
MN XN

Cechy szczególne

Wodomierz wielostrumieniowy, mokrobie¿ny z
bezpoœredni¹ transmisj¹ obrotów wirnika do
liczyd³a - brak sprzêg³a magnetycznego.

Ca³kowita odpornoœæ na zewnêtrzne pole
magnetyczne.

Znakomita hydrodynamika komory pomiarowej
gwarantuj¹ca stabilnoœæ metrologiczn¹ oraz
trwa³oœæ wodomierza.

Specjalny filtr i uszczelnienie chroni¹ce
mechanizm liczyd³a przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

Unikalna konstrukcja wskaŸnika obrotów
umo¿liwiaj¹ca zmniejszenie zawirowañ
wody oraz samooczyszczanie tarczy liczyd³a.

Dostêpne wyposa¿enie dodatkowe:
- metalowa pokrywka,
- zawór zwrotny bezpoœrednio w wodomierzu,
- elementy z³¹czne.

MN XN EBH
MN XN ECH
MN XN ...  K06
MN XN ...  RK

- w klasie metrologicznej B

- w klasie metrologicznej C

- przygotowany do zabudowy nadajnika impulsów

- wyposa¿ony w nadajnik impulsów

Zatwierdzenia typu

EEC

Zastosowanie

Dostêpne wykonania
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D86

6.131.96
Klasa B lub C

Do pomiaru objêtoœci wody zimnej do 40 C i maksymalnym ciœnieniu
roboczym 16 bar

Zalecane zastosowanie w  domowych przy³¹czach o ma³ych
rozbiorach wody.

O

, do zabudowy w poziomych przewodach rurowych

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

Wodomierz domowy
wielostrumieniowy, mokrobie¿ny

MN XN-S

www.sensus.com
info.pl@sensus.com



MN XN ... RK
MN XN EBHMN XN ... K06
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MN  XN

Wysoka czu³oœæ

Wstawa pomiarowa

Mokrobie¿ne liczyd³o

Niezawodnoœæ

Typowy wykres straty ciœnienia

Typowy wykres b³êdów

Zrównowa¿ony hydrodynamicznie i skierowany ku górze

ruch wody w komorze pomiarowej gwarantuje wysok¹

czu³oœæ wodomierza - wartoœæ rozruchowego strumienia

objêtoœci jest bardzo ma³a.

Wstawa pomiarowa (komora pomiarowa z liczyd³em)

stanowi oddzielny modu³, gwarantuj¹c wysok¹ trwa³oœæ

eksploatacyjn¹ oraz niskie koszty serwisowania.

Mechanizm przenoszenia napêdu (bezpoœrednio z

wirnika) oraz bêbenki liczyd³a i wskazówki podzakresów

m  zanurzone s¹  w przep³ywaj¹cej przez wstawê

pomiarow¹ wodzie.

W celu ograniczenia kondensacji zanieczyszczeñ

mechanizm liczyd³a umieszczono w niecce ochronnej, a

unikalna konstrukcja wskaŸnika obrotów umo¿liwia

samooczyszczanie tarczy i szyby liczyd³a

Zakres wskazañ liczyd³a wynosi 10 m , a wartoœæ

dzia³ki elementarnej 0,05 litra.

Liczyd³o chronione jest bardzo grub¹ szyb¹ (13 mm)

zapewniaj¹c wysok¹ odpornoœæ przed niepowo³anymi

ingerencjami zewnêtrznymi.
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Dziêki  zastosowaniu wysokiej jakoœci materia³ów

wodomierz MN XN zabezpieczony jest przed korozj¹,

uderzeniami, ciœnieniem i wysok¹ temperatur¹ zew-

netrzn¹ . MN XN jest ca³kowicie uszczelniony i mo¿e

pozostawaæ trwale zalany.

Aby zagwarantowaæ niezawodnoœæ metrologiczn¹

wodomierza elementy wstawy pomiarowej wykonano

z najnowszej generacji polimerów. Ponadto:

- wirnik wyposa¿ono w szafirowy kamieñ oporowy,

- ukszta³towanie powierzchni komory pomiarowej

zapobiega tworzeniu siê na niej osadów,

- filtr komory pomiarowej skutecznie ochrania mechanizmy

przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

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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MN  XN

Zabudowa

Kierunek przep³ywu wody zaznaczony jest na
korpusie w postaci dwóch strza³ek.
Data produkcji i numer seryjny s¹ trwale naniesione
na g³owicy.
Nazwa producenta, typ wodomierza, klasa
metrologiczna oraz numer zatwierdzenia typu EEC
naniesione s¹ na tarczy liczyd³a.

U¿ytkowanie

Wodomierz MN XN 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.

Parametry metrologiczne deklarowane przez producenta

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

Nominalny strum. obj.   Qn

Max. strum. obj.           Qmax

Minimalny strum. obj.   Qmin

(b³¹d w zakresie ±5)

Poœredni strum. obj.      Qt

(b ±2)³¹d w zakresie

m /h
3

m /h
3

l/h

l/h

1,5 2,5
*)

3,5 6 10

3 5 7 12 20

20 25 30

37,5 90 150

Strata ciœnienia przy Qmax

Rozruchowy strum. obj. l/h 5 8 15 25

bar 0,92 0,51 0,27 0,85 0,75

15

Dane techniczne

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

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

Nominalny strum. obj.   Qn

Max. strum. obj.           Qmax

m /h
3

m /h
3

l/h

l/h

1,5 2,5 3,5 6 10

3 5 7 12 20

30 50 70 120 200

120 200 280 480 800

*)
Na specjalne zamówienie na tarczy liczyd³a wodomierza DN 20
dostêpny opis Qn1,5.

**)
Na specjalne zamówienie na tarczy liczyd³a wodomierza DN 25
dostêpny opis Qn6.

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

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

Nominalny strum. obj.   Qn

Max. strum. obj.           Qmax

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

Zgodnoœæ z zatwierdzeniem typu EEC

Standardowo wodomierze dostarczane s¹ w wykonaniu MN XN EBH po
legalizacji pierwotnej zgodnej z wymaganiami dla klasy B.

Na specjalne zamówienie dostêpne s¹ wykonania MN XN ECH w klasie C
(za wyj¹tkiem wykonania DN 20 Qn1,5 L=165 G1).

**)

poziom tarcz¹ liczyd³a
do góry

Oznakowanie

Minimalny strum. obj.   Qmin

(b³¹d w zakresie ±5)

Poœredni strum. obj.      Qt

(b ±2)³¹d w zakresie

Poœredni strum. obj.      Qt

(b ±2)³¹d w zakresie

Minimalny strum. obj.   Qmin

(b³¹d w zakresie ±5)

pion tarcz¹ liczyd³a
do góry

MN XN

MN XN-S
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Wymiary i masa
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Certified according to ISO 9001

Quality Management System OQS

Reg.no. 3496/0

MN  XN

Wartoœciowoœæ impulsowania
nadajnika impulsów (MN XN ... K06 i MN XN... RK)

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wartoœciowoœci impulsowania: 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 [l/imp.]

Nadajnik impulsów
dla wykonañ NN XN ... K06 i MN XN... RK

Dla wykonañ wodomierzy MN XN ... K06 i MN XN ... RK kompatybilnym jest nadajnik impulsów Sensus Metering Systems
typu Reed Switch XN 1.805.

Nadajnik jest ³atwy w zabudowie lub demonta¿u i posiada mo¿liwoœæ na³o¿enia plomby zabezpieczaj¹cej u¿ytkownika.

Uwaga: standardowo wartoœciowoœæ impulsowania wynosi 10 l/imp. Prosimy o okreœlenie wartoœciowoœci impulsowania na etapie
zamówienia wodomierza.

Œrednica nominalna DN mm 15 20 25 32 40

D³ugoœæ                           l mm 165
1) 260 260 300

mm 96 103 103 131Szerokoœæ                       B

Wysokoœæ ca³kowita        H mm 109 126 126 151111

Wysokoœæ od podstawy
do osi ruroci¹gu

mm 34 46 46 6236h

Gwint króæca os³ony        D

Gwint el. z³¹cznych         d

cale

cale

Masa kg

G1 1/4 G1 1/2 G2G1

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

1,36 2,3 2,7 5,41,6

96

1)
Na specjalne zamówienie dostêpna d³ugoœæ 145 i 170 mm

D³ugoœæ                           L mm 241 378 378 438256

2)
Na specjalne zamówienie dostêpna d³ugoœæ 165 mm

190
2)

G3/4
3)

Wymiar

Masa (bez el. z³¹cznych)

MN XN-S

cale

cale

MN XN

Œrednica nominalna DN mm 20 25/32 40

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

R3/4 R1 R1 1/2

R1 R1 1/4 R2

105

203

20

111

82

95

1,8

150

268

34,5

131

94

103

3,0

200

338

32

160

120

131

6,0


