
 
 
 
 

WPV-MS 150

Характеристики 
Водомер с одобрение съгласно  2004/22/ЕС (MID), 
анекс  MI001 
   
Не се изисква преди и след водомера права тръбна 
отсечка поради интегрирания поток 
 
Пружинен превключващ вентил с малка загуба на 
налягане и удължен живот 
 
Допълнителния водомер е бутален RK-MS HRI, 
регистър мед/стъкло, клас на защита IP 68 
 
Прахово покритие осигуряващо максимална 
защита от корозия 
 
Водомерът може да бъде потопен, клас на защита 
IP 68 
 
Положение на монтиране: хоризонтално 
 
Броячът e подготвен за HRI-Mei  и Opto OD датчик 
 
Използваните материали са устойчиви на средна 
температура до 500С 

 

                                                                 

Приложение 
Измерване на големи количества и изключително големи 
разлики в протичането. 
 
Измерване на минималното протекло количество за 
разпознаване на загуби от течове. 
 
Идеален за противопожарни инсталации. 
 
Възможности 
Главният и допълнителният водомер могат да бъдат 
снабдени с обемен импулсен датчик и интерфейс за 
данни HRI-Mei и/или импулсни датчици тип OD (с 
допълнителен водомер RK-MS HRI)  
 
Обща дължина съгласно DIN с буферно парче 
 
Главният и допълнителният водомер могат да бъдат 
снабдени с Енкодер регистър ER56  
 
Одобрена маркировка                                        
  Маркировка:       СЕ М-ХХ* 0102 

                            DE-14- MI001-PTB 002 
                               *година на производство 
                                Температурен клас Т30 
 
 

 

 
 

Комбиниран водомер   

за студена вода до 50С  

DN 150 
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Монтаж 

 

Импулснавалентност 
HRI-Mei 0,1 m3, 1 m3 и 10 m3 
OD 01 0,01 m3 Главен 

водомер 
OD 03 0,1 m3 

Допълнителен 
водомер  HRI-Mei 

   
0,01 m3; 0,1 m3; 1 m3 

 OD 01 0,001 m3 
 OD 03 0,01 m3 

 

 

Типичнакрива на грешкитеприизмерване 

 

 

 

 

Q1–минимално натоварване ± 5% 
Q2 –разделителна граница ± 2% 
Q3 –допустимо постоянно натоварване ± 2% 
Q4–върхово натоварване ± 2% 
 
 

 
 
 
 

 
 
Изисквания за монтаж  
Водомерът не изисква права тръбна отсечка преди и 
след него. 
Общите правила на добра инженерна практика трябва 
да се спазват 
 

 

Технически данни 
Работни характеристики 

Размер DN mm 150 

Максималноработноналягане PN bar 16 

Максимално протичане Q5 m3/h 600 

Допустимопостояннопротичане Q3' m3/h 400 

Допълнителен водомер DN mm 40 
Разделителнаграница ± 2% Q2 m3/h 0,15 

Минималнопротичане Q1 m3/h 0,035 
 

Технически показатели по MID 
Размер DN mm 150 
Максимално протичане Q4 m3/h 315 
Постоянно протичане Q3 m3/h 250 
Отваряне на вентила при 
възходящ поток 

Qь2 m3/h 
8,3 

Отваряне на вентила при 
низходящ поток 

Qь1 m3/h 
4,7 

Разделителнаграница ± 
2% 

Q2 m3/h 0,16 

Минималнопротичане Q1 m3/h 0,1 
 

Типична крива на загубата на налягане 
 

 
хоризонтално 

Положение на тръбата 
 

 
нагоре Глава на водомера    
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Схеми с размерите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Циферблат                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Главен водомер          допълнителен водомер    
 
 
Допълнителен водомер 
 
 
Бутален водомер  
RK-MS Q3 16 
 
 
 
 
 
Турбинен  водомер  
XTN Q3 16 
 
 
 
 
 
 

Размери и тегло 

Размер DN mm 150 
Дължина                                                     L1   

mm 
 

500 
Допълнителен 
водомер  

Q3  16 

Височина H mm 177 
  h mm 135 

  g mm 356 
Дължина                                                    L2 mm 500 ± 40 

L mm 1000 ± 40 
Ширина                      B ca.mm 275 

b ca.mm 145 
Тегло Водомер кг 60 
  Пaрче кг 32 

 
 
Материали 
 

Главен водомер Чугун Корпус 

Допълнителен 
водомер 

Месинг 

Измервателен 
механизъм 

Главен и 
допълнителен 
водомер 

Пластмаса 

Измервателно крило Главен и 
допълнителен 
водомер 

Пластмаса 

Пружиненклапан  Пластмаса и 
неръждаема стомана 

 
 
 
 
 
 
Стандартен допълнителен 
водомер 

 

Бутален водомер с механичен 
регистър 

Тип: RK-MS HRI Q316 

Възможности:  
Бутален водомер с Енкодер 
регистър 

Тип: RK-MS ЕР56  Q316 

Турбинен водомер 405 S Тип: XTN  Q316 
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Пример за приложение на автоматичното отчитане на водомера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пример за заявка 
 

 

1

www.akwaror.com

Особености

•	 Мо ду лен бро я чен ме ха ни зъм: под гот вен за 
мон ти ра не на елек т ро нен ко му ни ка ци о нен 
мо дул (напр. ра дио, M-Bus)

•	 Оп ции: фабрич  но снабден с радио-модул 
"Base R", напълно съвместим със Submeter-
ра ди о сис те ма та "SensusBase"

•	 С M-Bus модул в съответствие с EN13757-3 
(IEC 870 / EN1434-3) 

•	 Ед нос т ру ен на пъл но сух бро яч с маг ни тен куп-
лунг

•	 За щи та от вън ш ни маг нит ни по ле та съг лас но 
EN 14 154-3 и то през ця ла та об ласт на 
из мер ва не

•	 Ка то сту ден во до мер под хо дящ до 30°C
•	 Ка то то пъл во до мер под хо дящ до 90°C
•	 Про из вол но мон таж но по ло же ние, с из к лю че-

ние през гла ва
•	 Гла ва та на во до ме ра мо же да бъ де на со че на в 

най-доб ра та по зи ция за от чи та не

Разрешителен знак

Водомер за 
студена вода

Водомер за 
топла вода 

Обозначение при доставка:

Хоризонтално: клас В

Друго монтажно положение: клас А

Q1 1, 1,5 и 2,5 1/2" ; 3/4"

с модулен броячен механизъм 
с опция: радио-модул “Base R”

JETE-T
 ® ®® ®  ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ®

 

Едноструен водомер

120

DN 15 и 20

Магнитно предаване
Подходящ като водомер за студена вода до 
40°С
Подходящ като водомер за гореща вода до 90°С
Брояч слабо чувствителен към абразивни 
елементи, въртящ се на 355°С
С висока устойчивост към замърсени води
Подготвен за монтиране на импулсен изход 
или радио-модул за включване в система за 
дистанционно отчитане

Когато търсите компактен водомер, който да 
е икономически най-изгоден, водомер 120 със 
своите предимства е идеалното решение.
Този едноструен водомер със сух брояч е уред, 
подготвен за дистанционно отчитане за лесно и 
гъвкаво отчитане.
Доказателство за  добрата му защита от външна 
манипулация е не само отличителната му 
метрология, но и изключителната му здравина.

Основни характеристики

Едноструен сух водомер

Приложение
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