Návod na montáž a obsluhu WPV-MS 150(MID)
1. Popis výrobku
Priemyselný vodomer na studenú vodu do 50 °C

2. Použitie
Meranie preteèeného množstva studenej pitnej vody 30 °C
Meranie preteèeného množstva studenej úžitkovej vody do 50 °C
Bežný pracovný prietok sa odporúèa v rozsahu prietokov pod alebo nad prepínacím prietokom. Vysoká frekvencia prepínania prepínacieho ventilu
môže vies k skráteniu jeho životnosti.
Pre zabezpeèenie správnej funkcie prepínacieho ventilu je potrebné, aby tlak na vstupe mal hodnotu minimálne 0,5 bar.
3. Kompletnos dodávky
1 ks vodomer, 2 ks tesnenie na príruby, 1 ks Návod na montáž a obsluhu, 1 ks Záruèný list
4. Technické parametre
Technické parametere sú uvedené v katalógových listoch LB 1720 SK (http://www.sensus.com)
5. Montáž
5.1 Upozornenie:
5.1.1 Vodomer musí by zabudovaný do potrubia bez mechanického napätia. Násilné zabudovanie vodomera môže vies k poškodeniu puzdra, èo
by spôsobilo prípadnú netesno spojenia vodomera s potrubím.
5.1.2 Tlak v potrubnom systéme nesmie by väèší než povolený pracovný tak pre vodomer. Povolený pracovný tlak je uvedený na typovom štítku
vodomera.
5.2 Požiadavka na pracovné náradie
Dva kusy stranových alebo nástrèných k¾úèov príslušnej ve¾kosti – pod¾a ve¾kosti skrutiek na prírubách. Pod¾a hmotnosti vodomeru
prípadne i vhodné zdvíhacie zariadenie.
5.3 Pokyny pre montáž
5.3.1 Pre správnu inštaláciu WPV-MS150 do vodovodnej siete nie je v zmysle MID direktívy potrebná uk¾udòujúca dåžka pred a ani za vodomerom.
(U0D0).
5.3.2 Pripojovacie potrubie musí ma takú svetlos akú má vodomer, ktorý sa má zabudova. Je možné robi prípadné redukovanie potrubia.
Všetky redukujúce prvky musia ma uhol sklonu menší ako 8°.
5.3.3 Prvky na regulovanie prietoku, napr. ventily, musia by zabudované za vodomerom.
5.3.4 Pri montáži je nutné dodrža montážnu polohu prièom vodomer nesmie by zabudovaný poèítadlom smerom nadol!
5.3.5 Prírubové tenenie nesmie zasahova do vnútorného priemeru vodomera a potrubia, nako¾ko by bol znižovaný prietok meraného média.
5.3.6 Vodomer montova až po ukonèení stavebných prác, po vyèistení a prepláchnutí potrubia a po vykonaní tlakovej skúšky. Pri preplachovaní
potrubia a pri tlakovej skúške musí by vodomer nahradený zodpovedajúcou medzivložkou. Na reklamácie vodomeru spôsobené neèistotami
neplatí záruka.
5.3.7 Vodomer musí by osadený v smere toku meraného media, ktorý je vyznaèený šípkou na puzdre vodomera.
5.3.8 Po namontovaní vodomeru sa má voda do potrubia púša pomaly, tak aby vychádzajúci vzduch príliš nezvýšil rýchlos chodu vodomeru.
Hlavne pri prevedení s ved¾ajším vodomerom objemovým je potrebné zabezpeèi, aby rýchlos otáèania ruèièiek poèítadla nebola vyššia ako
2 otáèky/sek. Pri nedodržaní tejto podmienky dochádza k vážnemu poškodeniu ved¾ajšieho vodomeru.
5.3.9 Montážne miesto má by zvolené tak, aby sa vo vodomere nehromadil vzduch a aby potrubie bolo vždy zaplavené vodou. Vodomer nesmie
by zabudovaný do potrubného systému v jeho najvyššom bode.
5.3.10 Vodomer môže by použitý pre trvalý prietok Q3, nie je povolené dlhodobé prekraèovanie tejto hodnoty.
5.3.11 Nie je povolené prekroèi hodnotu maximálnej povolenej teploty.
5.3.12 Pre zlepšenie prevádzkovej spo¾ahlivosti vodomera a pre jeho ochranu pred kameòmi, pieskom a ostatnými mechanickými neèistotami je
nutné pred vodomer zabudova lapaè mechanických neèistôt, ktorý však musí by osadený mimo uk¾udòujúcej dåžky..
5.3.13 Vodomer musí by vhodným spôsobom chránený pred tlakovými rázmi v potrubí spôsobenými napr. èerpadlami, regulaènými armatúrami,
atï.
6. Odèítanie vodomera
Pri odèítavaní stavu združeného vodomera WPV-MS150 je nutné odèíta stav hlavného I ved¾ajšieho vodomera. Celkový stav vodsomera je potom
súèet oboch stavov. Èierne èíslice na valèekovom poèítadle zobrazujú celé m3. Zlomky m3 sa odèítajú pomocou èervených ruèièiek.

hlavný vodomer

ved¾ajší vodomer

7. Údržba a èistenie
Pri normálnych prevádzkových podmienkach pracuje vodomer bez nutnosti údržby. Pri požiadavke na vyèistenie puzdra vodomera, napr. od
mechanických neèistôt, je nutné vybra merací mechanizmus z puzdra. Pri èistení nie je povolené používa chemikálie, vysokotlaké èistenie alebo
ostré nástroje.
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8. Preprava

9. Montážna poloha
Typ vodomera

Poèítadlo

Potrubie

WPV-MS 150
s ved¾ajším vodomerom
RK-MS HRI
alebo
RK-MS ER56I

Smerom hore

vodorovné

10. Overenie
10.1 Vodomer je priamo u výrobcu povinne overený v autorizovanom metrologickom pracovisku.
10.2 Èas platnosti overenia je stanovený na 6 rokov.
Dátum overenia je uvedený v záruènom liste. Používate¾ meradla je povinný zabezpeèi eventuálne opravu m,eradla a následné overenie. V opaènom
prípade nie sú zaruèené vlastnosti vodomera.
10.3 Vlastnosti vodomera nie sú zaruèené v prípade porušenia platnej overovacej znaèky.
11.Záruka
Pod¾a príslušného záruèného listu, ktorý je súèasou dodávky.
12.Dodatok
Záruèný a pozáruèný servis a opakované overovanie zabezpeèuje:
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3741
fax: 032/776 4051

Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
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