
LA 1200 PL

120
WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY, SUCHOBIE¯NY

ZASTOSOWANIE

CECHY SZCZEGÓLNE

DN 15 i 20

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobie¿ny ze
sprzêg³em magnetycznym.

Do pomiaru wody zimnej max. 40 C.

Niewra¿liwy na zak³ócenia wywo³ane przez elementy
przed wodomierzem.

Obrotowe liczyd³o z blokad¹ pe³nego obrotu
(opcjonalnie w pe³ni hermetyczne wg IP68).

Wysoka odpornoœæ na zanieczyszczenia znajduj¹ce siê
w wodzie.

Mo¿liwoœæ zabudowy w instalacjach poziomych
lub pionowych.

Zabezpieczenie przed oddzia³ywaniem zewnêtrznego
pola magnetycznego przewy¿szaj¹ce wymagania
EN 14154.

Przystosowane do zabudowy elektronicznych modu³ów
zdalnych odczytów AMR Sensus: HRI oraz Scout-S.

O

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

120 idealnie sprawdza siê w systemach
rozliczeniowych, a mo¿liwoœæ monta¿u interfejsów
AMR umo¿liwia wszechstronny odczyt zdalny.

Wodomierz charakteryzuje bardzo dobra metrologia
oraz zabezpieczenia przed niepowo³an¹ ingerencj¹
zewnêtrzn¹, a tak¿e solidna konstrukcja i wysoka
trwa³oœæ eskploatacyjna.

120 to doskona³y kompromis pomiêdzy przyjazn¹
cen¹, a mozliwoœciami techniczno-eksploatacyjnymi.

O

info.pl@sensus.com

www.sensusesaap.com
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Ochrona przed ingerencj
êtrzn¹

¹
zewn

Nowatorskie zabezpieczenie
liczyd³a wodomierza przed
wp³ywem zewnêtrznych si³
mechanicznych.

œ eñ zwiêkszaj¹cy
odpornoœæ na zewnêtrzne pole
magnetyczne.

Opcjonalnie liczyd³o w stopniu
ochrony IP68 (szk³o-miedŸ)
eliminuj¹ce dodadkowo próbê
zatrzymania mechanizmu liczyd³a
tzw. “gor¹c¹ ig³¹”.

Dodatkowy pier ci

Kompatybilnoœæ z modu³ami
zdalnych odczytów

Wodomierz typu 120 jest w pe³ni
kompatybilny ze wszystkimi
elektronicznymi modu³ami
zdalnych odczytów Sensus
opartych o technologiê HRI:
- HRI Pulse,

- HRI Data (Mbus),

- modu³ radiowy Scout-S.

Metrologia

Hydrodynamicznie wywa¿ony
wirnik u³o¿yskowany na dwóch
osiach zapewnia parametry
metrologiczne bliskie klasy C wg
wymagañ EEC dla poziomej
pozycji zabudowy.

Trwa³oœæ eksploatacyjna

Zastosowane w
specjalnej konstrukcji sito doskonale
filtruje najmniejsze cz¹steczki
zanieczyszczeñ mechanicznych, które
mog³yby wp³yn¹æ na pogorszenie
metrologii wodomierza.

Wodomierz 120 gwarantuje stabilnoœæ
metrologiczn¹ przez wiele lat
u¿ytkowania.

wodomierzu typu 120



ZABUDOWA

poziomo
pionowo
ukoœnie

Max. 90 przechy³u
0

Pozycja pozioma:  klasa B
Inne od poziomej pozycje zabudowy:  klasa A

Zabrania siê zabudowy
tarcz¹ w dó³
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TYPOWY WYKRES B£ÊDÓW

ODCZYT  ZDALNY

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

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

Wodomierz 120 mo¿e pracowaæ w dowolnej pozycji
zabudowy, a jego liczyd³o mo¿na obracaæ o 355 . Tak wiêc
odczyt stanu wodomierza mo¿liwy jest praktycz-nie w
ka¿dych warunkach zabudowy.

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

3

o

ODCZYT WIZUALNY

Wodomierz 120 jest standardowo przystosowany do
zabudowy wszystkich modu³ów zdalnych odczytów
Sensus, opartych o technologiê HRI.

HRI pozwala na uzyskanie podstawowej rozdziel-
czoœci 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 wodo-
mierza jak równie¿ numeru seryjnego lub numeru
klienta.
Dok³adnoœæ odczytu, numer seryjny/numer klienta
oraz wartoœæ pocz¹tkowa liczyd³a s¹ programowalne.
HRI Interfejs danych mo¿e byæ pod³¹czony do sieci
M-Bus lub odczytywany poprzez gniazdo MiniPad w
ramach odczytu mobilnego (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
LS8100PL oraz LS3300PL.

Dostêpne s¹ ró¿ne modu³y z zintegrowanymi
funkcjami:

1. HRI Modu³ impulsowy (wersja A)

2. HRI interfejs danych (wersja B)

3. Modu³ radiowy SensusScout-S



System zarz¹dzania jakoœci¹ OQS - certyfikat
wg ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

DANE TECHNICZNE
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Polska

www.sensusesaap.com

International Enquiries

Sensus Metering Systems Polska Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruñ
T: +48 (56) 654 33 03  F: +48 (56) 657 21 45  E-mail: info.pl@sensus.com

001-2009 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

Sensus Metering Systems GmbH, Industriestrasse 16, Ludwigshafen, Germany
T: +49 (0) 621-6904-0  F: +49 (0) 621-6904-1409 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensusesaap.com
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Charakterystyki metrologiczne, zgodne z zatwierdzeniem typu - wg Dyrektywy EEC 75/33

Charakterystyki metrologiczne deklarowane przez producenta
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WYMIARY I MASA

RYSUNEK Z WYMIARAMI

D 78

6.131.107

EEC do wody zimnej 30 C (dyrektywa 75/33/EC):O

Qn 1,0 / 1,5 / 2,5

Pozycja pozioma - H:  klasa B
Inne od poziomej pozycje zabudowy:  klasa A

ZATWIERDZENIE TYPU


