
 

 

 

Vesimittari 
Yksivirtauksiset kuivaroottorimittarit 

 kylmälle ja kuumalle vedelle 

 nimellisvirtaus 2,5–4 m3/h 

 vaaka- ja pystyasennus 

ON MONIA HYVIÄ SYITÄ 
KÄYTTÄÄ SANON 
YKSIVIRTAUKSISIA 
YLEISVIRTAUSMITTAREITA 

Yksivirtauksisten kuivaroottoristen SANO-mittareiden 

älykäs rakenne takaa tarkat mittaustulokset ja 

poikkeuksellisen luotettavuuden. Märkien ja kuivien 

alueiden tiukka eristäminen suojaa summalaskuria 

jäämiltä ja syöpymiltä. Kaikki laitteessa käytetyt 

materiaalit ovat huippulaatuisia. Mallista riippuen 

tuotetaan mittarit 5- tai 8-numeroisin laskurein ja niitä 

on saatavilla lämpötiloihin 30 °C:een asti (ETK, 

yksivirtauksinen kuivaroottorinen mittariversio kylmälle 

vedelle) tai 90 °C:een (ETW, yksivirtauksinen 

kuivaroottorinen mittariversio kuumalle vedelle). 

Maksimipainekuormitus on 1,6 MPa . 

Mittarien näytöt, tarrat ja suojakuoret voidaan merkitä 

yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaan. 

Laskureissa on saranat, joten ne on helppo lukea 

sekä vaaka- että pystyasentoon asennettuina. 

Yksivirtauksiset kuivaroottorimittarit täyttävät kaikki 

PTB:n (Saksan mittausteknisen instituutin) 

vaatimukset ja EY:n määräykset. Niille on myönnetty 

lukuisia kansainvälisiä hyväksyntöjä. 

Yksivirtauksiset kuivaroottorimittarit Modularis-
laskurein ja mittaritarroin on paras varustus 
nykyaikaiseen mittariviestintään. Näitä älykkäitä 
ratkaisuja käyttäen on integrointi etälukujärjestelmiin 
yksinkertaista, ja se voidaan toteuttaa helposti 
myöhemminkin. Mittareitamme saa tietysti myös 
pesupaikka- ja letkumittareiksi. 

 

 

 

 
Räjäytyskuva yksivirtauksisesta 

kuivaroottorimittarista 



Asennus 

Putkisto: vaaka - 
pysty 

Mittarin pää: ylöspäin 

sivuttain< 

Mittakaavio 

 

YKSIVIRTAUSMITTARI 
MODULARIS 

Innovatiivinen ratkaisu moderniin vesimittariviestintään: 

 Valmis liitettäväksi etälukujärjestelmiin 

 8-numeroinen summaus, vaihteluvälin ilmaisin 

 Mittatarkkuus 1 litra 

Tekniset tiedot  

Nimellishalkaisija D

N 

mm 15 15  

Nimellispaine P

N 

baaria  16 16 11 

Mittarin liitoskierre G. tuumaa 3/4 3/4  

 B     

Liittimen kierre R

… 

tuumaa ½ ½ ¾ 

Nimellisvirtaus Q

3 

m3/h    

Maksimivirtaus Q

4
 

m3/h    

Ositt. raja vaaka ±3% (90oC) Q

2h 

 l/h 5 5 

Ositt. raja pysty ±3% (90oC) Q

2v 

 l/h   

Ositt. raja vaaka ±2% (30oC) Q

2h 

 l/h   

Ositt. raja pysty ±2% (30oC) Q

2v 

 l/h   

Minimivirtausnopeus, vaaka ±5 % Q

1h 

 l/h   

Minimivirtausnopeus, pysty ±5 % Q

1v 

 l/h   

KVS-arvo      

Lämpötila  (30oC)  iii:    

Lämpötila  (90oC)  ii    

Mittausalue, vaaka   R80 R80 R8

0 Mittausalue, pysty   R50 R50 R5

0 
Mitat and paino      

Pituus ilman liittimiä A mm 80  13

0 Pituus liittimin  mm 160 110 22

5 Korkeus B mm 69 69 69 

Paino ilman liittimiä      

Paino liittimin  n. g 0,414 0,414 0,

90

2 Modularis-pulssigeneraattori 
  

S0 DIN 43864 tai reed- 
 

   yhteensopiva  

Modularis radio-ohjattu, taajuus   868 MHz tai 433 MHz  
Modularis M-Bus,-standardi   _______ 

EN 13757-3 

  

Painehävikin kaavio  Mittaustarkkuuden käyrä 

Pressure loss – painehäviö      Errors – virheet 

Flow rate – virtausnopeus      Flow rate - virtausnopeus 

 

 

 

Vestienas iela 6,  

LV-1035, Riika, Latvia 

info@sanobaltic.com 
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