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Vienasrautis sauso tipo vandens skaitiklis
• Šaltam ir karštam vandeniui

• Nominalus srautas Qn 2,5 – 4 m3/h

• Horizontalus ir vertikalus montavimas

• Galimybė įrengti nuotolinio nuskaitymo modulį

YRA DAUG PRIEŽĄSČIŲ NAUDOTI UNIVERSALŲ VIENASRAUTĮ WEHRLE VANDENS
SKAITIKLĮ

Dėka protingų konstrukcinių sprendimų vienasrautis sauso tipo WEHRLE skaitiklis garantuoja tikslius matavimus ir patikimumą.
Patikimai atskirtos sausos ir drėgnos zonos garantuoja skaičiavimo mechanizmo apsaugą nuo apnašų ir korozijos. Medžiagos,
naudojamos gamybai be išimčių aukščiausios kokybės. Priklausomai nuo modelio skaitikliai gaminami su 5 arba 8 skaitmenų
skaičiavimo mechanizmu ir gali būti naudojami iki 30 oC (ETK skaitiklis šalto vandens apskaitai) arba iki 90 oC (ETW skaitiklis karšto
vandens apskaitai).

Maksimali slėgio apkrova yra 1,6 MPa.

Skaičiavimo mechanizmai pasisuka, todėl lengva juos nuskaityti nepriklausomai ar skaitiklis sumontuotas horizontaliai ar vertikaliai.

Modularis versijos vienasraučiai skaitikliai puikiai pritaikyti moderniai apskaitos komunikacijai. Naudojant intelektualius sprendimus
integravimas į bet kokią nuotolinio nuskaitymo sistemą ne tik paprastas, bet ir lengvai modifikuojamas bet kuriuo laiku.



STANDARTINIS VIENASRAUTIS SKAITIKLIS

•Metrologinė klasė B (R80)

•Metrologinė klasė C (R160) šalto vandens skaitikliams

•Skaičiavimo mechanizmas apsaugotas nuo drėgmės

•Pasukami 5 arba 8 skaitmenų skaičiavimo mechanizmai

• Ilgas tarnavimo laikas dėka gamybai naudojamų
aukščiausios kokybės medžiagų

•Korpusas natūralaus žalvario arba chromuotas

MODULARIS VIENASRAUTIS SKAITIKLIS

Novatoriškas sprendimas šiuolaikinei
vandens apskaitos komunikacijai:

•Paruoštas integracijai į bet kokią nuotolinio nuskaitymo
sistemą

•8 skaitmenų skaičiavimo mechanizmas su moduliacijos
indikatoriumi

•1 litro rezoliucija
•Bet kuriuo metu gali būti papildytas:
-Modularis pulsų generatoriumi, S0 DIN 43864

- ModularisM-Bus moduliu pagalEN1434-3

-Modularis radijo moduliu, 868 MHz ar 433MHz

TECHNINIAI DUOMENYS

Ilgis mm 80 110 130 130 130

Darbinis srautas Q3 m3/h 2,5 2,5 2,5 2,5 4

Santykinis skersmuo mm 15 15 15 20 20

Jautrio slenkstis nuo l/h 8 8 8 8 15

Skaitiklio sriegis ¾“ ¾“ ¾“ 1“ 1“

Aukštis mm 69 69 69 69 69

Svoris kg 0,4 0,43 0,6 0,5 0,64

Metrologinė klasė iki R80H/R50V R160H/R63V R160H/R63V R160H/R63V R160H/R63V
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