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Bardzo dokładny (Rmax=100)
Spełnia wymogi restrykcyjnych norm europejskich MID
Przystosowany do zamontowania radiomodułu
Konstrukcja doskonale pracuje z bateriami jednouchwytowymi 
i automatami spłukującymi– brak zjawiska zrywania sprzęgła
Niemal całkowcie odporny na magnesy neodymowe
Serwis oraz ponowna legalizacja wykonywana punkcie 
legalizacyjnym firmy                  , utworzonym i zatwierdzonym
przez prezeza Głównego Urzędu Miar
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Pokrywa licznika z materiaPokrywa licznika z materiałłu udaroodpornegou udaroodpornego oraz masywny pierścień
plombujący chronią liczydło przed zamierzonym lub przypadkowym 
uszkodzeniem
Blokada licznika przed ciBlokada licznika przed ciąąggłłym obracaniemym obracaniem
Filtr na wejściu wodomierza chroni komorę pomiarową przed 
zanieczyszczeniami
Specialny ksztaSpecialny kształłt wirnikat wirnika optymalizujący strugę wodną zapewnia bardzo 
wysoką dokładność, wodomierz zatrzymuje się natchmiast po zakończeniu 
poboru wody – brak zjawiska tzw. dobiegu
Hermetyczna pokrywa licznikaHermetyczna pokrywa licznika – odporna na zaparowane
Czteropolowe sprzCzteropolowe sprzęęggłło magnetyczneo magnetyczne zapewnia solidne połączenie wirnika 
z licznikiem, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
Tarcza rekleksyjna do przesyTarcza rekleksyjna do przesyłłu danych moduu danych modułłem radiowymem radiowym
jako standardowe wyposażenie
Specialny ksztaSpecialny kształłt pt płłyty spiyty spięętrzajtrzająącejcej podnoszący odporność wodomierza 
na zamrożenie
Magnetyczna osMagnetyczna osłłona sprzona sprzęęddłłaa zapewnia odporność przeciw zewnętrznemu 
polu magnetycznemu
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Stopniowany wirnik STEP-WHELL optymalizuje kształ strugi wodnej 
w wodomierzu, zwiększa jego dokładność i zabezpiecza wodomierz 
przed zjawiskiem tzw. dobiegu, występującego szczególnie często 
przy użyciu baterii jednouchwytownych oraz spłuczek przyciskowych.

Dla porównania na poniżym zdjęciu przedstawiono
wirnik zwykłego wodomierza.

Różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka.
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Czym siCzym sięę wyrwyróóżżnia ?nia ?



Wodomierz ER-AM jest wyposażony w wysokiej jakości czteropolowe
sprzęgło magnetyczne z doskonałą osłoną antymagnetyczną
- jest dzięki temu odporny na wpływ magnesu neodymowego
o nośności nawet 120 kg.  

Czym siCzym sięę wyrwyróóżżnia ?nia ?
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Standardowo wodomierz jest 
przystosowany do montażu 
radiomodułu, służy temu specialna 
konstrukcja licznka i jego pokrywy.

Radio moduł może być
zamontowany w dowolnym 
momenicie poczas pracy 
wodomierza. 

Radiomoduł umożliwia wygodny 
odczyt wodomierza na odległość, 
bez konieczności wchodzenia 
do lokali użytkowników.
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Zestaw odczytowyZestaw odczytowy
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PrzykPrzykłładowe okna programu do odczytu.adowe okna programu do odczytu.
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