gwarantuje jego zerowanie co
100 000 m .

3

W wodomierzu 420PC  zastosowano podwójn¹
filtracjê docieraj¹cej do jego komory pomiarowej
wody:
- sito w kanale wlotowym,
- sito na obwodzie komory pomiarowej.

\W efekcie osi¹gniêto skuteczne wyd³u¿enie okresu
niezawodnej pracy wodomierza.

420PC
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Regulacja wodomierza

Wodomierz posiada zewnêtrzn¹ regulacjê
upustow¹, dziêki której jego
kalibracja jest bardzo ³atwa na dowolnym
stanowisku pomiarowym.
Regulacja upustowa chroniona jest plomb¹
legalizacyjn¹.
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Wodomierze 420PC s¹ zgodne z Zaleceniami
nr 49 OiML (Miêdzynarodowa Organizacja
ds. Metrologii), wymaganiami Dyrektywy Unii
Europejskiej nr 75/33 oraz normy ISO 4064.

Oznakowanie

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

Pe³ne oznaczenie wodomierza: n

data produkcji i
numer seryjny s¹ trwale naniesione na specjalnej
tarczy znamionowej mocowanej trwale na zespole
g³owicy.

azwa producenta,
typ wodomierza, klasa metrologiczna, znak i numer
zatwierdzenia typu EEC oraz

Dane techniczneZgodnoœæ

Wodomierz 420PC  powinien byæ zainstalowany
w najni¿szym punkcie ruroci¹gu w pozycji
poziomej, 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.

Zabudowa i u¿ytkowanie

420PC
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Zatwierdzenia typu

EEC
D86

6.131.96

Klasa C

Na specjalne zamówienie opis wodomierza w
klasie B.

Wymiary i masa

Œrednica nominalna DN mm

D³ugoœæ                                 L mm 165 260 260 300190
*)

mm 96 103 103 134Szerokoœæ                             B

Wysokoœæ ca³kowita              H mm 120 135 135 152120

Wysokoœæ od podstawy
do osi ruroci¹gu

mm 34 45 45 6136,5H

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

1,4 2,3 2,5 51,6

96

*)
alternatywnie dostêpna d³ugoœæ 165mm

Wysokoœæ ca³kowita mm
150 165 165 182150

z modu³em HRI
H1

Œrednica nominalna DN

Minimalny strum. obj.
(b³¹d w zakresie ±5)

l/h

l/h

Nominalny strum. obj.        Qn 3
m /h 1,5 2,5 3,5 106

15 20 25 4032

Poœredni strum. obj.
(b³¹d w zakresie ±2)

15 25 35 10060

22,5 37,5 53 15090

mm

Parametry metrologiczne zgodne z zatwierdzeniem typu
(wg dyrektywy EEC 75/33)

Klasa metrologiczna C

Maksymalny strum. obj.   Qmax
3

m /h 3 5 7 2012

Qmin

Qt

Parametry eksploatacyjne deklarowane przez producenta

Œrednica nominalna DN

Minimalny strum. obj.        Qmin
(b³¹d w zakresie ±5)

l/h

l/h

Strata ciœnienia przy Qmax bar 0,55 0,51 1,00 0,85 0,75

Rozruchowy strum. obj. l/h 5 8 15 2015

15 20 25 4032

Poœredni strum. obj.            Qt
(b³¹d w zakresie ±2)

12 15 23 3530

15 20 30 5545

Zakres wskazañ liczyd³a m
3 10

5

mm

Wartoœæ dzia³ki elementarnej dm
3

0,05

Ciœnienie nominalne          PN bar 16

15 20 25 4032
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420PC

Uniwersalny modu³ HRI

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.

.

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).

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.

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

Podstawowe w³aœciwoœci modu³u HRI:

1. HRI Modu³ impulsowy

2. HRI interfejs danych

3. Modu³ radiowy SensusScout-S

Modu³ jest odporny na zewnêtrzne pole magnetyczne
przewy¿szaj¹ce wymagania PN-EN 14154-3
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System OQS
ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

zapewnienia jakoœci
certyfikat


