Maddeo CZ s.r.o. – neplaťte zbytečně teplo a vodu za sousedy v bytových domech,
distributor přesných vodoměrů a měřičů tepla, úpravny vody, online systém Maddeo

PRŮVODCE PŘESNÝM MĚŘENÍM VODY
A TEPLA V BYTOVÝCH DOMECH
1. Přesné neovlivnitelné vodoměry SMART PNV Exkluziv, Q1= 16 l/hod
se shodnou přesností ve vertikální a horizontální poloze, s přípravou
pro dálkovou komunikaci (vodoměry určené pro snížení rozdílů)
2. Ultrazvukový vodoměr Kamstrup, typ Multical 21, Q1=10 l/hod
s integrovaným RF modulem pro dálkovou komunikaci
(vodoměry určené pro snížení rozdílů a doplatků za vodu)
3. Přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV C+, Q1= 12,5 l/hod
s přípravou pro dálkovou komunikaci
(vodoměry určené pro snížení rozdílů a doplatků za vodu)
4. Přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV C, Q1= 16 l/hod
s přípravou pro dálkovou komunikaci
(vodoměry určené pro snížení rozdílů a doplatků za vodu)
5. Přesné bytové vodoměry SMARTm C RF, Q1= 16 l/hod
pro dálkovou komunikaci, s RF modulem
(s vysokou antimagnetickou ochranou)
6. Přesné bytové vodoměry SMARTm C, Q1= 16 l/hod
s vysokou antimagnetickou ochranou
7. Mechanické kompaktní měřiče tepla SMARTm KMT, Qi= 24 l/hod
s přípravou pro dálkovou komunikaci
8. Ultrazvukové kompaktní měřiče tepla SMARTm UKMT , Qi= 6 l/hod
s přípravou pro dálkovou komunikaci
9. Teplotní senzory na zeď v online systému Maddeo
pro spravedlivé rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech
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PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR
SMARTm PNV Exkluziv

v obou polohách měří již od 16 l/hod

obr: vodoměr SMARTm PNV Exkluziv

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv s přípravou pro RF komunikaci
se shodnou přesností ve vertikální a horizontální poloze, zaručený min.průtok Q1=16l/hod
KONSTRUKCE:
-

-

bez magnetické spojky (100% antimagnetické) a úpravou antivandal – vodoměry pro snížení rozdílů
schváleno dle – MID (2004/22/ES), konstruovány v souladu s ČSN EN 14 154, PN16
princip měření jako vodárenské vodoměry, jednovtoký vodoměr
přímý přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn pevnou spojkou
montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu
přesný a osvědčený provoz
vyroben v EU, Itálie

VÝHODY:
-

přesný bytový vodoměr, rozběhový průtok od 3 l/hod
ve vertikální a horizontální poloze dosahuje stejné přesnosti (odpovídající metr.tř. C dle EHS)
zaručený minimální průtok v horizontální poloze Q1=16 l/h platí pro Q3=1,6 a R100 (schválení dle MID)
zaručený minimální průtok ve vertikální poloze Q1=16 l/h platí pro Q3=1,6 a R100 (schválení dle MID)
odolný proti ovlivnění magnetem a mechanickým zásahem při dodržení montážních podmínek
100% neovlivnitelný vodoměr magnetickým polem - nemá magnetickou spojku
100% antimagnetický vodoměr – není co ovlivnit
úprava antivandal – mosazné těleso, nárazuvzdorné minerální sklo, víčko – odolný mech. poškození
vodárenský princip – přesnost a spolehlivost
oddělené počítadlo od protékající vody, varianta s impulsním výstupem
připraveno pro rádio komunikaci RF 868 MHz (lze kdykoliv dodatečně připojit RF modul)
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
R100 - H/ R50-V
Minimální průtok Q1
Přechodový průtok Q2

15
1/2"

20
3/4"

TCM 142/08-4592
R = 100 - H, R = 100 - V, R (Q3 / Q1)

m /h
3
m /h

3

1,6
2,0

4,0
5

l/h
l/h

16-H / 16-V
25,6

40,0 –H / 80,0-V
64,0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°
T30/T90

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)
Rozběhový průtok

l/h

Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)
Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu

bar
bar
3
m

ΔP 63
16
100,000

ΔP 63
16
100,000

l

0,05
-

0,05
-

l/imp
kg

1
0,69

1
0,80

Minimální hodnota odečtu
Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány
3-4
6-8

ROZMĚRY
délka L

l

110

130

délka L se šroubením
výška H
osová výška h

mm
mm
mm

190
86
23

228
86
23

průměr počítadla B

mm

82

82

Diagram průběhu chyby měření
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PŘESNÝ ULTRAZVUKOVÝ VODOMĚR
KAMSTRUP, Multical 21
měří již od 10 l/hod

obr.1, zdroj: Kamstrup.com

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup, typ Multical 21, vybaven RF komunikací
KONSTRUKCE:
-

-

ultrazvukový vodoměr výrobce Kamstrup, princip měření bez rotujících mechanických částí
schváleno dle – MID (2004/22/ES), konstruovány v souladu s ČSN EN 14 154, PN16
vysoká spolehlivost díky ultrazvukovému principu
vybaven LCD a vestavěným RF modulem Wireless MBUS dle EN 13757-4, C1 nebo T1
montáž do všech poloh, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu
materiál těla kompozit z polyfenylensulfid PPS se 40 % skleněného vlákna

VÝHODY:
-

použití jako přesný bytový vodoměr (přesnější než metr.tř.D), rozběhový průtok od 2 l/hod
zaručený minimální průtok Q1=10 l/h platí pro Q3=1,6 a R160
odolný proti ovlivnění magnetem a mechanickým zásahem při dodržení montážních podmínek
100% neovlivnitelný vodoměr magnetickým polem - nemá magnetickou spojku
100% antimagnetický vodoměr – není co ovlivnit
odolná úprava - nárazuvzdorné minerální sklo
obsahuje rádio komunikaci RF 868 MHz
baterie se životností 15 let, baterie 3,65 VDC, lithiový článek C
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

15
1/2"

20
3/4"

Číslo certifikátu dle MID
Třída krytí
Mechanická prostředí tř./ elektromag.tř.

DK-0200-MI001-015
IP 68
M1 / E1, E2 / 5-55° C

Okolní teplota / baterie životnost
Parametry měřidla

2-55° C / 16 let
R = 160, R(Q3/Q1)

R250

Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
Minimální průtok Q1

m /h
3
m /h
l/h

3

1,6
2
10

2,5 /4,0
3,1 / 5
10 / 16

Přechodový průtok Q2

l/h

16

16 /25,6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°
T30/T70

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)
Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)

l/h
bar

Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu

bar
3
m

16
100,000

16
100,000

l

0,01
lze dodatečně

0,01
lze dodatečně

kg

0,37

0,39 / 0,41

délka L
délka L se šroubením

l
mm

110
190

130
228

výška H
osová výška h
průměr počítadla B

mm
mm
mm

60
20
91,6

64 / 66
23
91,6

Minimální hodnota odečtu
Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány
2
2 / 3,2
ΔP 0,25
ΔP 0,55 / ΔP 0,38

ROZMĚRY

Diagram průběhu chyby měření

obr.2

Diagram tlakových ztrát

obr.3

obr.4

obr.2,3,4,5 - zdroj: Kamstrup.com
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PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR
SMARTm PNV C+

měří již od 12,5 l/hod

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm C+ s přípravou pro RF komunikaci
KONSTRUKCE:
-

-

bez magnetické spojky (100% antimagnetické) a úpravou antivandal – vodoměry pro snížení rozdílů
schváleno dle – MID (2004/22/ES), konstruovány v souladu s ČSN EN 14 154, PN16
princip měření jako vodárenské vodoměry
přesný a osvědčený provoz
přímý přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn pevnou spojkou
montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu

VÝHODY:
-

přesný bytový vodoměr (přesnější než metr.tř.C), rozběhový průtok od 3 l/hod
zaručený minimální průtok Q1=12,5 l/h platí pro Q3=2,5 a R200 (25 l/h-V měřeno v požadované toleranci dle normy)
odolný proti ovlivnění magnetem a mechanickým zásahem při dodržení montážních podmínek
100% neovlivnitelný vodoměr magnetickým polem - nemá magnetickou spojku
100% antimagnetický vodoměr – není co ovlivnit
úprava antivandal – mosazné těleso, nárazuvzdorné minerální sklo, víčko – odolný mech. poškození
vodárenský princip – přesnost a spolehlivost
oddělené počítadlo od protékající vody, varianta s impulsním výstupem
připraveno pro rádio komunikaci RF 868 MHz (lze kdykoliv dodatečně připojit RF modul)
o rádio komunikaci RF 868 MHz (lze kdykoliv dodatečně připojit RF modul)
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
R100 - H/ R50-V
Minimální průtok Q1
Přechodový průtok Q2

15
1/2"

20
3/4"
TCM 142/08-4592

m /h
3
m /h

3

R = 200 - H, R = 100 - V,
R(Q3/Q1)
2,5
3,125

R100/R50
4,0
5

l/h
l/h

12,5-H / 25-V
20

40,0 –H / 80,0-V
64,0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°

Teplotní třída

T30/T90

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány

Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)

l/h
bar

3-4
ΔP 63

6-8
ΔP 63

Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu
Minimální hodnota odečtu

bar
3
m
l

16
100,000
0,05

16
100,000
0,05

l/imp
kg

1
0,69

1
0,80

délka L
délka L se šroubením
výška H

l
mm
mm

110
190
86

130
228
86

osová výška h
průměr počítadla B

mm
mm

23
82

23
82

Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

ROZMĚRY

Diagram průběhu chyby měření

fakturační adresa:

korespondenční adresa:

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 – Karlín

Maddeo CZ s.r.o.
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n. Kněžnou

Vyhrazujeme si právo tiskové chyby.

Diagram tlakových ztrát

e-mail: info@maddeo.cz
tel.:
800 778 778
mobil: 773 669 073, 734 448 819

NeovlivnitelnyVodomer.cz
maddeo.cz

Maddeo CZ s.r.o. – neplaťte zbytečně teplo a vodu za sousedy v bytových domech,
distributor přesných vodoměrů a měřičů tepla, úpravny vody, online systém Maddeo

PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR
SMARTm PNV C

měří již od 16 l/hod

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm C s přípravou pro RF komunikaci
KONSTRUKCE:
-

-

bez magnetické spojky (100% antimagnetické) a úpravou antivandal – vodoměry pro snížení rozdílů
schváleno dle – MID (2004/22/ES), konstruovány v souladu s ČSN EN 14 154, PN16
princip měření jako vodárenské vodoměry
přesný a osvědčený provoz
přímý přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn pevnou spojkou
montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu

VÝHODY:
-

přesný bytový vodoměr (přesnější než metr.tř.C), rozběhový průtok od 3 l/hod
zaručený minimální průtok Q1=16 l/h platí pro Q3=1,6 a R100 (32 l/h-V měřeno v požadované toleranci dle normy)
odolný proti ovlivnění magnetem a mechanickým zásahem při dodržení montážních podmínek
100% neovlivnitelný vodoměr magnetickým polem - nemá magnetickou spojku
100% antimagnetický vodoměr – není co ovlivnit
úprava antivandal – mosazné těleso, nárazuvzdorné minerální sklo, víčko – odolný mech. poškození
vodárenský princip – přesnost a spolehlivost
oddělené počítadlo od protékající vody, varianta s impulsním výstupem
připraveno pro rádio komunikaci RF 868 MHz (lze kdykoliv dodatečně připojit RF modul)
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN
Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3

mm

15

20

palce

1/2"

3/4"

TCM 142/08-4592
R = 100 - H, R = 50 - V, R (Q3 / Q1)

m /h

3

1,6

4,0

Přetěžovací průtok Q4
R100 - H/ R50-V
Minimální průtok Q1

m /h

3

2,0

5

l/h

16-H / 32-V

40,0 –H / 80,0-V

Přechodový průtok Q2

l/h

25,6

64,0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°
T30/T90

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)
Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)

l/h
bar

Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu

bar
3
m

16
100,000

16
100,000

l
l/imp

0,05
1

0,05
1

kg

0,69

0,80

délka L
délka L se šroubením

l
mm

110
190

130
228

výška H
osová výška h

mm
mm

86
23

86
23

průměr počítadla B

mm

82

82

Minimální hodnota odečtu
Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány
3-4
6-8
ΔP 63
ΔP 63

ROZMĚRY
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PŘESNÝ BYTOVÝ VODOMĚR SMARTm C RF

měří již od 16 l/hod

Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr SMARTm C RF s přípravou pro komunikaci
KONSTRUKCE:
-

konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
schválen dle MID v souladu s EEC 75/33
přesnější než klasické bytové vodoměry
přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
vysoká antimagnetická ochrana, montážní poloha horizontální i vertikální
vybaven spolehlivým opto snímáním otáček
provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C nebo na teplou vodu do 90°C

VÝHODY:
-

minimální průtok Q1=16 l/hod pro horizontální polohu (platí pro Q3=1,6 l/hod, R100-H)
přesný bytový vodoměr, přesnost odpovídá metrologické třídě C dle EEC
vysoká citlivost v pásmu nízkých průtoků
připraven pro osazení RF modulem pro bezdrátové odečty s baterií 10let a protokolem Wireless MBUS dle EN 13757-4
připraven pro osazení MBUS modulem dle EN 13757-3 s kabelem
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN
Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3

mm

15

20

palce

1/2"

3/4"

TCM 142/08-4584
R = 100 - H, R = 50 - V, R (Q3 / Q1)

m /h

3

1,6

4,0

Přetěžovací průtok Q4
R 100–H
Minimální průtok Q1

m /h

3

2,0

5

l/h

16-H / 32-V

40,0-H / 80-V

Přechodový průtok Q2

l/h

25,6

64,0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°
T30/T90

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)
Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)

l/h
bar

Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu

bar
3
m

16
100,000

16
100,000

l
l/imp

0,05
1

0,05
1

kg

0,45

0,50

délka L
délka L se šroubením

l
mm

80 / 110
160 / 190

130
228

výška H
osová výška h

mm
mm

73
18

73
18

průměr počítadla B

mm

85

85

Minimální hodnota odečtu
Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány
10
12
ΔP 63
ΔP 40

ROZMĚRY
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PŘESNÝ BYTOVÝ VODOMĚR SMARTm C

měří již od 16 l/hod

Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr SMARTm C
KONSTRUKCE:
-

konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
schválen dle MID v souladu s EEC 75/33
přesnější než klasické bytové vodoměry
přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
vysoká antimagnetická ochrana
montážní poloha horizontální i vertikální
provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C nebo na teplou vodu do 90°C

VÝHODY:
-

minimální průtok Q1=16 l/hod pro horizontální polohu (platí pro Q3=1,6 l/hod, R100-H)
přesný bytový vodoměr, přesnost odpovídá metrologické třídě C dle EEC
vysoká antimagnetická ochrana, vysoká citlivost v pásmu nízkých průtoků
odolnost proti zanášení, ve spodní části samočistící efekt
zesílená osa - vysoká spolehlivost a přesnost měření
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
R 100–H
Minimální průtok Q1
Přechodový průtok Q2

15
1/2"

20
3/4"

TCM 142/08-4584
R = 100 - H, R = 50 - V, R (Q3 / Q1)

m /h
3
m /h

3

1,6
2,0

4,0
5

l/h
l/h

16-H / 32-V
25,6

40,0-H / 80-V
64,0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°

Teplotní třída

T30/T90

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)

U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány

Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)

l/h
bar

10
ΔP 63

12
ΔP 40

Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu
Minimální hodnota odečtu

bar
3
m
l

16
100,000
0,05

16
100,000
0,05

l/imp
kg

0,45

0,50

délka L
délka L se šroubením
výška H

l
mm
mm

80 / 110
160 / 190
73

130
228
73

osová výška h
průměr počítadla B

mm
mm

18
85

18
85

Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost

ROZMĚRY

Diagram průběhu chyby měření
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KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA SMARTm KMT

pro dálkové odečty

Kompaktní měřič tepla SMARTm KMT s možností dálkových odečtů
KONSTRUKCE:
-

konstruován v souladu s ČSN EN 14 154 (MID)
přenos otáček oběžného kola je zajištěn elektronicky
snímače teploty pro přímý ponor nebo do jímky
Pt1000, Ø 5 mm – délka 45 mm, M10x1, kabel 1,5m
teplotní čidlo zpátečky integrované do průtokoměru
napájení baterií 10+1 rok, otočné (360°) počítadlo
standardní komunikace - 2 impulsní vstupy, výstup M-Bus, imp.Energie
pro měření spotřeby tepla (chladu na obj.)
zobrazení v kWh (na obj. GJ)
instalace do zpátečky nebo na přívod
montáž do všech poloh

VÝHODY:
-

obsahuje 11-letou baterii
vybaven komunikací IN – 2x impulsní vstupy
vybaven komunikací OUT - 1x výstup kabelový M-Bus EN 13757-2/3 a výstup 1x imp.Energie
lze dodatečně vložit zásuvný RF modul pro MBUS Wireless dle EN 13757-4 pro bezdrátovou komunikaci
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

15
1/2"

20
3/4"

Číslo certifikátu dle MID (EN 1434)
IP
Parametry měřidla dle 2004/22/EC
Trvalý průtok Qp
Přetěžovací průtok QS
Minimální průtok Qi
Třída přesnosti/třída prostředí
Baterie lithiová

IP 54
m /h
3
m /h

3

0,6 / 1,5
1,2 / 3,0

2,5
5,0

l/h

24 / 30
2 / A(E1,M1)
10+1

50
2 / A(E1,M1)
10+1

roky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Měřící rozsah pro vytápění

5 - 90°C

Měřící rozsah pro chlazení
Teplotní senzory

2 - 24°C
PT1000 – 1,5m kabel

Diference vytápění/chlazení
Zobrazované jednotky

3-70°C / 2-20°C
kWh (GJ na obj.)

kWh (GJ na obj.)

Tlaková ztráta při Qp
Nominální tlak

bar
bar

≤0,25
16

≤ 0,25
16

Display
Počet smyček na display
Vstup impuslní

číslic
počet

8 míst
6
2

8 míst
6
2

počet
zásuvný

1
lze dodatečně

1
lze dodatečně

Výstup MBUS dle 13757-2/3
RF modul dle 13757-4 WirelessMbus

ROZMĚRY
délka L

l

110

130

délka L se šroubením
výška H
osová výška h

mm
mm
mm

190
74
13

228
78
17

rozměr počítadla A x B

mm

112x78, otočné o 360°

112x78, otočné o 360°
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ULTRAZVUKOVÝ KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA
SMARTm UKMT
pro dálkové odečty

Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SMARTm UKMT s možností dálkových odečtů
KONSTRUKCE:
-

konstruován v souladu s ČSN EN 14 154 (MID)
přesný ultrazvukový princip měření bez rotujících částí
snímače teploty pro přímý ponor nebo do jímky
Pt500, Ø 5 mm – délka 45 mm, M10x1, kabel 1,5m
teplotní čidlo zpátečky integrované do průtokoměru
napájení baterií s životností 11 let, oddělitelné počítadlo
standardní komunikace - 2 impulsní vstupy, imp.Energie
pro měření spotřeby tepla (chladu na obj.)
zobrazení v kWh (na obj. GJ)
instalace do zpátečky nebo na přívod
montáž do všech poloh

VÝHODY:
-

obsahuje 11- letou baterii
vybaven komunikací IN – 2x impulsní vstupy
vybaven komunikací OUT - výstup 1x imp.Energie
lze dodatečně vložit zásuvný modul pro výstup kabelový M-Bus EN 13757-2/3
lze dodatečně vložit zásuvný RF modul MBUS Wireless dle EN 13757-4 pro bezdrátovou komunikaci
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN

mm
palce

15
1/2"

20
3/4"

Číslo certifikátu dle MID (EN 1434)
IP
Parametry měřidla dle 2004/22/EC
Trvalý průtok Qp

IP 65 (IP 67 na obj.)
m /h

3

0,6 / 1,5

2,5

Přetěžovací průtok QS
Minimální průtok Qi

m /h
l/h

3

1,2 / 3,0
6 / 15

5,0
25

Třída přesnosti/třída prostředí
Baterie lithiová

roky

2 / C(E2,M1)
11

2 / C(E2,M1)
11

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Měřící rozsah
Teplotní senzory
Rozsah teplotních senzorů

5 - 130°C
PT500
5 - 180°C

Diference vytápění/chlazení
Zobrazované jednotky
Nominální tlak
Display

2-150°C nebo 3-150°C
kWh (GJ na obj.)
kWh (GJ na obj.)
bar
číslic

Vstup impulsní / výstup impulsní
Výstup MBUS dle 13757-2/3
RF modul dle 13757-4 WirelessMbus

16
8 míst

16
8 míst

počet

2/1

2/1

zásuvný
zásuvný

lze dodatečně
lze dodatečně

lze dodatečně
lze dodatečně

ROZMĚRY
délka L

l

110

130

délka L se šroubením
počítadlo
výška počítadla h

mm
mm

190
oddělitelné
42,5

228
oddělitelné
42,5

rozměr počítadla A x B

mm

80 x 113

80 x 113
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TEPLOTNÍ SENZORY V SYSTÉMU MADDEO

Teplotní senzory systému Maddeo s RF komunikací
POPIS:
-

-

Modul je vybaven integrovaným čidlem teploměru, osazeným přímo na desce plošných spojů.
Plastová skříňka je vybavena průduchy, které zabezpečují potřebnou cirkulaci vzduchu kolem vlastního teplotního čidla.
Modul snímá teplotu v místnosti v minutových intervalech a v nastavitelných intervalech (nebo na vyžádání) vysílá údaj o aktuální
teplotě (průměrná hodnota z naměřených údajů) na sběrnou jednotku (WM868-SJ-xx) nebo na komunikační bránu systému
WACO (WM868-RFU/RFE).
Sběrná jednotka slouží pro sběr dat, konverzi naměřených dat do standardních zpráv sběrnicového protokolu M-BUS a jejich další
předávání ve formátu M-BUS ve fyzické nebo virtuální sběrnici WACO.

-

Komunikační brána WM868-RFU slouží pro převedení naměřených informací do sériového portu počítače, ke kterému je brána
připojena.

-

Komunikační brána WM868-RFE slouží pro převedení naměřených informací do protokolu IP tak, aby mohla být odeslána
vzdálenému počítači přes síť Internet.

VÝHODY:
-

Modul je napájen z vnitřní baterie, která modulům umožňuje pracovat po dobu až 10 let při periodě odečtu 15 minut a delší. Je
nutné mít na zřeteli, že častější přenosy zpráv budou mít vliv na životnost napájecí baterie.
Modul je vybaven systémem „Wake-On-Radio“, který umožňuje vyvolání komunikace na požádání (mimo nastavený interval).
Speciální radiovou zprávou lze modul okamžitě převést do aktivního stavu a vyžádat si aktuální informaci o teplotě. Tento režim
může sloužit pro získání okamžitých informací o teplotě pomocí pochůzkového způsobu odečítání (systém WALK-BY), nebo pro
provedení vzdálené diagnostiky a konfigurace modulu přes radiovou síť.
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Technické parametry:
Rádiové rozhraní
frekvenční pásmo systému WACO:
druh modulace:
počet frekvenčních kanálů:
šířka frekvenčního kanálu:
výkon vysílače:
citlivost přijímače:
anténa:
komunikační protokol:
Konfigurační rozhraní RS232 („CONFIG“)

868,0 ÷ 868,6 MHz
FSK
3
200 KHz
10 mW
-105 dBm
integrovaná dipólová (TI), nebo keramická (TI2)
WACO SLRF (radiová komunikace), NEP (struktura dat aplikační vrstvy)

přenosová rychlost:
9,6kb/s
druh provozu:
asynchronní
přenosové parametry:
8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity
elektrické signály na rozhraní jsou v TTL / CMOS úrovni. Pro převod na elektrické rozhraní RS232 (V.24/V.28) je nutné použít konvertor rozhraní
"COM-CMOS", pro převod na elektrické rozhraní USB konvertor "USB-CMOS".

Napájení
vestavěná lithiová baterie:

3,6V s kapacitou 2,2 Ah

Mechanické parametry:
šířka:
délka:
výška:
hmotnost:

70 mm
70 mm
27 mm
100 g

Podmínky skladování a instalace:
prostředí instalace:
rozsah provozních teplot:
rozsah skladovacích teplot:
relativní vlhkost:
stupeň krytí: I

normální AA6, AB4, A4 (ČSN 33 2000 – 3)
(0 ÷ 50)°C
(0 ÷ 70)°C
90% bez kondenzace
P20

Rozsah a přesnost měření:
rozsah měřených teplot:
rozlišení teploty:
přesnost měření teploty:

fakturační adresa:

korespondenční adresa:

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 – Karlín

Maddeo CZ s.r.o.
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n. Kněžnou

Vyhrazujeme si právo tiskové chyby.

(0 ÷ 70) °C
0,1 °C
± 1 °C (TI), ± 0,5 °C (TI2)

e-mail: info@maddeo.cz
tel.:
800 778 778
mobil: 773 669 073, 734 448 819

NeovlivnitelnyVodomer.cz
maddeo.cz

Maddeo CZ s.r.o. – neplaťte zbytečně teplo a vodu za sousedy v bytových domech,
distributor přesných vodoměrů a měřičů tepla, úpravny vody, online systém Maddeo

Historie a současnost společnosti
Vznik společnosti se datuje k roku 2006, kdy hlavním zaměřením byl prodej měřící technicky pro bytová
družstva, montážní firmy a teplárenské společnosti včetně servisu a prodeje dalšího sortimentu. Za
vznikem společnosti v té době stály 8-leté zkušenosti jednoho ze zakladatelů společnosti, Ing. Radka
Myšáka. Podnikání s technickým myšlením a pomocí zkušeného týmu se začalo rozbíhat a díky
vystudovanému oboru Hydraulické stroje a zařízení Viktora Kaplana na univerzitě v Brně a poznáním
reality měřením vody a tepla v bytových domech se zjistilo, že je zde stále co vylepšovat z hlediska
přesnosti měření u vodoměrů a prokazatelnosti hodnot, které slouží pro rozúčtování spotřebovaného
množství vody nebo tepla.
V roce 2011 se mění název společnosti na Maddalena CZ s.r.o. a hlavními produkty se stal sortiment této
značky. Podařilo se nám získat silné postavení na českém trhu a vydobít místo lídra v oblasti přesných
neovlivnitelných vodoměrů. Zároveň pro zobrazování naměřených hodnot a přehled nad měřidly jsme
začali využívat náš online systém Maddeo. Tato strategie se ukázala být velmi žádanou pro bytové domy,
správce a SVJ.
V roce 2017 rozšiřujeme sortiment o další významné evropské značky, které vynikají svými
významnými parametry a překonávají zažité standardy. S touto změnou se mění i název společnosti na
Maddeo CZ s.r.o. Díky tomuto rozšíření sortimentu umíme našim obchodním partnerům splnit prakticky
jakýkoliv požadavek na měření s cílem dosáhnout požadovaný výsledek. Působnost v bytových domech
se neustále prohlubuje díky strategickým partnerům a oblastním zastoupením. Neustále hledáme nové
technologie a způsoby jak našim klientům splnit jejich požadavek na přesné a neovlivnitelné měření,
které je nutným požadavkem pro spravedlivé rozúčtování.

Ing. Radek Myšák
majitel společnosti
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