Maddeo CZ s.r.o. - neplaťte zbytečně teplo a vodu za sousedy v bytových domech
úsporné kotelny, přesné měření, regulace, plynové a sanitární rozvody

PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR SMARTm D
měří již od 10 l/h - H, od 16 l/h -V

ilustrativní foto vodoměru SMARTm D

Přesný neovlivnitelný vodoměr nové generace SMARTm D s integrovaným RF modulem 868MHz
a vysokou přesností ve všech polohách, min.průtok Q1=10 l/h-H, Q1=16 l/h-V
KONSTRUKCE:
-

bez magnetické spojky (100% antimagnetický vodoměr)
indukční snímání, které je přenášeno přímo do elektronického počítadla
otočné počítadlo o 360°C, odolnost IP68
schváleno dle – MID (2004/22/ES), PN16, DN15, 110mm (DN15-80mm,DN20-130)
velmi vysoká přesnost měření pro všechny polohy, LCD display
integrovaný RF modul pro dálkové odečty wireless MBUS 868 MHz (EN 13757-4)
životnost baterie 10+ let
konektivita s PC přes IR IEC 62056-21
montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu T50 a pro teplou vodu T30/90
interní pamět pro naměřené hodnoty a pro alarmy (zpětný průtok, úniky,..)
výrobce Bmeters, Itálie

VÝHODY:
-

pro světlost DN15 a stavební délku 110mm, lze i pro stavební délku 80mm (případně pro DN20 a 130mm)
velmi přesný bytový vodoměr, rozběhový průtok od 1 l/hod
ve vertikální a horizontální poloze dosahuje vysoké přesnosti (překračující metr.tř. C dle EHS pro H)
zaručený minimální průtok v horizontální poloze Q1=10 l/h platí pro Q3=1,6 a R160 (schválení dle MID)
zaručený minimální průtok ve vertikální poloze Q1=16 l/h platí pro Q3=1,6 a R100 (schválení dle MID)
100% neovlivnitelný vodoměr magnetickým polem - nemá magnetickou spojku
integrovaný rádio modul WMBUS 868 MHz
lze modul dovybavit i pro komunikace LoRa, Iot
nízká stavební výška (osová výška), vodoměr je vhodný pro stísněné instalace
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN/stavební délka mm

mm

15/110

15/80

palce

1/2"

1/2"

Číslo certifikátu dle MID

SK-19-MI001-SMU058

Metrologická třída dle MID - R (Q3 / Q1)
Parametry měřidla v souladu s nařízením 2004/22/EC pro
H

R = 160 - H, R = 100 – V

R = 160 - H, R = 160 - V

Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
Minimální průtok Q1

m3/h
m3/h
l/h

1,6
2,0
10 - H / 16 - V

2,5
3,12
15,6 – H / 15,6 - V

Přechodový průtok Q2

l/h

16

25

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2

+/- 5%

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída

+/- 2% pro teplotu vody ≤ 50°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 90°
T50/T30-90

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
Minimální hodnota odečtu

bar
m3
l

16
99,999
1

16
99,999
1

Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Možnost komunikace LoRa,IoT

l/imp

1,1

1,1

kg

0,65

0,6

Hmotnost

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

ROZMĚRY
délka L

l

110

110

délka L se šroubením
výška H

mm
mm

190
73

190
73

výška h / výška od osy potrubí k horní hraně
průměr počítadla B

mm
mm

14 / 60
85

14 / 60
85

DIAGRAM PRŮBĚHU CHYBY MĚŘENÍ

DIAGRAM TLAKOVÝCH ZTRÁT

ROZMĚRY

MONTÁŽNÍ POLOHY
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